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Sen. Hugo Napoleão ............ - ........................ ___ _ 

Encamjnbando a votação da PEC rf! 32}.}5, que 
alteraoinciso_IX doart.170, e o§ 12 doart. 176,revoga 
o art. 171 e inclui artigo na Constituição Federal. Sen. 
Etuilia Fernandes ............................. ______________ _ 

Encaminhando a votação da PEC If! 32195, que 
altera o inciso IX do art. 170, e o§ !'do art. 176, revoga 
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Epitacio Cafeteira. ···--------=-.. ..:.-:___ -
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Pedro Simoo .................................................................. _ 
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Aderuir Andiade. ·-··-··-··-····-·-·--------··-· 
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Eduartio Supticy ...................................................... __ _ 
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da Constituição Federnl Seo. Eduartio Supticy .............. . 

- Discutiudo a PEC ri' 33195, que altera o art. 178 
da Constituição Federnl Seo. Roberto Requião ............. .. 

Discutiudo a PEC rf' 33195, que altera o art. 178 
da Coostituíção FedeEal. Sen. Sebastião Rocha. ............. . 

Encaminhamlo a votação da PEC ~ 33195, que 
altera o art. 178 da Constituição Federal. Sen. Hugo Na-
poleão ........................................................... ____ _ 

Encaminhando a votação da PEC-~ 33195, que 
altera o art. 178 da Constituição Federal: Sen. JeffelllOD 
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altera o art. 178 da Constituição Federnl Seo. Josaphat 
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Encauiinbando a votação da PEC n' 33/95, que 
altera o art. 178 daConstiluiçãoFedeiaL Sen.Jader Bar-
balho ...................... ---··----··-··--·-··--. 

Emenda ri! 1 de Plenário, o:fãa:ida ao PLC ~ · 
86.95 (n' 532195, na oilgem), que aütoriza o Poder Exe-
cutivo a utilizar estoques públicos de alimentos no com-
bate à fome e à miséria. Sen. Eduardo Suplicy ................ . 

Encamjnhamio a votação da Emenda rf!. I ao PLC 
ri! 86195, que autOriZa o Poder Ex.eauivo a Utilizar esto-
ques públicos de alimentos DO combate à fome e à misé-
ria. Sen. Gecldo Melo.·-··-·-··-···--····-·-······---
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mento das ações e serviços da saúde. Sen. Sebastiãl Ro-
cha ....... -------··----··-····-··---····-

Refere-se à PEC ~ ~'57195~ que faculta à União 
instituir imposto sobre movimentação ou transmissão de 
natureza financeira, de vigência ternpocária. Sen. Sebas-
tião Rocha. ............................... ___ ;_;_ ______ . 

Discutindo a PEC If! 36/95, que altera o inciso XI 
e a alinea a do inciso xn do art. 21 da Constituição Fe-
deral. Sen. Eduardo Suplicy. ···········-····--······----·-

Discutindo a PEC n2 36195, que altera o inciso XI 
e a alínea a do inciso XU do art. 21 da Constituição Fe-
deral. Sen. Geraldo Melo ................ ·-··----·--··--· Encaminmmdo a votação da Emenda ri! 1 ao PLC 

n' 86/95, que autoriza o Poder Executivo a utilizar esto-
ques públicos de alimentos no combate à fome e à misé-

ria. Sen. Jader Barbalho. ···-··········-······--·---- _ 

Discutindo a PEC n" 36/95, que altera o inciso XI 

403 
- e a alínea a do inciso XU do art. 21 da Constituição Fe-

deral. Sen. Júnia Maris<--------····------·-·--·· .Manifestando intenÇão de retirar a emenda ~ 1, 
de sua autoria. ao PLC n' 86/95, que autoriza o Poder 
Execntivo a utilizar estoques públicos de alimentos no 
combate à fome e à miséria. Sen. Eduardo Suplicy ......... . 

Encaminh;m<fo a votação da Emenda rf!. 1 ao PLC 
n2 86.195, que autoriza o Poder Executivo a utilizar esto-
ques públicos de alimentos DO combate à fome e à misé-
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ria. Sen. Hugo Napoleão.··-------·--·····-··----------- 404 
Encaminhando a votação da Emenda n" I ao PLC 

n2- 8685, que autoriza o Poder Executivo a utilizar esto
ques públicos de alimentos no combate à fome e à misé-

ria. Sen. Ramez Tebet. ··-·--···-·---·····---·-··-- ---- 404 
Discmindo a Emenda da Câmara ao PLS n" 

136190, que dá novaredação ao inciso m do art. 484 do 
Código de Processo Penal Sen. José Ignácio Ferreira..... .. . 405 

Discutindo a emenda da Câmara ao PLS n" 
136190, que dá nova redeção ao inciso HI do art. 484 do 
Código de Processo Penal Sen. Ramez Tebet. ............... . 

Disa.Itindo a PEC ri! 36J95, que 3ltera Ó inciS-o xt 
e a alínea a do inciso XU do art. 21 da Consumição Ft>' · 
dera!. Sen. Eduardo Suplicy ............................ _______ _ 

Discutindo a PEC n" 36/95, que altera o inciso XI 
e a alínea a do inciso XU do art. 21 da Consumição Fe-
deral. Sen. José Eduardo Dutra. ............ ---·-··--·--··-. 

Discutindo a PEC n" 36/95, que altera o inciso XI 
e a alínea a do inciso XU do art. 21 da Coostimição Fe-
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deral. Sen. Sebastião Rocha.·-·----·············--·---·--·-· 4!2 
Discutindo a PEC n" 36/95, que altera o inciso XI 

e a.úínea a do inciso xn do art. 21 da Constituição Fe- · 
dera!. Sen. Pedro Simon.---······-··-·--·-·------··-· 413 
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Emenda n" 3-PLEN ao PLC n" 72193 (n" 
4.068/89, na origem), que dispõe sobre o plantio de ár

-vores ao longo das rodovias e ferrovias federais. Sm. 
Humberto Lucena. ...... ·--·-·-----·-··----·-

. Emenda n" 2-PLEN ao PLC n" 5/95 (ri' 5.653/90, 
na origem), que dispõe sobte limites de potência dos 
aproveitamentos das quedas dágua e outras fontes de 
energia hidráulica de capacidade reduzida. Sen. José 

Eduardo Dutra. ··--··----······-··-·-----··-·--··---
Emenda n!! 3-PLEN ao PLC n!! 5/95 (n" 5.653/90, 
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aproveitamentos das quedas dágua e outras fontes de 
energia hidráulica de capacidade reduzida Sen. José 
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Eduardo Outra.··········--··-------------····--·· 

Defendendo a aprovação da proposta de emenda 
constitucional do Governo que visa à flexibilização do 
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Discutindo a PEC n" 36195, que altera o inciso XI · 
e a alínea a do inciso XU do art. 21 da Constituição Fe-
deral. Sen. Roberto Freire. ............... ----·---
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Eocamiobando a votação da PEC n2 36/95, que 
altera o inciSo XI e a alínea a do inciso XII do art 21 da 

Discutindo a PEC n" 36/95, que altera o inciso XI 
e a alínea a do inciso xn do art. 21 da Constituição Fe
deral. Sen. José Ignácio Ferreira··-··-···--·····----- 414 Constituição Federal. Sen. Eduardo Suplicy .................. _ 

Refere-5e à proposta de emenda constitucional, 
que dispõe sobre contribuição social para o financia-

492 Encaminb;mdo a votação da PEC rf!. 36195. que 
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Constituição Federal. Sen. Josaphat Marinho.····-·-········ 
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Constituição Federal. Sm. Lauto Campos....................... 714 
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Emenda n" 3 ao PLC n" 137/92 (n" 552/91, na ori
gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de fabricação 
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(EN ASA) 

Comentando audiências com o Ministro dos 
Transportes, sobre o assoreamento do rio Tocantins e 
sobre a manutenção da Empresa de Navegação da Ama-
zônia- EN ASA. Sen. Adetuir Andrade_. .. , ...................... . 

ENCONTRO 
Declar.mdo a grande importãocia do Encontro 
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líticos. Sen. Adetuir Andrade .......................................... . 
ENERGIA ELÉTRICA 

Encaminhando a votação do § 42 do art. 2! do 
snbstitutivo ao PLC n" 65195, que estabelece regras para 
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do Porto ......................................... ---·-----··· 

Encaminhando a votação do § 62 do art. 2ft, do -
substitutivo ao PLC n" 65195, que estabelece regras para 
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do Porto .............. ---------··-··-··-·······--~-'------

Encaminbando a votação do § 4' do art. 2" do 
snbstitutivo ao PLC Ii' 65195, que estabelece regras para 
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Eduardo Suplicy. ······························-·-······-·----
Declarando voto coo!Iário à permanência do § 4' 

do art. 2" do substitutivo ao PLC n" 65195, que estabele
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trica. Sen. Eduardo Suplicy ........................................... .. 

Encaminhando a votação do § (I! do art. Z!- do 
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Aconselhando a permanência do § 4' do art 2" do 

substitutivo ao PLC Ii' 65195, que estabelece regras para 
a produção independente de enetgia elétrica. Seu. Ro-

berto Freire. ..... ·--··-· ---····--· 
Encaminhando a votação dos §§ 1.2 ao 52 do art 

4' do substitutivo ao PLC n" 65195, que estabelece re
gras para a produção independente de enelgia elétrica. 

Sen. Eduardo Suplicy. ······--·············-·-····--·-·-----
Aconselhaudo a permanência do § 6" do art 2" oo 
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Reconhecendo a importância social da Cooven
ção Batista Mineiia e do Colégio Batistá Mineiro, e re· 
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Ciências Sociais Aplicadas. Sen. JúuiaMarise. ----
EXECUTIVO 
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República, do Chefe de Gabinete, Sr. José Gregori, e 
do Ministro da Justiça com relação à situação finan
ceira da viúva -do operário Manuel Fiel Filho. morto 
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(FINAM} (Vide IMPOSTO DE RENDA) 
FINANCIAMENTO AGRÍCOLA 

HOMENAGEM PÓSTUMA 
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lara. ··············-·········-·-----·--··--·-···-
Comunicando o falecimento do jo!!lalista Umber· 
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Jeffei:soo Péres. ···-··-·--··········---··--··-···- _ 

Lamentando a morte do jornalista Umberto Cal
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Mir.mda. ··-············--·--··-·-··--· .. ·---
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son Salomão. Sen. Sebastião Rocha. ............................ -
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Homenageando D. Laura Dantas Andrade Pinto e 
Apelando ao Govemo Federal parn que IeSOlva as manifestando pesar por seu falecimento. Sen. Lamo 

questões do Fundo de Participação dos Municípios - - - Campos .... ..:. __ .; ___________ -----=---··-
FPM, que está mal distnbuído devido a fiilhas e corrup- _Prestando homenagem póstmna ao empresário 
ções no lnstiruto Brasileiro de Gengrnfia e Estatística - llnio Pipino. Sen. Jonas Pinbeiro ••. ---······--······-
ffiGE. Sen. Ademir Andrade. ·······-·······------····-----125 Comunicando o falecimento do ,iOmalista CaJde.. 
FUNDOS raro Filho e prestando-lhe homenagem.(Republicação) 

Apelando ao Govemo Federal que resolva o pro- Sen. Jefferson Péres .. ----·-···--···---·-·-
blema da parnlisação da operação dos Fundos Constiru- Comunicando o falecimento e prestando homena· 
clonais. Sen. Romero Jucá. -·-·-·-·-·--·--·····~~-·~ 124 gem ao jornalista. cearense Murilo Mota Sen.. Lúcio AI-
FUTEBOL cântara. ................................... ---·-·-·--····--·· 

Saudando os !oroedores do Aumioeose Furebol IMPORTAÇÃO . 
Clube pela conquista do campeonato carioca de 1995. Protestando contra a limitação da qi!Ota de impor· 
Sen. Júlio Campos.·-·······-···-·------·-·-··- 377 tação para as indústrias do pa~que industrial de Manans 
GÁS NATURAL -AM. Sen.Jefferson Péres. ····--·-··-------····· 

Demonstrando as vantagens e possibilidades da IMPOSTO DE RENDA 
exploração do gás natural no Nordeste e defendendo Denunciando inegularidade no repasse dos rearr-
uma política de preços coerente: sen. Guilherme Pai· SOS advindos da cobr.mça do hnposto de Renda, da Se-
meira. .... _____________________________ ,..... 226 cretaria do Tesouro Nacional para o Fundo de Investi-

Discutindo o preço do gás na Amazônia, em fun. mento da Amazônia- FINAM. Seu. Jooas Pinheiro ....••.• 
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ahusivos. Sen. Sebastião Rocha.·····--··-··-··-··-·-·-··- 460 da imprensa contra o Deputado Fedellll Cássio Cunha 
HOMENAGEM Lima e prestando-lhe solidariedade. Sen. Ney Suassuna.. 
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tello Branco. Sen. Ronaldo CunhaLinta. ················-- 142 síJia, contra a Presidente da República, feita pelo Presi· 
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da União, Iram Saraiva, por sua integridade pessoal e na Reclamando destaque para os acreanos Oscar 
vida póhlica. Sen.José lgnácioFencira. .......................... ·-~-739 Passos. Adalberto Sena, Roy Lino, Ge;aldo Mesquita, 
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Flaviano Melo, José Augusto de Ar.Uijo e Hugo Carnei
ro, entre outros, na revista Gente Acreana de Expres
são. pois teriam sido esquecidos deviçlo a divergências 
políti~ com o atual Governador d~~Estado. ~- N~~ 
bor JUDJ.or ••..••..•. -······-··-······--······-··-··-··-····-··---······ 

Protestando contra artigo na coluna do Swan. que 
questiona a sua dedicação ao Senado Federal. Sen. Be-
neditada Silva······························-··-···················-········· 

Refere-se ao artigo •o Fantasma da Censurn", pu-
blicado na Folha de S. Paulo. Sen. Eduardo Suplicy ..... . 

Lê o artigo intitulado "Alerta da Agricultura à 
Nação", publicado no jornal O &tado de S. Paulo. Sen. 

Júlio Campos..·-·························································-;-··~ 
INDÚSTRIA AUTOMOBR.ÍSI1CA . 

Apresenta documento referente ao desempenho 

do selrolr de autopeças. Sen. Pedro Simon .... ·-········--······ 
INTEGRAÇÃO - .. ·. " 

Comentando a integração do Mato Grosso do Sul 
à Comissão do Desenvolvimento dos Estados do Sul. 

Sen. RamezTebet ·--··················---·-··-··-··----· 
(JPMF) 

Discutindo o problema da saúde e a cobrança do 
IPMF como solução paxa a falta de recursos desse setor. 
Sen. Sebastião Rocha···························--·-·-··········-······ 

Aho!dando a questão da utilização do IPMF para 
atender às necessidades do setor da saúde. Sen. Sebas-

tião Rocba. .... ·-··-··-··········-······-··-·-··-··-·-··········-··-·· 
ISENÇÃO FISCAL • . 

Defendendo a situação dos taxistas quanto à redu
ção no IPI e no ICMS. Sen. Francelina Pereira···-··--· 

Cumprimentando o Senador Antônio Carlos Ma
galhães por seu empenho em favoc dos taxistas de todo 
o País. Sen. Júnía Marise. ·-···········-·-·-····--··---·-· 

Comentando a isenção de impostos para taxistas, 
o que posstbilita a renovação da frota de táxis em todo o 
País. Sen. Antônio Carlos Magalhães. •.•.... -·-··-······-··-·· 
JUDICIÁRIO 

Chamando atenção para a ineficiência e corrup
ção do Poder Judiciário e solicitando providências do 
Governo. Sen.Ney Suassuna ........................... -··-······-·· 
JUROS {VIde POLITICA ECONÓMICQ.F!NANCE!

RA) 
Ressaltando a necessidade de se resolverem as 

questões do tabelamento dos juros e de sua exclusão da 
Constituição Federal. Sen. Sétgio Machado. ···--·-·-··-·· 
JUSTIÇA 

--=- .o:Protestando contra a ineficiência da justiça brasi
leira em encontrar e ca.prurar os assassinos de Cbico 
Mendes. Sen. Marina Silva.-················-····-····-········--·· 

Apresenta o oficio de sua autoria ao Ministro da 
Justiça, solicitando providências para punição dos assas· 
sinos de Chico Mendes. Sen. Marina Silva. ·-·················
(LDO) 

Solicitando a presença dos Senadores para apre
ciação e votaÇão do Relatório da Lei de DiretrizeS Orça-
mentárias. Sen. Carlos Patrocúrio. ···················-··-····--·· 
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LEGISLATIVO 
Manifestando-se otimista quanto à tarefa do Le

gislativo de dar continuidade, por meio das refonnas 
coostitucionais, ao processo -de desenvolvimento promo-

626 vido pelo Plano Real Sen. Romeu Tuma..------· 
LEI DE D!RETRJZES E BASES DA. EDUCAÇÃO 

NACIONAL 
629 

Defi:ndendo a discussão da Lei de Diretrizes e 

632 Bases da Educação. Sen. Marina Silva. ...... ·-········--······· 
MEDIDA PROVISÓRIA 

Cita o texto da MP n" 81/95, referente às disponi-
732 bilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trahalha

dor-FAT. Sen. Humberto Lucena····················-··········· 
Prevenindo o Senado Federal contra a MP n2 

511 
1.024, que prf!Índica a indústria brasileira de auto-peças_ 
Sen. Pedro Simon.····················-·-··········-······-···· .. ·-·-··· 

Criticando o conteúdo da medida provisória que 
estabelece a desindexação da economia e dos salários 
dos tiahalhadores. Sen. José Eduardo Dutra. ········-········· 

78 MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
Alertando para a infiuência dos veículos de co

municação social sobre os padrões morais da sociedade 

bmsileira. Sen. Carlos Bezerra. ·--··-···········-·····-··········· 
218 MENSAGEM 

Leituia da Mensagem n" 221195, submeteodo à 

460 
aprovação do Senado a escolha do Sr. Sérgio B=ellos 
Telles para exercer o caxgo de Embaixador do Brasil 
junto ao Sultanato de Bnmei Darussalam. Sen. Odacir 
Soares .. ·-··········-··········-·······-·-··-······-·-···········--··-··· 

· 473 · Leituia da Mensagem n" '122195, submetendo à 
aprovação do Senado a escolha do Sr. Márcio Paulo de 
Oliveira Dias para o caxgode Embaixador do Brasiljun-

473 to à República do Paiaguai. Sen. Odacir Soares. ·-········· 
· Leituia da Mensagem n" 593, submetendo à deli

beração do Seoado o pll!ieto de lei que autoriza o Poder 
473 Executivo a utilizar estoques públicos de alimentos no 

- - cóinbate à fome e à miséri.à: Sen. Renan calheiros--······ 
Discutindo a Mensagem n" 8485, que encaminha 

ao Senado Fedeml proposta para que seja autorizada a 
459 cootrillação de operação de crédito externo, junto ao 

Banc_o_lnteramericano de Desenvolvimento - BID, des
mWla a financiar o projeto de fortalecimento do Minis-
tério das Relações Exteriores. Sen. Hugo Napoleão ....... . 

Discutindo a Mensagem n" 84195, que encaminha 
ao Senado Federal proposta para que s'!ia autorizada a 

· 13 contratação de operação de crédito externo, junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, des
tilláda ao pll!ieto de fortalecimento do Ministério das 
Relações Exteriores. Sen. Edison Lobão·-··············-······· 

599 Discutindo a Mensagem n" 84195, que encaminha 
ao Senado Fedeml proposta para que seja autorizada a 
cootratação de operação de crédito externo, junto ao 

599 Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, des
.. tiriada a financiar o projeto de foita!ecimento do Minis
tério das Relações Exteriores. Sen. Eduardo Suplicy --··· 

Discutindo a Mensagem rP 84195, que encanrinha 
81 ao Senado Fedeml proposta para que seja autorizada a 
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contratação de operação de crédito externo, junto ao 
Banco In.terameric:ano de Desenvolvimento- BID. des
tinada ao financiamento do prQieto de Jortalecimento do 
Ministério das~ Exteriores. SÔ!!?Júlio Campos .• 

Discutindo a Mensagem n!: 1'93/95, que solicita 
s<;ja autorizada a contiatação de operação de crédito ex
temo, entre a República Federativa do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs. destinada a fmanciar a aqui
sição de bens e serviços paxa a Marinha do Brasil. Sen. 

Ademir Andrade. ••• --·-·--·-··---··-·--···--.-
Discutindn a Mensagem ri' 193ft.l5, solicitando 

s<;ja autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo, entre a República Fedemtiva do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs, destinada à aquisição de 
bens e serviços paxa a Marinha do Brasil Sen. Roberto 

Freire.----··--···--···-·······--·---·····-
Discutindo a Mensagem ri' 193/95, solicitando 

sc;ja autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo, entre a República Federativa do Brasil e um con
sOCcio de emptcsas alemãs. destinada à aquisição de 
bens ~serviços paxa a Marinha do Brasil. Sen. Roberto 

Requião. ········--··---···---·--·---····---····-
Discutindo a Mensagem ri' 193/95, solicitando 

sc;ja autorizada a contiatação de operação de crédito ex
temo, entre a República Federativa do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs. destinada à aquisição de 
bens e serviços para,a Marinha do Brasil Sen. Eduardo 
Sup1icy •...•••••• --···--··--·-··-··-----.,-····-· 

Discutinrio a MeriSagem ri' 193/95, solicitando 
sc;ja autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo, entre a República Federativa do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs, desrinada a aquisição de 
bens e serviços para a Marinha do Brasil Sen. Epitacio 

Cafeteira.····················--··----····-·---··---···-
Disaitinrio a Mensagem ri'. 193/95, solicitando 

sc;ja autorizada a contratação de operação de crédito ex
terno, entre a República Federativa do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs; desrinada à aquisição de 
bens e serviços para a Marinha do Brasil Sen. Ney 
Suassuna.-·-······-··---·--···---·-·------

Discutindn a Mensagem ri' 193/95; solicitando 
s<;ja autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo, entre a República Fedemtiva do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs, desrinada a financiar a aqui
sição de bens e serviços para a Marinha do 8t'3Sil. Sen. 

Bernardo Cabl3!. ···········-··--··--·----···-
~- -~tinrio a Mensagem ri' 193/95, solicitando 

s<;ja autorizada a contratação de operação de crédito ex
temo, entre a República Federativa do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs, destinada à aquisição de 
bens e serviços para a Marinha do Brasil. Sen. Lúcio Al-
cãolaia. __ .............. ___ , ______ .... _____ _ 

Discutinrio a Mensagem ri' 193195, solicitando_ 
sc;ja autorizada a contratação de operação de crédito ex
terno, entre a República Federativa do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs, desrinada à aquisição de 
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b~s e ~ços para a Marinha do BtaSiL Sen. Esperi-
dlão Antin .................. --........ ______ , _____ _ 

Discutindo a _Mensagem ~ 193195, solicitando 
s<;ja autorizada a contiatJção de operação de crédito ex
temo, entre a Reprlblica.Federativa do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs, desrinada ã aquisição de 
bens e serviços para a Marinha do BrasiL Sen. Lawo 
Campos ............................ __ ... ___ .. _. _, __ _ 

Discutinrio a Mensagem ri' 193195, solicitando 
sga autorizadaa contratação de operação de crédito ex
temo, entre a República Federativa do Brasil e um con
sórcio de empresas alemãs, desrinada à aquisição de 
bens • .. serviços paxa a Marinha do Brasil Sen. Roberto 
Reqwao ........................ --.. ---...... _ ...... -. _,_ 

_ Encaminhando a votação da Mensagem ~ 
193195, solicitando sc;ja autorizada a contratação de ope
ração de crédito externo, entre a República Fedemtiva 
do Brasil e um consórcio de empresas alemãs, desrinada 
a aquisição de bens e serviços para a Marinha do Brasil 
Sen. Eduardo Suplicy .............. ------·-·--

- Encaminhando a votação da Mensagem n2 
193195, solicitando sc;ja autorizada a contratação de ope
ração de crédito externo, entre a República Fedemtiva 
do BraSil e rim coDs&cio de empresas alemãs, desrinada 
à aquisição de bens e serviços para a Marinha do Brasil 
Sen. Júnla Marise. ........ --...... --.. --.... --·--

Encarnjnhando a votação da_ Mensagem n2 
193/95, solicitando s<;ja autorizada a contratação de ope
ração de crédito externo, entre a República Fedemtiva 
do Brasil e nm consórcio de empresas alemãs, desrinada 
à aquisição de bens e serviços para a Marinha do Brasil 
Sen. Lúcio Alcãolaia. ........................ _ ...... _ .. ___ _ 

Leitura da Mensagem ri' 283t95, do Ministro de 
Estado Chefe do Estado-Maior das FOiças Armadas, 
submetendo à delibetação do Senado o projeto de lei 
complementar que altera dispositivo da Lei Complemen
tar ri' 69191, que dispõe sobre as normas gerais para a 
oigaoilação, o preparo e o emprego das Foi"ças Anna-
das. Sen. Renao Calbeiros. ____ , __ , _______ , .. 

(MERCOSUL) (Vide BALANÇA COMERCIAL, PO
ÚI1CA CAMBIAL) 

(MG) (V" !de DiviDA IN"rnRNA) 

~ODAAGIDCULTiffiA 

Solicitando à Mesa que tome as devidas provi
dências, ínfurtilando-se sobre mna possível transgressão 
legal do Ministro da Agricultura. Scn. Osmar Dias ......... 
MINISTRO DA WSTIÇA cVideWSTIÇA) 

MIN!STRO DOS TRANSPOR1E (VideENASA) 

MONOPÓLIO ESTATAL (Vide EMENDA) 
MUNICÍPIOS 

Demonstrando a necessidade de fortalecimento 
dos Municípios e o importante papel do Vereador nesse 
sentido. Sen. Carlos Bezerra. ........... ·-······-·--·····-···-~ 
OÁCIO --

Comentando o pedido de wgência para o Oficio 
"S" 36195, em que o Banco Central encaminha solicita-
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ção para que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre -
RS possa elevar temporariamente os limites para contra
tação de operação de crédito junto à Caixa Econômica 
Federal Sen. Eduaxdo Suplicy .......... :S? ............ :: .. ___ _ 

Comentando o pedido de urgencia para o Offcio 
"S" '# 36195, em que o Banco Central encaminha solici
tação para que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre
RS possa elevar temporariamente os limites para contra
tação de operação de crédito junto à Caixa Eoonômica 
Federal Sen. Roberto Freire ........................................... . 

Leinrrado Oficion" 8I2195,doPresidenteda Câ
maia dos Deputados, ratiiiCaDdo a decisão do Seuado 
sobre a escolha do Sr. Iram de Almeida Saraiva para o 
cargo de Ministro do Tnbunal de Contas da Ullião. Sen. 
RoJDeU Tuma ······--··----...:=-·-·--·····:~ . ....:.:_-__ ---

.Apresenta o Offcio "GSM" n" 35/95, destinado ao 
Senhor Presidente da República. em que comunica suas 
preocupações quanto ao Sistema de VIgilància da Ama-
zônia- SN AM. Sen. Gilberto Miranda. ....................... .. 

Discutindo o Offcio "S" n" 3I/95, que encaminha 
solicilliÇão do Governo de Minas Gerais para que possa 
emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado de Mi
nas Gerais - IFrMG, CQjos recwsos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária do &tado, vencfvei no 2" 
semestre de I995. Sen.EdisonLobão. ·---·-·---·--··--····· 

Dísaltindo o Oficio "S'" ~ 31195, que encaminha 
solicitação do Governo de Minas Getais pma que possa 
emitir Letras Financeiras do TesoUro do Estado de Mi
nas Gerais - IFrMG, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária do &lado, vencfvei no 2" 
semestre de I995. Sen. Esperidíão Amin. ·····--·-··-··--

Discutindo o Oficio "S" n" 3I/95, que encaminha 
solicill!Ção do Governo de Minas Gerais para que possa 
emitir Letras Fmanceita:s do Tesomo do Estado de Mi
nas Gerais - LFI'MG, cujos recõrsos setão <JCstiriadOs 
ao giro da dívida mobiliária do Estado. vencível no 2.2 
semestre de I995. Sen. José Eduardo Dutia ................... . 

Discufindo o Oficio "S" n" 3I/95, que encaminha 
solicill!Ção do Governo de Minas Gerais para que passa 
emitir Letras Fmanceüas do Te&óuro do Estado de Mi
nas Gerais - LFTMG. cujos recursos setão destinãdos 
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencivel no 22 
semestre de I995. Sen. Vüson Kleinübing ....... ·--·--···· 

Discutindo o Ofício "S" Ji!. 31/95, que encaminha 
solicill!Ção do Governo de Minas Gerais para que possa 
emi6.r Letzas Financeiras do Tesouro do Estado de Mi
nas Gelais - IPTMG, c~os recw:sos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária do &lado, vencfvel no 2" 
seôiêstre-de I995. Sen. Geraldo Melo.·-·-···-·-···-··--·--· 

Discutindo o Oficio "S" ~ 31195, que encaminha 
solicill!Ção do Governo de Minas Gerais pata que possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mi
nas Gerais- LFI'MG, cujos ream;os serão- destinados 
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencfvei no 2" 
semestre de I995. Sen. Gilberto Miranda. ....................... . 

Discutindo o Oficio "S" n2 31195, que encaminha 
solicill!Ção do Governo de Minas Gerais pata que possa 
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Mi-
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nas Gerais - LFI'MG, cujos recursos serão destinados 
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível no 2! 
semestre de 1995. Sen. FranOelino Pereira. ..... ----·--··-· 
~ Discutindo o Oficio "S" n2 311'95. que encaminha 

sOlidtaçào do Governo de Minas G~ para que possa 
emitir Letras FlllliilCeirns do Tesouro dó"Eslado de Mi
nas Gerais - LFTMG, cujos recursos setão destinados 
ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencfvei no 2" 
semestre de I995. Sen. Ney Suassuna ........................... . 

Discutindo o Offcio "S" nO 3I/95, que encaminha 
solicilliÇão do Govemo de Minas Gerais para que possa 
emitir LetJ:as Financeiras do Tesouro Nacional -
IFfMG, cujos recursos serão destinados ao giro da dí
vida mobiliária do &lado. vencfvel no 'lJ' semestre de 
I995. Sen. Arlindo Porto .......................................... . 

Declar.mdo voto contrário ao parecer da Seuadora 
Júnia Marise sobre o Offcio "S" n" 3I/95, que encami
nha solicitação do Governo de Minas Gerais para que 
possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de 
Minas Gerais- IFfMG, cujos recursos serão destina
dos ao giro da dívida- Inobiliária do Estado, vencível no 
2" semestre de I995. Sen. Vilson Kleínübing. ····-··-··-··· 

Discutindo o Offcio "S" n" 35195, que encaminha 
solicill!Ção do Governo do Estado de Minas Gerais, no 
sentido de alterar o percentUal de robigem de sua dívida 
mobiliária, vencível no 1!!. semestre de 1995. autorizada 
pela Resolução n"4/95. Sen. Casüdo Maldauer ............. . 

Discutindo o Offcio "S" n" 35195, que encaminha 
solicill!Ção do Governo do Estado de Minas Gerais, no 
sentido de alterar o percentual de rolagem de sua dívida 
mobiliária, vencível no I• semestre de I995. Sen. Vilson 

Kleinübing. ······-·-··-······-··-············-····-·················-··· 
Diseutindo () Oficio •s• n" 35/95, que encaÍninha 

solicill!Ção do Governo do Estado de Minas Gerais, no 
sentido de alterar o percentual de rolagem de sua dívida 
mobiliária, vencível no I• semestre de I995, autorizada 
pela Resolução n". 4/95. Sen. Francelina Pereira. .......... . 

Discutindo_9 Oficio "S" n247/94, qu~ solicita au-___ _ 
torizaçãO para o Governo do Estado ·do Rio Gtande do· 
Sul contratar opetaÇão de cr6dito externo junto ao Ban
co Interamericano de Desenvolvimento-BID~ cujos re-
cursos serão destinados ao Programa de Desenvolvi
mento Racional, Recuperação e Gereficianlento Am
biental da Bacia Hidrográfica do Gualba- PRÓ-GUAÍ-
BA Sen. Vüson Kleinübing ........................................... . 

- -DisCUtindo o OffCID "S" n247194; que solicita au
torização para o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul cootr.ttar opetação de crédito externo junto ao Ban
co Interamericano de Desenvolvimento - BID,. c~ os re
cursos sexão destinados ao Programa de Desenvolvi
mento Raciunal, Recuperação e Gerencianlento Am
biental da Bacia Hidrográfica do Gualba- PRÓ-GUAÍ-
BA Sen.liÍnill Maiise ..................................................... . 

Discutindo oOffcio "S" n"47194, que soücitasc;ja 
autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a 
contratar operação de crédito externo junto ao Banco ln
teramericano de Desenvolvimento- BID, cojos recursos 
serão destina.clo5 ao Programa de Desenvolvimento Ra-
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XI 
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cionaJ. Recuperação Ambientú da Bacia Hidrográfica dinário ri' 11.345-6. propondo o PR ri' 75195. Sen. Espe-
do Guaiba- PRÓ:OUAÍBA. Sen. Casildo Maldaner. ..... 552 ridião Amin. ·········-·····---·-·····--·---·---- . 19 

Discutindo o Ofício "S" n247J9.4. que solicita au- Parecer ~ 401195? Comis~Q_ de Constituição, 
torização para o Governo do Estado"oo Rio Grande do Justiça e Cidadania. sobre a PEC ri' 36/95 (n" 3-095, na 
Sul contratar operação de crédito externo junto ao Banco Câmara dos Deputados}, que altera Q inciso ~ e a letra 
Interamericano de Desenvolvimento- BID, cujos recur- a do inciso XII do att 21 da Constitu.iÇãó Federal. Sen.. 
sos serão destinados ao Programa de Desenvolvimento Francelina Pereira. -----·-····---···--·--·- 46 
Racional. Recuper.IÇão e Gerenciamento Ambientú da Parecer n" 402195, Comissão de Constintição, 
Bacia Hidrogr.ifica do Gumba - PRó-GUAÍBA. Sen. ~ Justiça e Cidadania. sobre a Mensagem ri' 215/95, sub-
Lúdio Coelho ...........•...••.• --·-····---··---····- 553 metendo à aprovação do Senado Fedetú o nome do Dr. 

Disrutindo o Oficio "S" n"47/94, que solicita au- Geraldo Brindeiro, para exercer cargo de Procntador-
torização para o Governo do Estado do Rio Grande do Getú da República. Sen. Bernardo Cabral ~········----- 50 
Sul contratar operação de crédito ex temo junto ao Banco Parecer n! 403/95, Comissão de Constituição, 
Jnteramericano de Desenvolvimento-BID, cujos recur- Justiça e Cidadania. sobre o PLC n" 9194 (n" 1944/91, 
sos seria destinados ao Programa de Desenvolvimento na origem), que altera o Regimento de Custas da Justiça 
Racio!;ial. Recuperação e Gerenciamento Ambientú da do Dislrito Federal. Sen. Lauro Campos. ---·-----·-- 51 
Bacia Hidrográfica do Gllalba - PRó-GUAÍBA. Sen. Parecer oral sobre o PLC ri' 65195 (ri' 40-B/95, na 
Emília Fernandes .......... __ ........ --··--·-····---- . . 554 origem), que estabelece regras para a produção iode-

Discutindo o Offcio "S" ri' 47/94, que solicita au- pendente de cnecgia elétrica. Sen. Arlindo Porto. ··--··- 61 
torização para o Governo do Estado~ do Rio Grande do Parecer oral sobre o PLC n" 65/95 (ri' 40/95, na 
Sul contratar operação de crédiiO e<temo junto ao Banco origem), que estabelece regras para a produção inde-
Jnteramericano de Desenvolvimento- BID, cujos recur- pendente de energia elélrica. Sen. Gilberto Miranda. .•••.. 63 
sos serão destinados ao Pn>grama de DesenvolvimeniO Parecer n"404195, Comissão Diretora, que dá re-
Racional, Recuperação e GerenciameniO Ambientú da daçi!o final ao PLC n" 144/95 (ri' 4553194, na origem), 
Bacia Hidrográfica do Guaiba - PRó-GUÀÍBA. Sen. que dispõe sobre o ressan:imento ao Banco do Brasil 
BelloParga. ............................ -·-·--~-~ ---··----~-- .555 ~~das despesas com o programa do lmpos10 de Renda. 

Discntindo o Offcio "S" n"47/94, que soticitaau- exercfciosde 1990a 1991. Sen. Renan Calbeiros. ....... 68 
10rização para o Governo do Estado do Rio GrandC do Parecer n" 405195, Comissão Diretora. que dá re-
Sul contratar opernçiio de crédiiO externo, jtmto ao Ban- _ _ dação ~firial ao PDL n" 20193 (n" 201/92. na amara dos 
co Interamericano de Desenvolvimento-BID, Cl!ios re· Deputados), que homologa ato do Conselho Monetário 
cursosserão destinados ao Pn>grama de Desenvolvimen- Nacional que autorizou a emissão adicional de papel 
k> Racional, Recuperação e Gerencíamento Ambientú moeda. no exercício de 1991. Sen. Renan Calbeiros. ...... 68 
da Bacia Hidrográfica do Guaiba- PRó-GUAÍBA. Sen. Parecer n" 406195, Comissão Direlnra, que dá re-

José Fo!lliÇlL ·-··········---·······-------··-----·····--- 555 dação firial ao PDL n" 33/95 (n" 2581513, na amara dos 
Discntindo o Offcio o "S" 38/95, que encaminha ~ Deputados), que aprova o texiO da Convenção Jnterame-

solicitaçãodoGoveroodo EstadodaBahiaparacontra- ricana sobre Eficácia ExnaterriiOrial das Sentenças e 
tar operação de crédito extemo juniO ao Banco Interna- Laudos Arbitrais Estiangeiros. Sen. Renan Calbeiros .•.• ~ 69 
ciona1 para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD, cu- Parecer ri' 407/95, Comissão Direlnra, que dá re-
jos recursos seriío destinados ao Progxarna de Apoio às dação final ao PDL n" 35195 (ri' 419/94, na Câmara dos 
Comunidades Rurais -PRODUZIR. Sen. Edoanlo Su- Deputados). que aprova o texiO do Aconlo sobre Servi-
plicy ···-··-··-·-··---···--·-···---·····--·---~ -· ~ , '- 72fJ _ ços Aéreos. oelebrado entre o Governo da Rçpública Fe-
ORÇAMENTO ~ ~ derativa do l!IllSil e a República Federal da Áustria. Sen. 

Criticando a política orçamentária do 'Ministro Renan catheiros. ·-·--······-··--·--····------········ 69 
José Serra. Sen. Gilvam BOigeS. ··-----········------ 98- Parecer n" 408/95, Comissão Dire!Ora, que dá re-

Defendendo a necessidade de se priorizar. no Or- dação do vencido pata o turno suplementar, do PLC ~ 
çamento da União, a conclusão da ponte rodo ferroviária 65195 (n"40195, na origem). que estabelece regras para a 
sobre o rio Paraná, ligando a cidade sul-mato-grossense produção independente do onecgia elétrioa. Sen. Odacir 
de Aparecida do Toboado ao município paulista de San- Soares. ·----···-·-·--··--·-·-·----·-- 84 
ta Fé-doSul Sen. Gilberto Miranda. .......................... 320 Parecer oral sobre a Emenda ri' I ao substitulivo 
PARECER do PLC n" 65/95 (ri' 40195, na origem), que éstabeiece 

Parecer n" 399/95, Comissão de Constituição. regras par.t a produção iDdependente de energia elélrica. 
Justiça e Cidadania. sobre emenda da Càmara oferecida oferecido pela Comissão de lnfta-Estrutura. Sen. Arlin-
ao PLS n" 136190. Sen. Romeu Tmna. ········-···---··- 18 do Porto ............... ----·-·-····--·----·····- ~ 108 

Parecer n" 400195. Comissão de Constintição, Parecer Oial sobre a Emenda ri' t ao subsritutivo 
Justiça e Cidadania, sobre o Ofício "S" ri' 56192. do Pze.. do PLC n" 65/95 (n" 40195, na origem), que estabelece 
sidente do Supremo Tribunal Federal, remetendo, para o _ regras para a produção independente de enetgia elélrica. 
fim previsto no art. 52, X. da Constituição Federal. cópia oferecido pela Comissão de Infra-Estrutura. Sen. Gilber-
do acórdão proferido por esta corte no Recurso Extraor- to Miranda. ·················-·--··----·------·····-- 108 
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Parecer ri!- 409195, Conússã'o Diretom, que dá re
dação final ao Substitutivo do Senado ao PLC n• 65/95 
(n2 40/95~ na origem), que estabelece.regras para a~ 
dução independente de en..-gia eléllfcii. Sen. Teotonío 

Vilela. ·······················---·····----· -·····--·-----~ 
Parecer ri!- 410195, Comissão Diretom, que <K ti-

dação final ao PLC D!-82192 (D!-969/91, na Origem), que · 
acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n' 5.869. Sen. 
Levy Dias. •...........•.. : •...•.• ___________ • ____ ;_.:.:__ 

Parecer n" 411/95, Comissão de Serviços de ln
fia-Estrutura, sobre o PLC n" 72193 (n' 4.068-D/89, na 
origem), que dispõe sobre o plantio de árvores ao longo 
das rodovias e fenovias biaSileiras. Sen. Emília Fernan-
des.----·-··-·----··········-----·--····---··-· 

Parecer n" 412195, Comissão de Serviços de Jn. 
fra-~tura, sobre o PLC n' 5/95 (ri!- 5.653/90, na ori
gem), que dispõe sobre limites de potência dos aprovei
tamentos das quedas dágua e outras fontes de en..-gia hi
dr.iulica de capacidade reduzida. Sen. José Roberto Ar-

ruda. --···-·-··-··--------··------······---
Parecer n" 413195, Conússão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobreoPLc n"47195 (n" 194/95, na 
origem), que altera a redaçl!o do art. 12 e suprime o art. 
53 da Lei n" 6.815, e sobre o PLS n' 78195, que dispõe 
sobre vistos oonsu1ares. Sen. Luiz Alberto Oliveira. ••••. _. 

Parecer ri!- 414195, Comissão Diretom, que dá re
dação do vencido do PLC ri!- 57/94 (n" 2.579192, na ori
gem), que dispõe sobre o fimcionamento dos Conselhos 

Federais. Sen. Odacit Soares. ··-·----···------
Parecer n" 415/95, Comissão de Relações Exte

riores e Defesa Nacional, sobre o PDL ri' 34195 (D!-
289/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
do Protooolo à Convenção lntemacioual parn. a Conser
vação do Atum Atlântico. Sen. Sebastião Roeba. ••......... 

Parecer ri!- 4!6/9S,CimiiSsão iiC RclaÇõOS Ext.e: 
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 48195 (ri!- 435-
A/94, na Câmara dos Deputados), que aprovao texto da 
Ara de Re!ificação do Protocolo Adicional sobre Nave
gação e Segwança ao Acordo de Tranaporte Fluvial pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná (porto de Cáceres-porto de 
Nova Palmira). Seu. Casüdo Maldauer. ······-·-··-··-·-

Parecer ri!- 417/95, Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional, sobre o PDL ri!- 41195 (n" 33-
A/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
protocolo sobre Integração Educativa e Recoubecimento 
de Cer1ifieado, T"rtulos e Estudos de Nível Prim.áiio e 

Médio Não Técnico. Sen. Pedro Simon. ····--················-
Parecer n" 418195, Conússl!o Diretom, que dá re

daÇão-""llo vencido para o tumo suplementar, do PLC D!-
114/92 (ri!- 4556189, na origem),· que dispõe sabre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fimtigeros, 
bebidas alco6Iicas, medicamentos, ternpias e defensivos 
agrícolas. Seu. Júlio Campos. ··-······-·······-················-· 

Parecer ri!- 419195, Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o PL ri' 137192, que dispõe sobre a obrigatorieda
de de fabricação de tratores e máquinas agricolas com 
estrutura de proteção contra capotagem e outros equipa
mentos de segnrança. Sen. Lúcio Alcfu:llala. ···---········ 
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Parecer~ 420195, Comissão de Assuntos Sociais, 
_sobre o PLC ri' 124193 (ri!- 2.415191, na origem), que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de prontuário médico 
para recém-nascidos. Scn. Lúcio Alcântua.. ······-······--· 200 

Parecer ri!- 42!195, Conússl!o !_!e A,ssuntos Econô- . 
mi~os, sobxe a Mensagem ~ 84.195, que encaminha ao 
Senado Federal proposta para que seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento-BID~ destin&Ja ao 
fulanciamento do projeto de fortalecimento do Ministé-
rio das Relações Exteriores. Sen. Eduardo Snplicy ........ 256 

Parecer ~ 422195, Comissão de Relações Exte-
- riores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem ~ lw.J5, 

que eucaminba ao Senado Federal proposta pam que 
seja autorizada a contratação de operação de crédito ex-
temo, junto ao Banco lnternmericano de Desenvolvi-
mento-BID, destinada a financiar o projeto de fortaleci-
mento do Ministério das Relações Exteriores. Sen. Hugo 

Napcleão. ············-······························-----····-·-- . 258 
Parecer ri!- 423195, Conússl!o Diretom, que dá re-

dação final ao PR ri' 76195, que autoriza a Rep6blica Fe-
derariva do Brasil a contratar operação de crédito exter-
no; jimto ao Banco 1Dter3mericano de DeSenvolvimento 
- BID, destinada ao financiamento do projeto de fortale-
eimeuto do Ministério das Relações Exteriores. Sen. 

Teotônío Vilela. ································--·-·····--· 264 
Parecer oral sobre a Mensagem ri' 193195, solici-

tando seja autorizada a contratação de operação de Cié-
dito externo entre à Repú.blica Federativa do Brasil e um 
consórcio formadn por empr-esas alemãs, destinada a fi-
nanciar aquisição de bens e serviços para a Marinha do 
Brasil. Sen. Gilberto Miranda. ·············----··----- 26$ 

Parecer oral sobre a Mensagem~ 193195, solici-
tando seja autorizada a contratação de operação de Cié-
dito externo, entre a Rep6blica Federativa do Brasil e 
nm consó<cio de empresas alemãs, destinada à aquisição 
de bens de serviços para a Marinha do Brasil Sen. An-

tõnio Cados Magalhães. ··-------··-·---······ 270 
Parecer D!-424195, Conússl!o Diretom, que dá re-

dação final do PR~ 77, que autoriza a Rep6blica Fede-
ratiV. do Brasil a contratar operação de crédito extemo, 
junto a consórcio formado por empresas alemãs, desti-
nada à aquisição de bens e serviços para a Marinha Brn-

sileíra. Sen. Odacir Soares. ·········-····--·----·---··-· 272 
Parecer ri' 425195, Conússão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, que dá redaçl!o final à PEC ri!- 29195 
(ri!- 4!95, na Câmara dos Deputados), que altera o § 2' do 
art. 25 da Constituição Federal. Seu. Edison Lobão.··-··· 277 

Parecer oral sobre o Oficio ~ 36195, em que o 
Banco Central encaminha solicitação para que a Prefei-

.· 

tura Municipal de Porto Alegre - RS possa elevar tem-
por.uiamente os limites para contratação de operação de 
crédito a ser reali:rada junto à Caixa Econômica Fede!al, 
propondo o PR n' 78195. Sen. Pedro Simon. • •.........••.•.•• 292 

Discutindo o parecer proferido pelo Senado< Pe-
dro Simon, sobre o Ofício "S" n!! 3~~ em que o B3nco 
Centtal encaminha solicitação para que a Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Alegre - RS possa elevar temporaria-
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mente os limites pam contratação de opemção de crédito gem), que inclui na interligação de bacias do Plano Na-
a ser -~_junto à Caixa Econôrnica Federal. Sen. . cional_de Viação, nas bacias dos rios Paranaiôa-Paraná. 
Esperidião Amin. ··------·-·~--.------·· .. ···-··-- _ 294 a interligação Itumbiara-confluência dos_lios Paranaíba-

Discubndo o parecer proferidÓ-pejo Senador Pe- Grande. Sen. Levy Dias. ···········-······--·----···---
dro Simon, sobre o Oficio "S" ~36195, em que o Banco Parecer or.U sobre o Ofício "S." n2 31/95, que en-
Central encaminha a solicitação pam que a Prefeitura caminha solicitação do Governo de MiDas Gerais para 
Municipal de Porto Alegre - RS possa elevar tempera· que possa emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do Esta-
riamente os limites para cootrataçilo de operação de cn!- do de Minas Gerais-LFTMG, cujos recursos serão desci-
dito junto à Caixa Ecooômica Federal. Seo. Edison Lo- nados ao giro da dívida mobiliária do Estado, vencível 
bilo. ·--·······-·······---············-·····-·--·-·------ - 295 no22 semestre de _1995, propondo ci PR o" 80/95. Sen. 

Parecer o" 426195, Comissão Diretora. que dá re- - - Júnia Marise. ····-·-··-········-·----··---··-----
dação final do PR o" 78/95, que autorira a Prefeitura Parecer n"-434195, Comissão Diretora, que dá re-
Muuicipal de Porto Alegre a oontrair operação de cn!di- dação final ao PR o" 80/95, qne autorira o Governo do 
to junto à Caixa Ecooômica FederaL Sen. Renau Calhei- Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do 
ros. --------······---········--·······---··- - 296 - Tesouro do Estado de Minas Gerais-LFTMG, cujos re-

.Parecer o" 427/95, Comissão de Constih•ição, cursos serão destinados àrolagemdesuadívidamobiliá-
Justiça e Cidadania, qne dá redação fmal à PECo" 32195 ria, vencível no 22 semestre de 1995. Sen. Levy Dias ..... . 
(n" 5195, na Câmara dos Deputados), que altera o ineiso Parecer oral sobre 0 Oficio "S" n" 35/95, que en-
IX do art. 170, e o § 1• do art. 176, revoga o art. 171 e caminha solicitação do Governo do Estado de Minas 
inclui artigo na Constituição Federal. Sen. Ramez Tebet 312 Gerais, no senrido de alterar 0 pen::cntual de rolagem da 

Parecer o" 428/95, Comissão de Constituição, dívida mobiliária do Estado, vencível no 1• semestre de 
Justíça e Cidadania, que dá redação fmal à PEC n" 33195 1995, antorirada pela Resolução n"-4195, propondo o PR 
(o" 7/95, na Câmara dos Deputados), que altera o art. IJ!!81/95.Sen.JúniaMarise. ···············-··--·-·········--··--· 
178 da ConstilUição Federal. Sen. Ney Suassnna. -·-······ 319 Parecer o" 435/95, Comissão Diretora, que dá re-

Pareoer o" 429/95, Comissão de Assun!Os Econô- dação final ao PR o" 81195, que modifica o art. !• e o 
nticos, sob~e o Oficio •s• n" 28/95, encalUinbando soli- item a do art. 22 W.: Resolução n' 4/95, que autoriza 0 
citação do Governo do Estado do Rio de Janeiro para Governo de Minas Gerais a emitir Letras Fmanceiras do 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Tesouro do Estado do Minas Genús-LFIMG, cujos re-
Rio de Janeiro-LFrllJ? cujos recursos serão destinados cursos serão destinados à rolagem de sua dívida mobiliá-
ao giro de sua dívida mobiliária. veocívd no ~semestre · ~ 1 I" d 1995 s Levy Dias 
de 5 79/95 G

_, Mel 
393 

_ na, venave no -semestre e . en. . ...• 
199 , propondo o PR o" . Sen. Q~do o. ·- Parecer o" 436/95, Comissão Diietora. que dá re-

Parecer o" 430195, Comissão Diretora. que dá ro- dação final ao PDL o" 34195 (o" 289193, na Climara dos 
dação final do PR o" 79/95, que antoriza o Estado do Deputados), que aprova o texto do Protocolo à Conven-
Rio de Janeiro a emitir Letras Fmanceiras do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro-LFTRJ, destinadas ao giro de ção lntemaáonal pam a Conservação do Atum Atlânti-
sua dívida mobiliária, vencível no '2f! semestre de 1995. co. Sen.Levy Dias.·········--·-·-·-······--·--··--
Sen. Odaár Soares. ··-··-··-----···----···-·--- . _ 399 Parecer o" 437/95, Comissão Diretora, que dá re-. 

Parecer oral, sobre 0 PLC IJ!! 86/95 (n" 532195, na dação final ao PDL o" 41/95 (o" 33/95, na Climara dos 
origem), que autoriza 0 Poder Executivo a utilizar esto- Deputados), que aprova o texto do Protocolo sobre lnle-

úbli de aJim mb à ' à "sé · - gmção Edneativa e Reconhecimento de Certificados, TI-
ques P cos entos no co ate .ome e nu - tnJos e Estudos de Nível Primário e Médio Não Técnico. 
ria Sen. Edison Lobão. ·-·-·-··-···-·····------··-- •· 400 Dias ---

Parecer oral, sobre a emenda o" I ao PLC o" Sen. Levy · ·············--··-··---···---·----
86195 (o" 532/95, na origem), que autoriza o Poder Ex e- Parecer o" 438/95, Comissão Diretora, que dá re-· 
curivo a utilizar estoques públicos de alimen!Os no com-_ dação finai ao PDL o" 48195 (o" 435.94, na dmara dos 
bate à fome e à misétia Sen. Edison Lobão .•.•. :......... 400 Deputados), que aprova o texto da Ata de Retifu:ação do 

Parecer n"-431/95, Comissão Diretora, que dá re- Protocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao 
dação final do PDL o" 32195 (o" 442/94, na Câmara dos Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-
Deputados), que aprova os textos das Convenções sobre Paraná. Sen. Levy Dias ... : ........•. ----··-·-·----··--
Ct:iõpel'ação Aduaneira, celebradoS entre o Governo da Parecer~ 439195, Comissão de Assuntos Sociais? 
República Federativa do Brasil e países de língna ofiáal scibre o PLC o" 212/93 (o" 1.848-C/89, na origem), que 
portnguesa Sen. Levy Dias. ················-·-··----· ___ .416 destina a renda de um teste da Loteria Esportiva Federal 

Parecer o" 432/95, Comissão Diretora. que dá re- à Federação Nacional da Apae. Sen. Onofre Quinan. ....• 
dação fmal do PDL n"-38/95 (n"-412/94, na Câmara dos Parecern"-440/95, ColUissão de Assun!Os Eoonô-
Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Refor- lUicos, sobre o PLS o" 134195, que regulamenta o § 32 
ma da Carta da Organizaçllo dos Estados Americanos. do art. 82 do Ato des Disposições Constitilciooais TtaD-
Sen. Levy Dias.---········--··-········: .. ~-------·- _ -~ . 417 sitórias, relativo à reparação de natnreza eoonõmica de-

Parecer n" 433/95, Comissão Diretora, que ilá re- - -- vida a aeronautas e aeroviários, civis e lUilitires, impedi-
dação do vencido do PLC o' 81/93 (n" 4.876190, na rui- -dos de exeroer a profissão. Sen. Flaviano Melo .........•.... 
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Parecer n" 441195, Conllssão de Assuntos Econô
micos, sobre o PLS II! 153195~ que altera inciso do art. 
11 da Lei rf!. 8.383, iricluindo a dedu?..?• oa d~laração 
de Imposto de Renda de pessoas fisiéi!s;· do total de des
pesas efelivamente realizadas com instrução. Sen. Os-
mar Dias. . •..••.. ., ...• ··--·--···--······-·--------·--··----·--~----=-

Parecer n" 442/95, Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o PLS n" 130/95, qne isenta do pagamento 
de tuifas públicas os nsuários de renda familiar inferior 
a dois salários IllÍilim.OS. Sen. Esperidião Amin. . ............ -

Parecer n" 443/95, Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o PLS n" 161195, que altera aLei n" 8.031. 

Sen. Ney Suassuna. ····················--·-----·--·······--····------··----
Parecer n" 444195, Comissão de Coustimição, 

Justiça e Cidadania, sobre o PLC ~ 155/93, que dá nova -
redação ao art. 51 da Lei n" 5.869 -Código de Proccssi> 
Civil. Sen. Jefferson Peres. ··--··············-----------

Parecer n" 445/95, Comissão de AssUDtos Sociais, 
sobre o PLC n"42/93 (n"6.221/85, na origem),- esta
belece medidas preventivas de proteção ao ttabalho dos 
trip~~ de aeronaves de serviços agrícolas. Sen. Jo-
nas Pinheu-o._ ...... _ .... _ ................ --··-··········-·-··-··-··-·· 

Parecer rf!. 46&95, Comissão de Assuntos Sociais, 
sobre o PLC n"7/94 (n" 1316/91, na origem), qne obri
ga as empresas que especifica a fornecer suportes com 
rodas (carrinhos manuais) aos seus empregados. Sen. 

Lúcio Alcântara. ···-··-···-----··-···-··-··---··············-·· 
Parecer~ 447/95, Comissão de Sc:nriços de In

fta-Estrntw:a, sobre o PLC n" 53195 (n" 2369/91, na ori
gem), que institui nmmas e procedimentos gerais para a 
prevenção do assoreamento dos reservatórios criados 
pelo bamimento dos cursos dágua. Sen. Freitas Neto.----- _ 

Parecer or:al sobre o Oficio "S" n247194. que en
caminha solicitação do Governo do Estado do Rio Gnm
de do Sul par.1 que possa conttatar opernção de crédito 
externo junto ao Banco Interamericano de Desenv()lví
mento- BID,. rujos recursos serão destinados ao Progra
ma par.1 o Desenvolvimento Racional, Recuperação e 
Gerenciamenlo Ambiental da Bacia Hidrogtáfica de 
Guaíba - PRó-GUAÍBA, propondo par.1 concretização 
desses objetivos o PR rf! 82195. Se:n. Pedro Simon. ····-·· 

Parecer n" 448195, Comissão Direlora, que dá re
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a produção nacional. Aparte ao Sen. Lúcio Alcântara_ .... 

Denunciando os problemas do setor produtivo. 
decorrentes da política ·econômica do Governo. Aparte 
ao Sen. Roberto Requião ................................. :................ ~ 
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legal do Ministro da Agricultura ..................................... . 
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Brasileira. ··············-···-··-····~····--·································· 
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Construçao de Habirações Populares - FUNDOCASA-

BR. ·············---······---··----··---·---·---
Parecer oral sobre o Ofício rf!. 36195, em que o· 

Banco Central enc3nünha solicitaçãó')iara qUe a Prefei
tura Municipal de Porto Alegre - RS possa elevar tem
porariamente os limites para ·contratação de operação de 
crédito a ser realizada junto à CaiXa Econômica Federal, 

propondo o PR n" 78/95. ·----····--··----·····--··-
Discutindo a PEC lf. 32195, que altera o inciso IX 

do art. 170 e o § 1• do art. 176, revoga o art 171 e inclui 
artigo na Constituiç3o Federal ............ --... ·---·-

Encaminhando a voraçl!o da PEC n" 32195, que 
altera o inciso IX do art. 170 e o§ J2do art 176, revoga 
o art. 171 e inclui artigo na Constituição Federal. ··········~ 

Discutindo o Pl..C n" 86/95, que autoriza o Pnder 
Executivo a utilizar estoques públicos de alimentos no 
combàte à fome e à miséria.··············-···-·--.. --...:. 

Discutindo a PEC ~ 36/95, que altera o inciSO XI 
e a alínea a do inciso XII do art 21 da Constituição Fe-
deral .............. _, ____ .. _______ , .. _ ..... __ .. __ 

Pi..S ~ 217/95, que disciplina o inciso XD do art 
S!da Constiruição Federal ........ --.... --·--·

Prevenindo o Senado Federal contra a MP n! 
1.024, que prejudica a indústria brasileira de autopeças .. 

Apresenta documento referente ao desempenho 

do seiDr de autopeças ................... -----· .. ---·-·-
Parecer oral Sobre o Ofício "S" n2 47194, que en

caminha solicitação do Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul para que possa contratar operação de aédito 
externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento - BID, cujos recursos serão destinados ao Progra
ma para o Desenvolvimento Racional. Recuperação e 
Ge=iamento Ambiental da Bacia Hidrográfica de 
Gualba- PRÓ-GUAÍBA. propondo para concretiaaçlK> 
desses objetivos o PR rf! 82195. ··----·---··---~ 

Encaminhando a voraçl!o da PEC n• 36/95, que 
altera o inciso XI e a alínea a do inciso XII do art. 21 da 
Constituição Federal .............. _ .. ___ .. _______ _ 

RAMEZTEBET 
Discuõndo as i:efónnas do Estado que serão apre

ciadas pelo Senado. Aparte ao Sen. Humberto Lucena .... 
Comentando a integração do Mato Grosso do Sul 

à Comissão do Desenvolvimento dos Estados do Sul ....• 
Questionando a politica econômica do Governo. 

Aparte ao Sen. Ney Suassuna. ......................... - ..... _. 
Discutindo a PEC n" 32/95, que altera o inciso IX 

d0-art.170 e o§ ]!. do art. 176. revoga o art. 171 e inclui 
artigo na Constituição Federal ................ ~-· .. -·"'"'-·-

Demonstrando a importância social e cconômica 
da construção da Ferronorte e soücitando auxílio do Go-

VtlllO Federal. ................ --·-····----··--·····----·-
Prestando esclarecimentos sobre a PEC n" 32195, 

que altera o inciso IX do art. 170, e o§ 1• do art. 176, 
revoga o art. 171 e inclui artigo na Constituição Federal. 

Parecer n! 427195. Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania, que dá redaç3o fmal à PEC n" 32195 
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· irÍclui artigo ria ConstituiçãO FederaL ..... : ......... :. ___ .. 
Discutindo os problemas da região Centro-Oeste 

e a sua política desenvolvimentista Aparte ao Sen. Car-
los Bezeira ......... _____________ .:.;_ _________ ~ 

Apoiando a decisão da Presidência do Senado de 
encantinhar à Câmara dos Deputados a escolha do Sr. 
Iram de Ahneida Saraiva para o cargo de Ministro do 
Tribunal de Contas da União .................. --------·-

Encaminhando a votaç3o da Emenda n" I ao PLC 
n2 86.195. que autoriza o Poder Executivo a utilizar esto
ques públicos de alimentos no combate à fome e à misé-

ria. ......... - ...... ·--· ... -·--··--···----------~ 
Discutindo a emenda da Câmara ao PLS n" 

136190. que dá nova redação ao inciso UI do art. 484 do 
Código de Processo Penal. .. ............. ______ .. ____ . 

PLS rf! 213195. que aia ·a Zona de Livre Comér
cio do Munidpio de Pontaporã. Estado de Mato Grosso 
do Sul ............. -.-----.... - ....... - ...... __ __ 

PLS n" 214/95, que cria a Zona de Livre Coniér
cio do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso 

do Sul .......... ----------·----·--·-·--·-·· 
Encaminhando a voraçl!o da PEC n" 36/95, que 

altera o inciso XI e a alínea • do inciso XII do 3rt. 21 da 
Constiruiç3o Federal .............. ____ , ... _ .... __ _ 

RENAN CALHEIROS 
Parecer n" 404/95, Comissão Diretora, que dá re-

dação fmal ao PLC n" 144/95 (n" 4.553/94, na origem), 
que dispõe sobre o ressarcimento ao Banco do_ Brasil 
das despesas com o prognuna do Imposto dei Renda, 
exercícios de 1990a 1991 .................. -··--...--. 

Parecer fi! 405t95. ComiSsão Diretom, que dá re
dação final ao PDL n" 20193 (n" 201/92, na Câmara dos 
Deputados), que homologa ato do Conselho Monetário 
Nacional que autOrizou a emissiil adicional de papel 
moeda, no exercício de 1991. ......... ------· 

Parecer r{! 406195, Comissk> Diretora, que dá re--
dação final ao PDL n" 33/95 (n" 258/93, _na Câmara dos 
Deputados). que aprova o texto da Convenção Interarne
ricana sobre Eficácia Exlralerritorial das Sentenças e 
Laudos Arbitrais Estrangeiros .................... ------··· 

Parecer r{! 407t95, Comissão Diretora, que dá re
daçl!o final ao PDL n" 35/95 (n" 419/94, na Câmara dos 
DePUtados), que aprova o texto do Acordo sobre Servi
ços Aéreos, celebrado entre o Governo da ~ública Fe-
derativa do Brasil e a República Federal da Áustria ...... . 

Leirura do PLC n" 86/95 (n" 532195, na origem), 
que autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques públi-
cos de alimentos no combate à fome e à miséria. . ......... . 

- -Leiblra da Mensagem n" 593, submetendo à deli
beração do Senado o pn:ijeto de lei que autoriza o Poder 
Executivo a utilizar estoques públioos de alimentos no 
combate à fome e à miséria. .............. ~--._--·--··--

Leirura do PDL n" 58195 (n" 130/95, na Câmara 
dos Deputados), que indica o Sr. Humberto Guimarães 
Souto para o cargo de Ministro do Tnõunal de Contas 
da União. --------~·-..-·--·---·----·--··~-.--------· . 
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Parecer n2 426195, Comissão Diretma. que dá re-
dação final do PR o2 78/95, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre a contrair pperação de crédi
to junto à Caixa &onômica Federal. :~·······················-·-

Parecer n! 448195, Comissão Diretma. que dá re
dação ftnal ao PR ~ 82195, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul a contratar operação de 
crédito externo junto ao Banco Interamericano de ~ 
senvolvimento - BID, cujos recursos serão destinados 
ao Programa de ~envolvimento Racional, Recupera-
ção e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica 
do Guaíba- PRÓ-GUAÍBA. ----·----·-·······--

Leitura da Mensagem n" 283195, do Ministro de 
Estado Chefe do Estado-Maior das Fmças Aonadas, 
submetendo à deliberação do Senado o projeto de lei 
complementar que altera dispositivõ da Lei Complemen-
tar rf! .. 69/91, que dispõe sobre as normas gerais para a 
organi7Jição, o preparo e o emprego das Forças Anna-
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a Procuradoria Parhunentar. ···········---······-·--·---.. --
ROBERTO FREIRE 

Acooselhando a permanência do § 4" do art. 2" do 
substitutivo ao PLC n" 65/95, que eslabelece regras para 
a produçã> independenle de energia elétrica .......•.......•• 

Discutindo a PEC r{t 32195. que altera o inciso IX 
do art. 170 e o§ 12do art. 176, revoga o art. 171 e inclui 

artigo na Constituiçi!ó Federal. ················------···-
Incentivando a discussão aprofundada das maté

rias da Reforma Constituciona1, com ênfase para a que-
bra do monopólio estatal do petróleo. Aparte ao Sen. Pe-

dro Siinon. ············-··-·-··---······---········---
Discutindo a Mensagem ~ 193~5. solicitando 

seja autorizada a contratação de operação de crédito ex-
temo, entre a República Federativa do Brasil e um con-
sórcio de empresas alemãs~ destinada à aquiSíÇão de 
bens e serviços para a Marinha do Brasil. ············~··· ······-

Encaminbando a votação da PEC n" 29/95, que 
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Comentando o pedido de urgência para o Oficio- -

"S" n!! 36195. em que o Banco Central encaminha soli
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- RS possa elevar temporariamente os limites para co~
ttatação de operação de crédito junto à Caixa Econônn-
ca Federal .............................. --·········-·--·--·-- 296 

Discutindo a PEC ~ 32195. que altera o inciso IX 
do"ãrt.170 e o§ J!: do art. 176, revoga o art 171 e inclui 

artigo na Constituição Federal. ···················------·-·- 297 
Discutindo aPEC n" 36'95, que al~erao inciso XI e 

a allneaa do inciso XII do art. 21 da Constintição Federal.. 701 
Encaminbando a votação da PEC n" 36/95, que 

altera o inciso XI e a alínea • do inciso XII do art 21 da 

Constituição Federal. ·············---------------- 712 
ROBERTO REQUIÃO . - - ~ ---

Analisando a política cambial bxasileira, relacio-
nando-a ao Mercosul. Aparte ao Sen. Epitácio Cafeteira. 4 

Reconhecendo a importância da Revisão Consti
nicional e discutindo sua repercussão política e econô
mica para o Plano Real. Aparte ao Sen. José Roberto Ar-

ruda. ·······················------···----·····-----
RelaCiOnando o que seria a utopia da Constirui

ção-Cidadã à utopia da eficácia absoluta das reformas 
constitucionais ..........•.......... ············--·---·------

- _Questi~nando a mgência e falta de cautela com 
que se aprovam as refonnas constitucionais. ·················••r ·-

Denunciando os problemas do setor produtivo, 
decorrentes da política econômica do Governo, ············-

Discutindo os prejtózos cconômioos e sociais ad
vindos da p.Jlítica do Governo de manutenção do Plano 
Real e do baixo índice de inflação. Aparle ao Sen. Jef-

ferson Peres. ·············-·····-·-·-···-·-------------
Discutindo a Mensagem n2 193/95, solicitando 

seja autori:rada a contratação de operação de crédito ex
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DiscUtindo a Mensagem n2 193/95, solicitando 
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teirio. entre a República Federativa do Brasil e um con
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bens e 5e!Viços paraaMarinbado Brasil. .......•............•.•. 

Apontando providencias sócio-econômicas no 
sentido de assegurar o ~ento econômico e preen
cher as lacunas da polftica liberal do Governo .•..••........... 

Discutindo a PEC ~ 32195, que altera o inciso IX 
doart. I70eo§ t!doart. 176, revogaoart.171 e inclui 

artigo na Constituição Federal. ············---·-····-···--
Disrutindo a PEC n" 33195, que altera o art. 178 

da ConstituiÇão FederaL ················-·-----·-----
Manifestando repúdio à matéria, poblicada no 

Con-do Brazilieue, que cita seu nome e lhe atribui de-

clarações indevidamente. ·······················-·--·····---
Analisando as conseqüências sociais da medida 

provisória-qile-C:Stabelece a desindexação-da economia e 
dos salários dos ttabalbadores. Aparle ao Sen. José 

Eduardo Dulra. ·················--··---·······--·-·····--
Encaminbando a votação da PEC n" 36/95, que 
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Constituição Federal. ·······-----·-·---··----·-
ROMEROJUCÁ 

Apelando ao Governo Federal que resolva o pro
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cionais. ·················-·---······-----···-------
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Parecer n"-449195, Comissão de Assuntos Sociais, 
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Ata da 91 a Sessão, em 16 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Renan Calheiros e Antonio Carlos Valadares 

ÀS 9 HORAS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORES: 

Antonio Carlos V aladares 
Bello Parga 
Bernardo Cabral 
Edison Lobão 
Élcio Álvares 
Epitácio Cafeteira 
Emandes Amorim 
Geraldo Melo 
Gilberto Miranda 
Humberto Lucena 
José Agripino 
José Roberto Anuda 
JoséSamey 
Nabor Júnior 
Renan Calbeiros 
Roberto Requião 
Ronaldo Cunha Lima 
Sérgio Machado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A lista de pte· 
sença acusa o comparecimento de 18 Srs. Senadores._Havendo nú
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, irilciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário eril eXeiCíciá;Senãdór José Roberto Ar

ruda, proc~erá à leitura do Expediente 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

N' 466/95, de 8 do corrente, do Ministro da Fazenda. refe. 
rente ao Requerimento n• 609, de 1995. de informações do Sena· 
dor Eduardo Suplicy. 

N' 390/95, de 13 do corrente, do Ministro da Previdência e 
Assistente Social. referente ao RequerimeniD de Informações D0 

442, de 1995, do Senador Edum:do Suplicy. 
As informações foram encaminhadas, em cópia. aos reque-

rentes. -
Os requerimentos vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador José Roberto .Amlda. 

E lido o seguinte 

OFILII'SB/202/95 Brasília. 7 de junho de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o Deputado 

Alexandre Cardoso, para integrar a Comissão Mista de Planos Or
çamentos Públicos e Fiscalização, em vaga exiStente na atual com
posição. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de apreço. 

Atenciosamente., 
Dep. Fernando L)llll, Líder do PSB. 

O SR. PRESIDENIE (RenanCalleiros)-Faça-sea indicação. 
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 

em exerdcio. Senador José Roberto Anuda. · 

São lidos os seguintes 

OF. GLPMDB N' 293/95 Brasília, 13 de julho de 1995 

Senhor Presidente, 
DE l\fiNISTROS DE ESfADO _ __ __ T~o a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para -indi-

. . . caros nomes dos membros do PMDB. em substituiÇão aos-Sena-
~ 314'95, de 9 do corrente, do MmlStro da .'\_gncultura. do dores Jader Barbalho e Ronaldo O .. mha Lima como Titular e os 

Abastecimento e da _Reforma Agrâriã, referente ao "Requ~mmento Senadores Nabor Júnior e Gerson Camai.a, c~nio Suplentes. que 
n_0 734, de 1995. de infonnaões. dos Senadores Osmar Daas e Ca- integrarão a Comissão Mista incumbida de examinar a Medida 
sildoMaldaner. _________ ---~. Prov"isórian"'1.02.3,de8dejunhode 1995,que, "dispõesobrecré-

As informações_prestadas_pelo Ministro encon_tram-se a d1s- dito rural, e dá outra providências". 
posição dos requerentes, para- consulta, na Secretana - Geral da 
Mesa. 

~ 441/95, de 7 do corrente, do Ministro da Fazenda, refe
rente ao Requerimento n° 216. de 1995, de infonnaç.:Jes cto Sena
dor João Rocha. 

Titulares 
Senador Flaviano Melo 
Senador Gerson Camata 

Suplentes 
Senador Nabor Júnior 
Senador Gilvan Borges 



2 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa EXcelência 

protestos de alta estima e consideração. 
Senador Jader Barhalho, Lider do PMDB. 

OFÍCIO N" 114195 Brasllia,l4dejunho de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex• que os Senhores Deputados Nelson 

Malquezelli. João Mendes e José Rezende passam a ocupar, a par
tir desta data. as vagas de titular do PTB na Comissão Mista de 
Planos~ Orçamentos PúblicOs e Fiscali.zação, em substituição aos 
Deputados Israel Pinheiro, Hilário Coimbra e Francisco Rodri
gues, respectivamente. 

Esclareço que os Deputados Pedrinho Abrão, tib.llar e Boni
fácio de Andrada, suplente, permanecem nas vagas anteriormente 
indicadas por esta Liderança. 

Na oportunidade renovo a V. Ex• protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. - Depotado Nelson Trad, Líder do 
PTB na Câmar.l dos Depota~s. 

OFÍCIO N" 542195 Brasília. 9 de junho de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência pelo Paltido 

Progresista Reformador- PPR. os Deputados Paulo Mourão e Eu
rico M:ir.tnda. para integrarem. ~spectivamente como titular e su
plente, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Privisópa 
n• 1.020, de 8 de junho de !995 (convalida a MP n• 994195), que 
"otganiza a disciplina os Sistemas de Conttole Intemo de Planejamen
to e de 0x1;amento do Poder Executivo, e dá ruliaS providências". Em 
substituição ao Depotado Ronivoo Sallliago como suplente. 

Alenci~ i)epl1adoFI'IUl<iscoDomdles, Udecdol'PR. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Serão feitas as 

substituições solicitadas. 
Há orndores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião. 

(Pausa) •. 
Concedo ã palavta ac nobre Seilador Bemmlo C>bral.(Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Anuda. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.(Pausa) 
Concedo a palavta ao nobre Senador Ademir Andrade. 

(Pausa) 
Concedo a palavta ao nobre Senador Sérgio Machado.(Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador _E,pitacio Cafeteira. 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. creio , 
que o Governo deve medi~ sçbre esta síb.lação pela qual o Brasil 
atravessa. 

Até bem pouco tempo, a situação do Paí$ erà Cop.fõrtável, 
no que diz respeito a nossa balança cambial. sempre com superá
vit. Nada nos podia levar a prever os apertos por que passamos 
hoje. 

Sr. Presidente, em termos mundiais. não bá Segundo Mun
do; ou se é do Primeiro ou do-Terceiro Mundo. Não sei por que 
não existe Segundo Mundo. que seria uma espécie de escalão in
termediário entre o Primeiro Mundo e os países subdesenvolvidos; 
seria. quem sabe, dos países em desenvolvimento. Mas, como não 
ex.íste esse estágio, os Países do Terceiro Mundo resolveram gas
tar como se do Primeiro fossem. Paises em vias de desenvolvi
mento- aí -incluído o México, o Brasil e a Argentina- começaram 

a admitir que deviam fazer parte do rol dos países desenvolvidos e 
inicia.Iam a gastança. 

O Brasil tinha resetvas altíssimaS-de alais de US$30 bifuõ
es, que dariam para pagar os títulos comprados a ~ de merca
do- poxque, com o seu deságio, era perfeitamente possível a liqui
dação total dessa dívida. Mas, ao invés disso, o que se viu foi uma 
- não diria loucura., porque não tenho o direito de julgar, devo so
mente levantar dúvidas, e é o que estou fiU'Amdo - grande abertura 
às importações de artigos de consumo; níio para imponar matma
prima ou máquinas para o desenvolvimento do País. mas sim para 
consumir. Isso começou no fmal do ano passado. Não quero debi
_tar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, porque isso não se 
deu no seu governo, mas se tivesse acontecido, não deixaria de co
brá-lo. 

Estabeleceram-se regras que diziam pan se evitar o preço 
dos produtos brasileiros que estavam muito caros. Quando f.llerain 
isso, o que tivemos? Uma enttada no País de, só J?O primeiro se.. 
mestre, US$20 bilhões para artigos de consumo. E claro qne um 
pais que não produz o suficiente para se- manter nesse mercado 
global, quando importa o supérfluo, começa, :oablralmem:e. a en
trar numa siblação difícil e que tende a se agravar cada vez mais. 

Quando se criou o Mercado Comum. o chamado Me=>ou~ 
no qual muitos não acreditavam, os nossos técnicos foram ingé
nuos ou estavam coniventes com os países que fariam parte dele. 
O certo é que as regras não são boas para o nosso País; são ótimas 
para a Argentina. Com o Mercosul, a Argentina, de repente, pas

. sou a ser um país de superávit; um país que sempre teve déficit na. 
balança. como o Brasil. hoje tem superáviL Os nossos eletroeletrô
nicos pagam uma taxa para entrar lá: os deles não pagam nada 
pai'a entrar aqui. Tudo isso vai levando o País a uma simação nmi
to difícil. 

Para tristeza minha, Sr. Presidente, vejo declarações arro
gantes do Presidente da Argentina. negando-se a vir a São Paulo 
se não for excemado na medida provisória..~ 

O S•. Elcio Alvares- Senador Epitacio Cafeteint, desejaria 
dar um aparte a V. Ex• neste mom.entu. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA- Com alegria, nobre U
der Elcio Alvares, ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr~ Elcio Alvares- Senador Epitacio Cafeteim. ao longo 
de nossa convivência aqui no Senado, tenho acompanhado seus · 
pronunciamentos. V. Ex•, às vezes. segue uma linba critica, mas 
fazendo sempre colocações importantes em temlós de política eco-
nômica, porque retratam a realidade económica oacioaal. Nessa 
questão da balança comercial, eu me petmltiria fazer, inclusive em 
decorrência do jantar que tivemos com Sua Excelência o Presiden
te Fernando Henrique Caxdoso e a Bancada do PFL, alguns co-
mentãrios importantes para ilustrar o pronunciamento de V. Ex•. 
que demonstra uma preocupação que não é só da equipe econômi
ca. mas de todos os brasileiros. que acompanham, de perto, este 
momento delicado da eçonc;mlla nacional. Evidentemente, o Plano 
de Estabilização Económica, cuja prioridade inicial era o Combate 
ã inflação-- que estava em patamares insuportáveis -. tem que ser 
ajustado ao longo do tempo. Houve determinado momento em que 
o Governo - e nessa fase eu o integrava na condição de Ministro 
da Indústria, Comércio e Turismo, do Presidente Itamar Franco -
teve que dar um rumo ao setor de importações e exportações. Pos
teriormente. já no Governo Fernando Henrique Cardoso, surgiu 
um outro aspecto, porque, com. o tempo, o Plano precisa de ajusta
mentos. Conforme revelou o Presidente Fernando Henrique Car
doso no mês passado, batemos recordes de exportações, ultrapas
sando a casa dos R$5 bilhões. o que demonstra que o setor produ
tivo nacional está vivendo um momento realmente auspicioso. 
Mas aí vem o fulcro de seu pronunciamento, que é o problema da 
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importação, que está sendo maior do que a exportação. Essa. preo
cupação. que é de todos os brasileiros, enio somente de V. Ex .. -
que mais uma vez faz um pronunciamento altamente sereno e j.Jdi
cioso -.refere-se ao seguinte percentual: nos números da importa
ção, -setenta por cento são de bens de capital. Há, portanto, uma 
preocupação permanente do setor produtivo nacional em melhorar 
a sua prc:xluti"'-dade e competitividade. O Brasil hoje está, pratica
mente em todo o cenário mundial, disputando espaços do mercado 
- inclusive temos cerca de 500 indústrias brasileiras hoje detendo 
o certificado ISO 9000. O Br;tSil está apresentarido produtos da. 
mais alta qualidade em uma competição de produtividade, que 
consideraria ímpar na história do setor produtivo nacional. Então, 
o que está acontecendo? Cito o exemplo do setor têxtil: a cidade 
de Americana viveu um drama, do qual participei:- fábricas antigas 
e sem máquinas competindo com a velocidade dos tecidos impor
tados, que chegavam aqui a um preço reduzido, alguns com até 
um terço do preço em confronto com o tecido nacional. Seria, en
tão, necessário modernizar o setor têxtil oacionaL Isso está aconte
cendo. Estamos vivendo um momenro em que, se essa impxtaçio 
estivesse ocorrendo exclusiVamente com bens de consumo, isso 
seria uma pl"e(X;Upação muito grande. Mas sabemos que o setor 
produtivo nacional está. se reequipando. SeleDta porcento da nossa 
importação refere-se a bens de capital, o que considero saudável. 
E, evidentemente, a equipe econôm.ica do Governo eslá atenta para 
o falo, e não é bom que tenhamos a importação maior que a expor
tação, m-esmO porque estávamos com uma relativa tranqüilidade 
de superávit da balança comerciaL Portanto, gostaria de acrescen
tar-esses números. porque os dados que o Presidente nos revelou, 
durante o jantar com a Bancada do PFL, chamam a atenção: ultra
passamos RSS bilhões de exportação. Realmente, eSiamo$ com um 
maior volume de importação, mas o Governo está tomando as pro
vidências, também no setor de importações de carros - assunto 
muito delicado, principalmente no meu Estado, onde chegamos a 
ter 80 mil autom6veis impOrtados nos pátios do Porto de Vitória. 
Mas considero que, no meio de toda proocupaçio, é um nómero 
bastante saudável esses 70% dos bens de capital que foram impor
tados e que vão permitir à indústria nacional, ao setor produtivo 
nacional, uma competitividade maior e uma produtividade que, 
cada vez ~s, não tenho dúvida nenhuma. proporcionari. aumen
tos nos núinerõS da exportação. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Agradeço o apam de 
V. Ex•, nobre Senador Elcio Alvares, que enriquece o meu pro
nunciamento. 

Fiz qúestão de frisar que não estava criticando o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, mas uma política. Afinal de contas, o 
Presidente, tenha ele o nome que tiver, tem que se:r, no Brasil, por 
força do presidencialismo- ao qual me filio, mas estcu com uma 
certa vontade de me desligar-, ao mesmo tempo, Olefe de Estado 
e Cl!efe de Governo. E é dificil, Senador Elcio Alva=, desempe· 
nhar as duas funções. principalmeote a de Cl!efe de Governo. Num 
país cheio de problemas como o Brasil, o Presidente tem que. de 
certa forma, alimentar-se na mão da sua equipe. Ou o que a sua 
equipe diz é verdade. ou, então, Sua Excelência tem que demiti-la. 
Se a equipe diz que o rumo é aquele, oo Sua Excelência usa essa 
bússola ou tem que mudar a equipe. Acredito que o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso é, mUitas vezes, rilal-ilif""olmado. 

Pensei que V. Ex•, no momento em que citoo o mês de 
maio, fosse se referir à imPortação dos derivados de petróleo. que 
chegou a 26% do nosso déficiL 

O que quero deixar claro é que há que ser revisto o que está 
acontecendo. Não vai ser a Argentina que vai determinar qual 
deve ser o nosso comportamento. Não vai se:r às custas do-9 Brasil 
que o Presidente Carlos Menem vai subir alguns pontos junto à 

opiníão pública da Argentina. E não vai ser em função desse epi
sódio que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vai ter, mais 
uma ~ez, que baixar a cabeça. 

Entendo que a questão foi colocada errada quando da for
mação do MercosuL Aí é que houve erros, porque os técnico-s oo 
se desinteressaram, porque não acreditavam, ou não estavam real
mente capacitados para exen::er seus cargos. Na realidade, desse 
acordo s6 restou vantagem para a Argentina e prej.Iízo para o Bm
sil. E para mantermos a prd.avra. recebemos publicamente ati pu-
xão de orelha internacional Isso é que me constrange. -

Estru aqui falando. Senador Elcio Alvares, porque me sinto 
constrangido, triste de ver o Brasil na situação em que ê colocado 
pela própria imprensa internacionaL 

O Sr. Eklo Alvares- Permite-me V. Ex• um novo aparte, 
Senador Epitacio Cafeteira? 

O SR. EPIT ACIO CAFETEffiA- Pois não. 
O Sr. EJdo Alvares - Gostaria de reiterar o que falei ini

cialmente. Nio vejo o di :;curso de V. Ex• como uma cdtica feita 
com. azedume ou com o sentido-de atingir a pessoa do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. V. Ex• está examinando o momento 
econômico e, obviamente. denlrO desse contexto, não s6 o Presi
dente e o Governo, mas todos nós estamos enVolvidos. A ~ 
preocupação em relação ao Mercosul reflete-se tamb6m em ootros 
setores. Esse esquema do Mercosul vem sendo negociado há bas
tante tempo. Também quero fazer menção ao momento que vivi 
no Minisl6rio da Indústria, Comércio e Turismo, quando vários 
grupos fomm ao Uruguai, Paraguai, Argentina, e tivemos riloinen
tos de profunda delicadeza com n:laçio às áreas de fronteira. Hou
ve um caso em Santana do Livramento. por exemplo, em que os 
municlpios todos de fronteira viviam um mOmento de profunda 
angústia em virtude exatamente de algumas disparidades que sur· 
giram no Mercosul Acn:dito, e tenho todo o empenho em afumar 
isto, que o Mercosul é uma experiência vitoriosa e importante para 
lodos os países. Mas vai demorar algum tempo para que JXl&S3.DlOS 
nos ajustar por inteiro. E. hoje, a "iritegmçio da economia sul-ame
ricana é evidente; temos isso ret.Iatado. V. Ex .. fez um comentário. 
há pouco, que eu não gostaria de deixar de assinalar- a questão do 
México. O México, evidep.temente, sendo um pafs de Terceiro 
Mundo, quis viver um consumismo de Primei.to Mundo. ~so qua
se ocorre aqui no Brasil também. Se o govemo não tivesse tomado· 
as medidas devidas. passariamos por um consumismo desvairado. 
O inegável sucesso dq governo no combate à inflação, quando im
pôs o z:eal como moeda fcrte, refletiu-se na classe consumidora, no 
consumidor brasileiro. de uma maneira distorcida. Gosto de frisar 
determinados exemplos práticos. polqUe retratam realmente uma 
situação de economia instável, um momento em que estamos par
tindo para denubar vigorosamente a inflação. Vivemos um mo
mento semelhante relacionado ao café. por exemplo. O Brasil 
está bem, temos produtores e exportadores de ca.fé e colocamos 
esse produto lá fora com um valor gratificante para aqueles que 
fazem o cultivo da lavoura. Mas, de repente, descobrimos que 
havia um consumidor brasileiro, e o cafezinho que todos nós 
tomamos. paradoxalmente, passou a ser o mais caro do mundo, 
porque os preços do mercado interno refletem os preços para o 
mercado externo. Esse equilíbrio da balança. essa compatibiliza
ção dos interesses de todos. principalmente do Brasil e da Ar
gentina, ninguém tenha dúvida, vai demormainda dgum tem
po. As medidas preliminares foram tomadas. mas o próprio 
Mercosul se projeta para além do ano 2000, dando a entender que 
episódios como esse, que agora fazem com que o Presidente 
Menem tenha uma participação mais ativa eoi favor da econo
mia do_ seu Pais, vão se repetir. Tenho a impressão de que o 
ajustamento das economias dos países que integram o Men::osul 
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vai demorar algum tempo. O meu aparte-alooguei-me um pouco, O Sr. Roberto Requlão- Vou mandar entregar um Cor-
perdoe-me, Senador Epitacio Cafeteira- foi" exãiamenre·par.t.-dizer sa a V. Ex• boje à tarde e já sairei com o seu Mercedes daqui. 
que tenho apreço a V. Ex•. que a sua linguagem é profundamente O SR. EPIT A CIO CAFETEffiA- V. &• está queren
respeitosa. Em determinado momento, V. Ex• se toma até cáusticO do brigar! Eu quero um carro nacional normal! Quero o valor 
na sua critica, mas ela objetiva, sobretudo, fazer com que os pro- de um carro nacional normal! V. Ex•, que tem um Ferrari e um 
blemas venham à tona da maneira mais clara e transparente possí- Jaguar, não vai querer me mandar um Corsa no lugar do meu 
vel. Portanto, quero dizer que o meu aparte ínícial fOfde homena- carro?! 
gem a V. Ex• e, em nenhum momento. senti nas suas palavtas O Sr. Roberto Requião- O meu Ferrari e o meu Jaguar 
qualquer desmerecimento da pessoa do Presidente Fernando Hen- são em miniatura, nobre Senador. Acho pertinente a sua obser. 
rique Cardoso. É ~nna critica à políti~ ~onômica e deve ser con- vação quanto à impossibilidade de haver dois centros produto
siderada: evidentemente, a equipe econômica, que hoje tem a res- res de automóveis na América Latina, mas gostaria de chamar a 
ponsabilidade do comanda$.ento das principais ações, há de levar atençiío de V. Ex• para o desequilíbrio anterior da balança co
em consideração as palavras de V. Ex•. mercial entre o Brasil e a Argentina. A balança nos é extrema-

O SR. EPITACIO CAFETEmA- Nohre Senador Elcio mente favorável. 
Alvares, entendi o aparte de V. Ex• e não coosiderei,-absolutamen- O Sr. EPIT ACIO CAFETEIRA- Era. 
te, que V. Ex• estivesse examinando o meu pronunciamento de O Sr. Roberto Requlão- Até'agora, é extremamente fa-
forma diferente. vorãvel. E gostaria de reconhecer o equilíbrio e a ponderação da 

A gota quero deixar claro um ponto imporuuiie: COmo Dãó atitude do Presidente da República quando relevou, ignorou, levou 
tenho acesso a todos os dados, também me assesscro e, talvez em menor consideração a arrogância do Presidente_ da Argentina_ 
principalmente, na imprensa: O que a imprensa diz bOje_é_que os ao falar da possibilidade de não estar em São Paulo para a reuniãO 
produtores de eletroelet.Iônicos estão reclamando do acordo do agendada. A imprensa já chama essa atitude de "Malvinas automo
Mercosul, porque os nossos produtos entram taxadoS nos· países-- . billstica". Por oo.tro lado, Senador, como ex-Governador do Esla
membros, e os dei~ entram aqui sem nenhuma taxaçio. O que do do Paraná. um dos Estados br.lsileiros do Cone Sul, e como 
está nos jornais. boje. é que o Primeiro Mundo está repetiilâo O ---brasileiro, eu gostaria de frisar a oportunidade do Mercosul. A Ar: 
que já disse antes: que não existe, na América Latina, mercido gentina tem 20% do Produto Interno do Brasil. Se abrissemo~ as 
para mais de um pais produtor de automóveis; que não eXistem nossas fronteiras para a Argentina, hoje, além do fator positivo de 
condições de dois países produzirem veículo;> na América Latina. eliminar. de fofma defmitiva, todas as tensões de fronteira, as dú
porque não há mercado. vidas militares entte os dois paises, não sofreriamos um impacto 

O Sr. Roberto Requião - Permite-me V. Ex• um aparte. maior do que 5% do Pro:luto Interno Bruto brasileiro, distribuído 
nobre Senador? do OiapcxJUe ao Chui. A Argentina. apesar da crise que atraves~ 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Temos que considerar tem uma capacidade de consumo razoável, e o impacto não seria 
que. hoje, os asiáticos Já entrarani ·n:esse ta~ e estão cri3ndo pro- mais do que 5% sobre o Produto Interno brasileiro - 5% dos 20% 
h lemas para os Estados Unidos e vão trazer problem&s paia nós. O qUe a Argentioa produz. Acredito que o Mercosul nos traga vanta
nosso carro é mais caro do que o carro importado. Ora, se não há gens, e as vantagellS relativas serão sempre nossas, pois temos uma 
mercado para dois países produtores de ·aUtomóveis --na Alnéiica indústria- mais dinâmica, uma produção maior. E terlamos o beneficio 
Latina.- cOmO Vanibs ainda examinar essa situação se os importa- adiciorial de assimilar a tecnologia de alimentos da Argentina- pexpe
dos são mais baratos? -- fuaÇão e perenização de oletfcolas, laticinios; tecnologia de uma in-

Quando cheguei aqui, o nobre Senador RcibertO-R.eqtiião- a dústria sucateada, que. embora sucateada, permanece e que é, em ai· 
quem vou conceder o apaite agOra-- dizia: "O Senador Epitacio guns setores. superior à nossa. A minha preocupação com as idas e 
Cafeteii'a têm um Mercedes". Eu tenho um Mercedes, mas o preço vindas do Govemo Federal. boje, situa-se em alguns outros casos. · 
de um carro nacional zero-quilômetro é maior do que o do meu Na última sessão do Congresso Nacional, por exemplo. votamos 
Mercedes, que é melhor do que um carro nacional zero-quilôme- uma medida provisória autorizando a ANDE, que é a empresa de 
tro, mas é mais barato. Se V. Ex• quiser, nobre Senador Roberto enetgia elétrica paraguaia, a pagar as suas dívidas com ltaip.1 -
Requião, fechamos o negócic;> aqui agora.. que as transfere para o Tesouro da União, para o Tesouro brasilei-

Na realidade, a nossa produção6 muito·cam- V. Ex• sabe dis- ro- com títulos da dívida pública brasileira comprados no merca
so. Mas já mostrei ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que de- do secundário-de Nova Iorque. Por nossa parte, pagamos os royal
vemos estar atentos ao todo, ao conteXto geraL Veja V. Ex1 que telllCY.' ties. que entram diretamente no orçamento do Paraguai em dóla
millio, feijão. enftm. cereais apodrecendo. E agora estamos autorizan- res; não pagamos em títulos da dívida pública paraguaia compra
do a doação desses cereais. Pergunto: por que os chamados produtos dos nos mercados secundários do mundo; pagamos em dólares. E 
gravoso!t são gravosos? Por que, naquela ocasião. não se eStabeleceu a medida provisória estabelecia ainda uma comissão para a nego
um câmbio diferenciado para a expOrtação? Por que se pretende anco- ciação da dívida externa brasileira: 10%, até I 0%. o que significa 
rar o real no câmbio e fazer com que apareçam produtos gravosos. que ninguém cobraria menos do que o Brasil estava pennitfudo. O 
que são impossíveis de ser ex}X'rtados? _ _ Senador Vilson Kleinübing. aproveilando parcialmente uma 

Esse é o grande problema nacional. Temos de nos adaptar ao emenda de minha autoria. reduziu essa comissão para a metade. En
comércio global. Importamos e exportamos para o -mu.tiôo inteiri:>e- -tão. -Dós- oliCializamos a negociação da dívida externa brasileira por 
nãop:xlemos pensar que o real só tem vida no PaiS. Temos que adap- terceiros em 5%. É um absurdo total. como é um grande e inexplicá· 
tá-lo às contingêndas internacionais. Fiz até um pronunciamento prcr vel absurdo o Brasil aceitar da ANDE o pagamento da nossa divida 
p::>ndo que o real se transforme em lei, porque o {krver:go_ vai come- externa em títulos secundários. Seria o- caso, talvez. de os Estados pa.
morar um ano de existência do real ainda como medida provisória. o garem à União com títulos da dívida pública brasileira, comprados no 
que é profundamente entristecedor pam todos n6s. mercado secundário ae Nova Iorque com deságio de mais de 60% em 

Ouço. com grande prazer, o aparte do nobre Senador Ro- determinadas ocasiões. Mas. mais do que isso, Senador Epitacio Ca-
berto Requião, que, quem sabe, aceite fazer negócio com o meu feteira, nós estamos com o discurso da desestatização e a prática da 
~arro agora. estatização das dívidas. Dois casos recentes me parecem exempla-
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res: um deles, a ICOML do grupo Antunes, hoje detentor da Jari 
Celulose. O Banco do Brasil tiOOa um a6dito de R$12,4 milhões amo 
grup;> Aniimes e o BNIJES. de R$19,7 millões. Esses dél:iiOi foram 
ttansfoonadco em subscrição aciooária. Nós estlUIXls estati:zaJxlo o pro,je
to Jari. Ouao casó interessanl!ssimo também. do paro de visl<• dcs <feo. 
maodos e da incongruência intemada política govemaromal é adevoil
ção. pora o Mál'io Gamero. da Crédito lmobi1iádo Su~Brasileiro, ""' r .. 
zia parte do Banco MeridicnaL Essa devolução foi feita oom doze anos 
eara !"gar, !rés de carência, 0~% ao m& sott.: o IPC. não sobre a tR. 
E um juro de mã~ para fdba. E um neg5cio absolutaD'II"flft: inacreditá
vel. feito pelos reprcsettantes do Governo no BaDCO Meridiooa4 numa 
~ V ar.os da Fazenda do Rio Gmnde do SuL Estamos vendo oo -.,. 
lúrgiros serem uatados com durem, mas o Menem. com bland{cla.. Es
tamos vendo o disc:u.tso da desestatização sendo substi:tuido pela estati
zação do Projeto Jari. E oo juros aJtlssimos cpe cada emplOSário lnsi
Jeiro paga no mercado, tendo como contrapartida o favor absurdo ao 
Mário Gamero. que tem O.S% ao mês sobre o IPC, o que sígiiificaria. 
mais oo menos, a caderneta de p;>Upança mais 0,5%. 

O SR. EPIT ACIO C~TEIRA - Nohre Senador Rober
to Requião, é importanle que ·o Senhor Presidente da República 
tome conhecimento desses assuntos. A informação que temos ~ 
que o Presidente da República pode acolllplUihar de perto todos os 
nossos pronunciamentos de um computador instalado em seu gabi
nete. De forma que é a ocasião de Sua Excelência tomar conheci
mento desse aparte de V. Ex.•e sair em l:usca de uma solução, sair 
cobrando daqueles que contribuíram para as mazelas que V. Ex• 
está relatando. Não _acredito que o Presidente saiba com tantos de
talhes disso. O Líder do Governo~ o nobre Senador Elcio Alvares. 
zeloso que é, naruralmente vai pedir uma c6pia do nosso pronun
ciamento para levar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Eu defendo e sempre defenderei posições como a que 
está hoje sendo tomada pela indóstria de eletroeletrônicos, que 
faz um alerta ao Governo no sentido de gue, se IJ.J:o houver Uma 
mudança, é preferível que as indústrias brasileiras mudem as 
suas fábricas para a Argentina e exportem para O Brasil, porque 
vão ter mercado, ganho e tratamento melhor, usando o próprio 
Mercosul. 

Não vou duvidar; ao contrário, até acompanho o pensamen
to de V. ~~em relação ao know-how que eles tem em assuntos 
como os que v :--Ex• citou. Mas também têm um know-how-ae não 
fazer negócios para perder. e isso eles usamm com muita habilida
de na feitura dos acordos do MercosuL Agora, começamos a sentir 
na própria pele os erros por nós cometidos, colocando o nome do 
Brasil numa situação difícil perante a opinião póblica internacio
nal. porque, oão tenha dúvida V. Ex•. o Presidente Carlos Menem 
hoje é o grande astro na Argentina. e o Presidente Fernando Henri
que Cardoso ficou numa situação dificil penmte a Argenilila e pe
rante o BrasiL Nós nos apequenamos porque temos que dizer que 
o que foi dito não vale mais. Uma medida provisória não tem mais 
(orça porqu~ o Presidente da Argentina gritou. Os petroleiros gri
taram. tinham feito um ã.Cordo conl o Governo Fedeml~-eSSCilror-
do foi pelo ralo e acalx>u a história. -

O setor agrícola é importante. mas temos que dar subsídios 
ao prOOuto e não fmanciamento. porque O dinheiro, muitas veies, 
é aplicado no mercado fmanceiro. Que está dando nruito-mais. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Çaheiroo.FazsoaraC8ml"inha) 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, voo 

concluir. V. Ex• foi geri til em permitir que esse PronUnciamento se 
alongasse, com a colaboração dos Senadores Elcio Alvares e Ro
berto Requião. que~ na -realidade~ fizeram o meu pronunciamento. 
S. Ex-s nãô se limitaram apenas a colaborar, S. Ex-s fizeram o meu 
pronunciamento. que é modesto, mas representa a posição--tio cida
dão que não aceita ver chamada a atenção do seu País por um país 

do Mercosul Como diz V. Ex•, não causaria maior problema, por· 
que 5% do nosso Produto Intemo Bruto ... 

O sr. Bernardo Cabral - Permite V. Ex• uma aparte? 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Com a !"rmissão da 

Presidência, nobre Lider Bernardo Cabral. sei que V. Ex. a vai rep
resentar exatamcnte aquele confeito, o último retoque neste pro
nunciamento dos Senadores Elcio Alvares e Roberto Requião. 

Ouço V. Ex" 
O Sr. Bernardo Cabral - É para contestar V. Ex • quando 

diz que os eminentes Senadores Elcio Alvares e Roberto Requião 
(:azeramo discurso de V. Ex•. Não. S.Ex-s contriOOíram para o bri
lho que~ peculiãr quando V. Ex• ocupa a tribuna. Por isso,junto
me a eles pua cumprimentar V. Ex• 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Agradeço a V. Ex• e, 
mais '!_ma vez. ao Presidente. Houve uma colaboração que veio do 
extremo Norte. lá do Ama.ZO:i:i3.S, do senador Bernardo Cabral. 
passoo pelo Nordeste, do Presidente Renan éalheiros, pelo Sudes
te, representado pelo Esprrito Santo do Senador Elcio Alvares, e 
vai ao Sul, do Paraná. Estado do Senador Roberto Requião. Todos 
nós pensamos c queremos a mesma coisa. que é o bem do Brasil. 
todos nós queremos o desenvolvimento deste País. 

O que queremos é que sejam revistos os etros, porque. se 
revisarmos os en;.os e caminharmos para os acertos. o Brasil será 
um País viável. E um País que tem todas as condições de se so
bressair no CODieXtO das nações, principalmente na América Latina. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR, PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Sobre a mesa, 

oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador 
Jos~ Roberto Anuda. 

É lido o seguinte 

OFÍCIO N" 007/95 Brasília. 13 de junho de 1995 

Senhor Presidente~ 
Em virtude da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania coovocada para discussão e v~ da Proposta de Emen
das à Coostimição sobre telecorm1nicações. a realizar-se no próximo 
dia 19, segunda-feiia, e da qual soo o Relator designado, solicito a 
gentileza de V. ex• tomar sem efeito as providências solicitadas nos 
oficios n"s 005 e 006, de 12-6-95, da Comissão Especial do Código · 
de Ttânsit.o Brasileiro. que serão posteriam.ente agendadas. 

Atenciosamente. 
Sala das Sessões, 16 de junho de 1995.- Senador France1i-

no Perd.ra. Presidente. - -
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O expediente 

lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. )0 Se. 

cretário em exetclcio, Senador José Roberto Anuda. 

São lidos os seguintes 

· · ···· ·· REi2UERIMEN'fON' 9!1;DIH995 

SCRbor Presidente, 
Nos termos do disposto no § 1 o do art. 13 do Regimento ln

te~'? _do Senado Federal, requeiro sejã. considerada licença autori
zada minha ausência aos t:rãbãthos da Casa no dia 12 de junho cor
rente, quando estive em meu Estado participando de reunião com 
representantes da indústria tSxtil. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1995.- Senador Romw Tu ma. 

REQUERIMENTO N' 922, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do diSposto no § 1 o do art. 13 do Regimento ln

temo. requeiro seja considerada como licença autorizada os dia.~ 
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12, 15, 19 e 22 de maio passado; e 5, 9 e 12 do corrente mês, 
quando estive ausente dos trabalhos desta Casa, para tratar de as
suntos de interesse partidário no meu Estado, o Rio __ Grande do 
Norte. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1995.- Secador Fernan
do Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- A votação dos 
requerimentos fica- adiada em função da falta. de quorum. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador 1 osé Roberto A.nuda. 

É lida a seguinte. 

OF/GLDPT-072195 Brasília-DF, 14 dejunho de.!995 

Senhor Presidente, Nos termos do artigo 81, do Regimento 
Interno, solicito, a substituição dos Senadores José Eduardo_ Outra, 
titular, e Lauro Campos, suplente, pelos Secadores Lauro Campos, 
titular, e José Eduardo Duua, Suplente na Comissão de Educação, 
como representados do Partido dos Trabalhadores. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestps de 
estima e consideração. --Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, 
Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Há oradores inscriiDS. 
Concedo a palavta ao nobre Senador Flaviano Melo. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. ~sidente, SO e Srs. Senadores, não é de 
hoje que sou um defensor da Zona Franca de Manaus, não apenas · 
por ter nascido no Amazonas, mas também por consici.erar que foi 
um dos pontos vitoriosos do Govemo militar. 

À época, estava na Presidência da Repdblica o General Cas
tello Branco. O Amazonas era considerado um mundo à parte e es
tava com a sua economia combalida, quando o Decreto Lei n° 288, 
de 28 de fevereiro de 1967, criou a Zona Franca de Manaus, com 
os mecanismos para poder tirar o Estado da insolvência. 

Cumpri o meu primeiro mandato de Deputado Federal em 
1967 e 1968, pOis, ao cabo de 1968 e começo de 1969,o Ato Insti
tucional n° 5 cassou-o e suspendeu os meus direitOs políticos por 
dez anos. Naqueles dois anos- 1967 e 1968 -, fui, da Bancada Fe
deral do Amazonas, um dos que se insurgiram contra os ataques 
que a Zona Franca víoha sofrendo em todo o País. 

Mais tarde, já- Deputado Federal Constituinte, corisegui, 
com o apoio dos colegas da Bancada Federal e com a contribuição 
das Bancadas do Norte, Notdeste, Centro-Oeste e alguns Parla
mentares do Sul. que se conseguisse escrever, no Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias. o art. 40 e seu parágrafo úiúcO, 
que garantiu uma sobrevida à Zona Franca de mais 25 anos. 

Isso foi salutar. porque algumas das empresas, que já pre
tendiam dali se retirar. voltaram a fazer ínvestimentos, conscientes 
de que o prazo de prorrogação por mais 25 anos era para garantir a 
continuidade dos investimentos. 

Hoje. Sr. Presidente, aquelas acusações voltaram. e VOlta
ram com alguma força. Listei algumas. De uma publicação feita 
sob o patroclnio do Governo do Estado do Amazonas e da Federa
ção das Indústrias do Estado do Amazonas, divulgada nos jornais 
de maior circulação do País. retirei uma listagem. A prinieira acu
sação é dizer-se, de forma leviana, que aü "funciona um paraíso 
ftscal, onde ninguém paga imposto". 

Ora, um boletim da Receita Federal registra o seguinte: 
"Neste primeiro trimestre, a arrecadação federal cresceu 102% no 
Estado do Amazonas, comparado a igual periodo de 94". 

ESsas palavras fazem parte de um documeDlO da própria 
Receita FederaL ObsetVem o uso do verbo 11cresceJ:". Registra-se 
um crescimenlD de 102%. • 

Vejamos os números do exercício anterior. "A União reco
lheu US$600 milhões em tributos; o Estado, outros US$600 mi
lhões em ICMS; e a Previdência. US$156 milhões em contribuiçõ
es sociais. Incluindo o Imposto sobre Serviços"- chamo a atenção 
da Casa para isto - "os contrituint.es amazoo.enses pagaram mais 
de US$! ,3 bilhão." 

Sr. Presidente. são números, portanto, derivados de uma 
ciência exata. Não têm Como sofrer contestação porque são núme
ros oficiaiS e _fornecidos. pelas repartições competentes. 

A segunda acusação é a de que a "renúncia fiscal da Zona 
Franca de Manaus é a maior do Brasil". Esse é um estnl>ilho que 
se ouve a toda hora, como se fosse o caminho para denegrir- esse 
é um verbo que nuamente uso, porque tem,' às vezes, conotação 
pejorativa - a imagem de um Estado que, tão distante, conseguiu 
contribuir com US$600 milhões de dólares. no ano passado, em 
lribuiDS. 

Analisemos as arrecadações efetuadas, de US$1,3 bilhio, 
de um lado, e. de~ outro, o valor que a União deixou- de recolher, 
US$1,73 bilhão. E simples, Sr. Presidente: ''Para cada real renun
ciado, os governos, nos três níveis, arrecadam R$0,65. Sem a 
Zona Franca de Manaus, essa renúncia seria igual-a Zero. Com a 
base tributária que ela criou, o Amazonas recolheu 51,4% dos tri
butos federais de toda a Região Norte"- toda. Sr. Presidente- "e 
se transformou no seu principal exportador de iecursos para o res· 
to do País". 

No entanto, ainda assim teimam em desconhecer que o 
"aeroporto de Manaus passou a ser o segundo em movimentação 
de carga no Brasil gerando receita para manter os demais aeropor· 
tos da Amazônia". 

Ora. Sr. Presidente, observem que as acusações anteriores 
ruem por tena, quando. no desespero, tentam acoplar mais algu~ 
mas onde se destaca que a ''Zona Franca de Manaus nasceu para 
ser um pólo exportador, em l9õl" e se esquecem que àquela altura 
"a região estava qliebtada. não tinha tradição industrial .•. " Ainda 
assim- e sãQ dados des5;a publicação-, em 1995, o parque indus
trial da Zona Franca de Manaus domina a tecnologia de ponta e 
reúne mais certificados- obseiVem. Srs. Senadores, mais certifica· 
dos!-. e o chamado IS0-9.000, do que Argentina, Chile, Colôm~ 
bia e Venezuela". 

Portanto. os países vizi.obos perdem para a Zona Franca de 
Manaus em relação ao parque industrial de tecnologia de ponta. 

Hoje, há motos e bicicletas da Zona Franca de Manaus no 
mundo inteiro, circulando com índices - observem V. Ex as - de 
nacionalização de 95%. Isso é apenas o começo. Quando a BR-
174 estiver asfaltada, Manaus ganhará um corredor de exportação 
para disputar os mercados do Caribc e da Venezuela. 

O Sr. Elcio Alvares- V. Ex• me pennite um aparte? 
O SR. BERNARDO CABRAL- Concedo um aparte a V. 

Exa. eminente Senador Elcio Alvares. 
O Sr .. Elcio Alvares- Inicialmente. Senador Bernardo Ca~ 

bral. peço vênia a V. Exa para, embora atrasado, perfLiar·me ao 
lado dos Colegas que, em recente sessão plenária, lhe tribularam a 
homenagem de que é merecedor, em razão de sentença judicial 
proferida no Estado de São Paulo. V. Exa requereu contra o ex
porta-voz do Governo Collor, Cláudio Humberto, em virtude de 
publicação feita, na qual relatou também os dias daquele Governo. 
Tive oportunidade de ler a peça do juiz. que a proferiu com muita 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 7 
proficiência e, acima de tudo. com um conhecimento jurídico hoje reali.z<L um pronunciamento que atesta. mais uma vez. a 
invulgar. Mas quero ressaltar, no momento em que pre:sto uma sua posição legítima de -defesa impostergáVel dos interesses do 
homenagem a V. Ex•, a justeza dos cohceitos do eminent~ Ma- Amazonas. 
gistrado. Situou muito bem a sua particip3.ç!o na vida política O -SR.- BERNARDO CABRAL - Senador Elcio Alvares, 
brasileira e também no exterior, o seu renome e. por que não em primeiro lugar. eu gostaria de dizer que o aparte de V. Ex• me 
dizer, a importância histórica de V. Ex•. principalmente na con- comove, não por ser de um S~nador rude: um Uder do Govemo. 
dição de Relator da Constituição de 1988. Acredito sincera- pois poderia parecer o aparte de um companheiro de Senado, mas 
mente, Senador Bemardo Cabral, que as palavras aqui proferi- por ser-v. Ex• um advogado militante e por ter sido governador do 
das pelos seus Colegas, dentre os quais agora me incluo. teste- seu Estado. Essas duas circunstâncias valorizam o companheiro 
munham o nosso respeito pela sua probidade. pela sua honra- que está na tnbuna. 
dez e, sobzetudo. pela sua verticalidade de comportamento, não V. Ex• tem experiência na profissão que abracei e que repu
só no desempenho das funções profissionais. E aí. com muito to a maior de todas, porque permite penettar no sacrário inexplom
orgulho, proclamo a sua condição de ex-Presidente da Ordem do da alma humana. Raramente um advogado registra o que V. 
dos Advogados do Brasil, da qual sou integrante na seccional Ex• acabou de falar. Há também a sua experi&cia no Executivo. 
do Espírito Santo. Na Ordem dos Advogados, V~ Ex• iniciou - -que perinite- e aí faÇo uriJ. conientário em relaçio à segunda part.C 
uma caminhada que foi toda marcada pelo brilhantismo da sua do seu aparte - registtar o que tem sido o trabalho da Bancada do 
inteligência. Na vida pública. V. Ex• tem repetido o sucesso da Amazonas na defesa da Zona Franca de Manans. O fato de ter pas
vida profissional; tem demonstrado um conhecimento juridico sado pelo Executivo. de conhecer as vicissitudes que desfraldam a 
que o torna respeitado por todos nós. da Comissão de Consti- bandeira da administração. ao sabor de toda$ as intempéries. e de 
tuição, Justiça e Cidadania. Tenho tido a oportunidade agora ter conseguido deixar o cargo com um prêmio de reconhecimento 
de. ao vivo. colher. praticamente todas as semanas. os seus en- dos seus co-estaduanos. a eleição para o Seriado Federal. é claro 
sinamentos. Na verdade, essa sentença representa não só para a que valoriza o aparte. Esteja certo de que eu o acolho com a emo
sua pessoa, mas para os seus amigos. seus admiradores. para a ção a que me referi no início. 
sua própria fam.Hia, uma reparação legitima daquilo que se Em segundo lugar, pam confumar a portaria in1emú.o.isteri 
constituiu inegavelmente um dano i sua honra moral. Portanto, detenninada. aliás. pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso aos 
lamentando nio estar aqUi ilo dia em que os nossos eminentçs tres Miimtros a qUe V. Ex• se referiU. no sentido de que enconlrassem 
Colegas tiveram a oportunidade de tributar-lhe essa homena- umasolução.comoaconteceu,paraqueaZooaFr.mcadeManauspl
gem, também me insiro nessa esteira de pronunciamentos para desse ter, nesse sistema de colas, a possibilidade de uma impatação 
dizer que V. Ex• continua sendo, cada vez mais. digno da nossa que assegure à balança comercial a sua CODlri.buição. 
admiração e do nosso apreço. Queio diZer que esse movimento foi capitaneado pelo Go-

0 SR. BERNARDO CABRAL- Obrigado a V. Ex" vemador Amazonino Mendes junto à Presidência da República. 
O Sr. EJcio Alvares- Em ~lação ao seu pronunciamento, Colno amazonense, sinto-me muito feliz em registrar que as 

Senador Bernardo Cabral. eu diria que é comOvente ã participaçâo coisas c~am. Estou certo de que esse contingenciamento de 
dos Senadores do Amazonas em favor daquele Estado. V. Ex" tem cotas. que foi fefto pelo Ministério do Planejamento. cessam lio 
sido um Líder dedicado. ao fazer com que o Amazonas tenha. em logo o País retome o seu equilíbrio comen::iaL 
todos os momentos. um patrocínio da mais elevada conceituação. Prossigo. Sr. Presidente. pois entendo que ainda disponho 
Diria mesmo que os Senadores do Amazonas- e ai V. Ex• encon- de algum tempo. 
tra os seus Colegas Gilberto Miranda e Jefferson PéreS --têm uma o- Sr. Ronaldo Cunha Lima --Permite-me V~ Ex• um 
preocupação consensual em fazer com que os interesses do Ama- aparte, nobre Senador BeniãrdõCabral? 
zonas não pareçam. em nenhum momento- a exemplo de alguns O SR. BERNARDO CABRAL- V. Ex.•. como colega da 
desavisados que teimam em proclamar dessa foxma -. estar colo- Co~são de Constituição, Justiça e Cidadania e Presidente da Co
cados à margem da pn)pria economia brasileira. A fotograf"la de missão de Reforma do C6digo Civil, homa o meu discurso com o 
Manans é do conhecimento de todos. A.li, temos. na verdade, um seu aparte. 
dos momentos econômicos mais- forteS do setor ~tivo na~io- O Sr. Rooaldo Cunha Lima- Obrigado. Eu ouvia o pro
na!. E a teferência do certificado da ISO- 9.())(). em confronto nuiiCianieiito de V. Ex• do meu gabinete e me apressei em vir até 
cem outros países da América do Sul, diz bem da potencialidade aqui para viver doiS inStiiíileS em.-um oo-m.omento. Primeiro. por
do Amazonas. Entendo que o trabalho de V. Ex• tem sido notável. que não tive oporblnidade, na semana passada. quando do seu pro
ao lado da Liderança do Govema.dor Amazonino Mendes, e niere- - nU.nciamento e quando esta Casa se manifestaVa solidária com V. 
ce o reconhecimento dos seus colegas; V. Ex• tem sido incansável Ex• ante o resultado manifestado pela Justiça, em razão do proce
na defesa dos interesses do seu Estado. Agora. com satisfação. dimento judicial intentado em defesa -da sua homa e da sua digoi
conforme tivemos oportunidade de conversar há pouco. o própriO dade, para trazer. fazendo coro com os demais companheiros do 
Presidente Fernando Henrique determinou uma portaria inteimi- Senado Federal. a minha palavra de cumprimento ao colega. ao 
nisterial, assinada pelos :Ministros Pedro Malan, José Serra e Do- amigo, a quem devoto tanta estima e proclamo, a todo instant.e. a 
rotbéa Wemeck, para que se possa dar a atenção que o Estado do minha ac:imiração. Ouvindo aqui o Senador Elcio Alvares. falando 
Amazonas merece, com a preocupação legítimil de fazer com que não apenas como Líder do Governo, mas em seu próprio nome, 
a economia daquela região não seja esvaziada. principalmente na entendo que seja do meu dever trazer a minha palavra, um pouco 
zona interiorana. Continue V. Ex,• com essa posrura legítima. dig- atrasada. JX>rque não estive presente naquele instante, para dizer o 
na dos nossos encontros, para que o Amazonas teoba a convicção quanto me orgulha a companhia de V. Ex• nesta Casa. A exemplo 
de que a sua vinda para esta Casa se constituiu inegavelmente do orgulho que senti quando estivemos juntos na inesma trincheira 
numa decisão acertada, no sentido de dar àquele Estado brasileiro, - V. Ex• comandando a Ontem dos Advogados do Brasil. no Coo~ 
que merece o nosso respeito, a tranqüilidade de que o seu destino e selbo Federal, e eu sendo um modesto seguidcr dos seus passos e 
a sua economia estão entregues em boas mãos. prindpalmente nas das suas decisões. Aqui, no Senado Federal. V. F.Jr.• traz a sua ex
dos Senadores Jefferson ?éres, Gilberto Miranda e de V. Ex•. qUe periêõ.Ciã.-de advogado. o seu talento, a sua inteligência invulgar. 
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mas. acima de meio. traz também a marca de fidelidade ao Estado 
que representa. o qual tem o orgulho de ter, entre os tr&, ilustres 
representantes, um homem da sua estirpe, do seu valor, do seU m~ 
vel. E. na oportunidade em que V. Ex• faz este discurso em favor 
do seu Estado, da sua Região, este prommciamentó ganha- muito 
mais pela autoridade de quem o faz, pelo conhecimento, pela vin
culação e por rudo aquilo que de compromisso V. Ex .. representa 
para com o seu Estado. Feliçito V. Ex• pelo pronunciamento da se
mana passada. e felicito o Amazonas pelo de boje. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Nobre Senador Ronaldo 
O.mha Lima, devo dizer a V. Ex• que, para mim, não é sl.i.iprcsa a 
sua solidariedade. _ _ _ _ _ . 

Há u'm tempo, e já lá se vai uma enormidade, tivemos os 
nossos mandatos cassados. Depois, a tribuna.. perdida de um lado, 
recuperou-se de outro, na Oniem dos Advogados do Brasil, onde 
V. &• era Conselheiro Fedetal dos mais brifuantes. A seguir, V. 
Ex• foi eleito Governador de Estado, e se deu uma espécie de diás
pota entre mim e V. Ex•. E boje há o reenoonb:O. Reencontro no 
Senado Federal. na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
e no convívio que, desde o começo, foi de recíproca estima e ad
miração, que se ampliaram no coovivio, e que hoje está sedimen
tado. Se algumas vezes nos perdemos de vista. a nossa amizade foi 
suficientemente fõrte pãnrVthéer o tempo, a distância e o silêncio. 
E boje aqui estamos. V. Exa, brilhante, dando a sua contribuição à 
Casa que lhe toma como presença, como orgulho. Nem adianta di
zer, como dizia Agripino Grieco que "às vezes, os poJiticos se elo
giam porque é a maçonaria dos cumprimentos trocados". Hoje, 
nW estamos trocando cumprimentos. 

Agradeço a V. Exa a intervenção~ que sempre me homa. 
Mas, Sr. Presidente, quero, ainda, alinhar algumas conside

rações ao que se diz contra a Zona Franca de Manaus. Dizem que 
a Zona Franca de Manaus está criando empregos na Ásia. E, ago
ra. Sr. Presidente, o argumento já não é mais deste orador, mas é o 
que diz, aqui, a notícia: -- - ---- -

Não apenas na Ásia, mas na Europa e principalmente em 
São Paulo, onde tem comprado a maior parte de seus insumos. 

Em 94. o mercado paulista levou 76% do total de US$2.97 
bilhões que a Zona Franca de Manaus _adquiriu no País. 

Com esta política, ela agrega mão-de--ol:a. na fonnação e 
acabamento dos seus produtos. 

Sr. Presidente, ao longo dos comentários, os quais escuto a 
toda hora, daqueles que nada têm a fazer senão proclamarem. a 
todo installle. o despeito, o ciúme p:u:a com- a Região Ama.zônica, 
esquecendo-se de que ela é patrim.õnio do mundo, e não mais da
queles que ali nascetam, ouço dizerem que as fábricas da Zona 
Franca de Manaus apenas lucram com a renúncia fiScal 

Sr. Presidente, leio novamente, a matéria: 
O que ocorre. de fato, é o seguinte: quando elas - as indús

trias - vendem seus produtos a preços reduzidos. parte dessa re- · 
núncia é trailsferida paxa outras regiões do País. 

Diminuindo a I:na.rgem. de lucro, elas se tomam competiti
vas e ajudam o Govenjo a- combater a inflação. 

Hã uma acusação. Sr. Presideore. que diz respeito às dem!ucias 
fonnuladas por metalúrgicos que trabalham nas indústrias de Manaus. 
Esta arusação é feita entre aspas. e não se sabe de onde partiu. mas 
pelo menos se utiliz.a uma classe para declarnr o seguinte: 

"Os metalúrgicos acusam as fábricas de terem reduzido o 
seu pessoal, •• }• _ 

No entanto, esses que fazem esse tipo de denúncia não vão 
à rniz do problema; esquecem-se de que a entrada fãcil do produto 
estrangeiro tem causado prejuízo à Zona Franca de Manaus. 

E aqui. Sr. Presidente, tr.lDScrevo as declarações do.Secretá
rio da Receita Federal, para que conste dos Anais_ da Casa. a fim 

de que o vice-Líder do Governo, que aqui se ellCOiltm. e ~ Líder 
da Bancada governista. possam levar ao ~sidente da República. 
em ressonância: 

11A Ciudad Dei Leste, no Paraguai, acarreta uma tmúnc:ia 
fiSCO! de US$1.2 bilhio mensais ao Pals." 

Ou seja: 12 Zonas Fraacas de Manaus, por ano. sem res
ponsabilidade social e nCDbuma função estratégica em nosso terri
tório. 

Isso significa. Sr. Presidente. que 12 Zonas Francas de Ma
naus, por ano, sem responss.bilidade social e nenhuma funçio es
tratégica em nosso teaitório, sofrem o tip:> da conCOII'Sncia mais 
des~ mais crimin.osa de que se p:xieria ter notícia. 

Sr. Presidente, é int.eressalll.e que se frise com uma CÚCUJlS

tância especial. no fi.nal. todas essas considerações, as quais fui 
saltando por capituloo. pois não adiantava. aqu~ comcnlá-las. 
Hoje, com a nova portaria interministerial. atrav;;s de acordo com 
o Governador do Estado e o Presidente da República. foram enn
mera.dos alguns critérios quanto ao funcionamento da Zona Franca 
de Manaus. Um deles no sentido de que se possa p:emiar, na dis
tribuição de cotas, aquelas indústrias que fazem investimento no 
interiCI[' do Estado. Com isso, haverá a flxaçio do homem no inte
rior e, conseqüentemente. se dará um equih1mo social maior ao 
Estado. beneficiando. portanto. o interior do meu Estado. que 8lé 
bem pouco tempo se encontrava em uma situaçio de total abando
no. onde o êxodo pam a capital destruía os familiares daqueles que 
pam ali partiaÍn. embolados "pelo Eldorado. levando seus fúhos -
as mocinhas acabando por se rrostitnirem ria periferia, e os jovens 
se tomando marginais. 

Ao fm.alizar. quero agradecer a atenção dispensada pelo Se
nado fedem! e. sobretudo. por V. Ex". eminente Presidente. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Dl4mnle o dis~,;.s~ do Sr. Bermr~ Cabral. o Sr. 
Rentln Calheiros, 2" Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência. que é ocupada pelo Sr. los< Sarney. Pnsidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- ProsseguiJDDS com a 
lista de oradores. 

Concedo a ~avm a.o.nobre Senador José Roberto Anuda. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-Df. Pronuncía o 

seguinte discuno. Sem revisão do orador) --Sr. Presidente. SI's e 
Sr.;. Senadores. n:gistro que o Senado Federal se reúne. hoje. uma 
sexta-feira, entre um feriado nacional e um fim-de-semana. com a 
presença de vários SenadoreS que deixam. portanto, de estarem em 
seus Estados~ nas $lias bases políticas. Talvez eu seja o único que 
possa fazer esse registro à vontade, porque a minha base p:>Ütica é 
justamente o Distrito Federal. 

Registrando e cumprimentando os SI's e Srs. Senadori:s que 
estão presentes nesta sessão de sexta- feira, peço licença ao Presi~ 
dente José Samey paxa deixar consignada uma posição em meu 
nome, que resulta de uma grande reflexão que ténho feito, extraída 
das posições que são colocadas por diversos segmentos da opinião 
pública- jornais, televisão, rádio-, sobre o esfoo;o que o Con
gresso Nacional, presidido por V. Exa, tem feito nessa quadra da 
vida nacional para, através de suas sessões Oidinárias; discutir e 
aprovar as emendas constitucionais que - diga-se de passagem -
podem transfonnar a vida deste Pais. 

Parto do principio. Sr. Presidente. SI's e Sr.;. Senadores. de 
que esta Revisão Constitucional. além de colocar em discussão o 
Estado brasileiro. além de colocar em discussãO por tOOa a socie
dade o papel que se deseja seja cumprido pelo Estado brasileiro, 
na verdade, faz mais que isso. Essa Revisão Constitucional cum
pre um objetivo maior. dar as linhas defmitivás de um novo proje
to de país. 
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Essa minha reflexão, Sr. Presidente José Samey, parte in
clusive de uma assertiva feita por V. Ex•, no exercício da Presi
dência da Repíblica. quando Presidente da República, exatamente 
na promulgação da Constituição de 1988 - tlio bem relatada pela 
habilidade, pela inteligência e pela experiência do bomem público, 
boje Senador Bernardo Cabral -. quando V. Ex• declarava, ante
vendo problemas, que. aimal de contas, toda a sociedade brasileira 
srube experimentar depois, de que aquela ConstituiçãO, da forma 
como havia sido lavrada. com o detalb.am.ento que algumas cir
cunstâncias levaram a ter em alguns dos seus artigos, poderia tor
nar este País ingovernável. 

Partindo daquela afnmativa, historicamente precursora de 
V. Ex•, advinda não de uma posição que, como Presidente, poderia 
ter seus poderes de certa fonna cerceados por uma nova Cãrta 
ConstittJ.cional, muito mais que isso, advindas da experiência de 
homem público de V. Ex'. que, há décadas, como Deputado, como 
Governador', como Líder, como Senador e, finalmente, como Pre
sidente da República. da experiência que V. Ex• recolhia, ao longo 
de sua vida p.íblica.. da importância de um texto constiblcional que 
desse ao nosso País mais do que governabilidade, condições para 
que ele se modificasse, condições para que ele se modernizasse, 
condiçõeS. afmal, para que este Pais cumprisse o- seu destino de 
mola propulsora do desenvolvimento na América Latina. 

Partindo daquela declaração de V. Ex•, passando por esses 
sete anos de experiência deste Pais na vigência do novo texto 
cOilStin.Icional passando, principalmente, pela frustrada tentativa 
de RevisãO Constitucional durante o exercicio passado e chegando 
a este momento histórico, em que a Nação brasileira·, ao eleger o 
Presidente Femando Henrique Cardoso, mais do que isso, esco
lheu um projeto de país, este projeto de país., personificado na elei
ção do Presidente Femando Henrique, não pode tomar fcnmas de
ímitivas se não passannos pela Revisão Constittlcional 

~ao estou, neste momento, defendendo- pessoalmente defen
do os r=os exatos da RefOlllll! Constitucional proposta pelo Execu
tivo - - as fotma.s definitivas deste oo daquele item da Constimiçã.O 
que está sendo discutido no Congresso Nacional. Neste momento, Sr. 
Presidente, quero fazer uma reflexão de cará.tel mais genérico. 

A sociedade brasileira, como um todo, assiste a um Con
gresso Nacional que dá uma demonstração cívica de entender cla
ramente a importância da Revisão Cónstifucicióal para oS rumos 
deste País; um Congresso Nacional que se reúne democraticamen
te, que discute todas as questões envolvidas .Qa Revisão Constitu
cional com uma celeridade poucas vezes vista na história republi
cana deste País.. Este Congresso Nacional na minha opiniãO, não 
pode deixar de prestar atenção ao fato de que, iniciada a Revisão 
Consúwciõnal, iniciada. portanto, no seio da sociedade, a discus
são do projeto de país qu~ se deseja ter, concluída a Revisão Cons
titucional, não pode esta Revisão, que tantas mcxlificações traz no 
dia-a-dia do brasileiro, ser interrompida pelo justo e necessário re~ 
cesso parlamentar. Mas que, neste momento, colocadas as refor
mas, prinCipalmente aquelas já votadas no segundo turno na Câ
mara dos Deputados, se interrompidas pelo Senado Federal, que 
neste caso particular assume uma postura clara de Câmara Reviso
ra. não só Câmara Revisora. porque tem a responsabilidade de ,;e.. 

visar aquelas matérias já votadas em segundo turno na Câmara dos 
Deputados, mais do que isso, Câmara Revisora no sentido político 
da palavra, porque aquelas posições votadas em segunda instância 
na Câmara dos Deputados refletem, também. a posição das Lide
ranças maiores deste País, ex-Presidentes da República, ex-gover
nadores, ex-ministros, Lideranças nacionais e regionais as --mais 
expressivas, que. com assento no Senado Federal. têm o espectro 
da sua liderança absolutamente transposto para os de.~os da Câ
mara dos Deputados. 

E aí, Sr. Presidente, enquanto fazcmoo uma Revisão Consti
tucional no ritmo adequado, enquanto discutimos, democratica
mente, com as Lideranças de todos os setores organizados da so
ciedade cada item da revisão constitucional, e enquanto são apro
vados capíbllos específiCos dessa reforma política, dessa reforma 
econômica e de_ssa reforma do Estado, e o País já começa a se 
adaptar muito- rapidamente aos novos rumos que deverão ser im
primidos à Nação brasileira, aprovada a Revisão Constituciodal, 
assistimos a dois fatcm::s claros da repercussão dessas mudanças no 
seio da sociedade: um bastante positivo e outro muito perigoso. 
Cito j)rimeiro o positivo. 

Disrutíamos, dias atrás. nesta Casa, que passados pouco 
mais de dois meses da aprovação da nova Lei das Concessões, a 
230km de Brasilia, na Usina da Serra da Mesa, jã se inatituía uma 
parceria com o setor privado para a conclusão de uma usina, fun
damental para o serviço de enexgia elétrica do centro do País, que 
estava paralisada há alguns anoS-

A resposta da sociedade brasileira. :qeste caso especial, a 
resposta do setor público, em parceria com o setor privado, está 
sendo muito mais rápida do que todos os que advogávamos esta 
mudança na economia brasileira poderíamos supor. Isto quer dizer 
que as mo.:li.ficações intrcxluzidas na ordem instítucion8.I deste 
Pais, pela sua grandeza, pela sua magniblde, têm resultados na 
vida económica brasileira muito mais rápidos e muito mais impor
tantes que nós próprios, que advogávamos a muda.r.iça, poderiamos 
supor. Este é um sinal extremamente positiVo da importância das 
modificações institucionais-para a vida do País. 

Mas há também reflexos negativos. Reflexos negativos, não 
das mudanças em si, mas, do processo de mudanças. No instante 
em que estamos discutindo e votando modificações que redese
nham um projeto de Brasil, este período de mod1ficaçãà enseja 
uma série de circunstâncias que podem, se não interpretadas ade
quadamente pelo Congresso Nacional e pela sociedade brasileira, 
gerar problemas muito mais graves do que podemos imaginar. 
- Vou pedir licença ao Sr. Presidente e aos Srs. Senadores 

presentes nesta sessão de sexta-feira, entre um feriado nacional e 
- um ím de semana - longe, portanto, de suas bases. mas muito 

próximos dos compromissas ~dos com a vitória nas urnas-, 
para lembrar um caso, ainda que não seja da praxe do Senado vol
tar a discutir questões já votadas neste plenário. Pediria permissão 
para. neste caso especffico, citar um exemplo. Trata-se. apenas 
para colocar como exemplo dos riscos do perlodo de transição ins
titncional, da questlio da fixação dos juros. 

V. Ex.-s, todos mais experientes do que eu na vida pública 
brasileira, sabem que o anedotário político brasileíro é muito- rico. 
Saldo das histórias célebres do gxande politico mineiro, José Maria 
Alkmin, até casos como o do Vereador da pequena cidade que 
qui.s revogar a lei da gravidade. revoltado com a queda de um me
nino que-andava de bicicleta; ou de um outro, que tentou revogar a 
lei da oferta e da procura, porque disseram a ele que essa lei era 
responsável pela subida de preços nos armazéns. Mas esse anedo
tário tão riCo não havia registrado ainda o esforço de baixarem-se 
juros por meio de uma lei também muito cõnbecida na vida brasi
leira, a lei do menor esforço. 

_ Sabemos que a ConstiUJição de 1988, no seu art. 192, si.Da-
lizava pelo tabelamento dos juros. Devemos nos perguntar, neste 
monierito. Como fazer isso. Se limitá-los em 12%_ por lei funcio
nasse, deixaria a seguinte. pergunta no ar: ao invés de limitá-los em 
12%- o que. teoricamente, representa 1% ao mês-, w que não 
limi!á-los em 6%, que significa 0,5% ao mês, que é o juro da ca
derneta de poupança? Ou, então. se limitar dá certo e se juro é 
ruim. pOrque não ftxá-lo em zero, o que seria muito melhor para a 
Nação brasi!eir;:-? Ou, então, 13%. ao invés de 12%. porque sou 
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uma pesooa supersticiosa até no nome - eu já me c_h@l.O Arruda 
para dar sorte e evitar mau-olhado. Quem sabe se ftxando os ju_ros 
em 13%, que é. um núDiero cabalístico, o número do Zagalo, que 
nos dá tantas vitórias no futebol. não seriamos todos brasileiros 
mais felizes? 

Ora. na verdade, se fixássemos os juros em qualquer pata
mar, calculam economistas honrados, de saber técnico reconheci
do no País. que nas primeiras 24 horas desse tabelamento perde
riamos, no mínimo, RSS bilhões. E o fenômeno económico que ser 
produziria é muito simples: a economia seria aquecida. os preços 
voltariam a subir, entrariam menos dólares no País, para nãó dizer 
daqueles que imediatamente sairiam do País - -cipitãl especulati
vo, sim. mas que neste momento é fundamental para a nossa ba
lança de pagamentos; CJ real perderia de imediato o valor e, fmal
ment.e, veríamos despencar mais um plano de estabilização econô
mica. 

Portanto, o que decide este Coogresso Nacional não é o ta
belamento de juros, mas a continuidade ou não do Plano Real. Ta
belados os juros, a inflaçãO voltaria e o Plano Real acabaria, com 
data marcada e imposta por lei. por responsabilidade do Congresso 
Nacionnl. E, quando acordássemos no dia seguinte, o real não pas
saria de um sonho, e estaria do nosso lado o grande pesadelo do 
descontrole econômico. 

E qual é o caminho para todos nós, brasileiros, que deseja
mos a continuidade de um plano de estabilização econômica, com 
juros mais baixos? --porque todos desejamos juros -mais baixos. O 
camiDho é exatamente o da seriedade, o do trabalho e o da Revisão 
Constitucional. Qual a Revisão ConstitUcional? A Revisão Consti
tucioiJal que díminrii o tamanho do Estado, que deseja e admite 
que o capital J:rivado venha a contribuir em todos os setores pro
dutivos da economia. E, reduzindo o tamanho e, principalmente, o 
custo do Estado brasileü:o, dê a ele eficiência para que, nio mais 
como gerente do Grande Hotel de Araxá. possa cumprir as suas 
missões precípuas nas á:Ceãs básicas, que são a educação, a saúde, 
a segurança pública, a ciência e a tecnologia, enf un, aquelas ati v i
dades colocadas claramente como atirudes do Estado brasileiro. 
para que possamos transitar mais rapidamente de um estágio de 
subdesenvolvimento econômico para o de um país - já natural
mente ricO, pOtenCialmente rico- também economicalnente desen
volvido. 

Mais do que issO; Sr. Presidente, enquanto ocorre esta Revi~ 
são Constitucional. todos nós, brasileiros, desejamos fazer com 
que essa transição politica e oconômica se dê em clima de estabili
dade da economia, como acontece neste momento. Não variloS nos 
iludir; se estamos vivendo um momento fértil da vida brasileira, se 
temos condições claramente favoráveis â uma modificação da nos
sa vida instirucional. é porque temos duas coisas interligadas. 

Primeiro~- temos uma democracia forte, testada, como opção 
clara da sociedade, que deseja a liberdade de expressão, a liberda
de do voto, a autogestão democrática de seus destinos. Por outro 
lado, temos também uma estabilidade econômica. Vivemos um 
periodo de já quase um ano com níveis muito baixos de inflação, 
com controle dos vetares macroeconômicos da scx:iedade brasileira. 

São essas duas variáveis- uma democracia forte e testada e 
uma economia estável- que nos dão o clima altamente favorável 
para esta .Revisão Consiirucional. 

O Sr. Roberto Requião- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador José Roberto Amlda? 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Com o maior pia-
zer, Senador Roberto Requião. 

O Sr. Roberto Requião - Senador José Roberto Anuda, 
são par.ldoioS -dignOS de Unamuno, o Reitor da Universidade de 
Salamanca: os juros não podem ser contidos por lei - é a eterna 

contraposição entro o capital e o trabalho -, mas o desejo de 
aumento _salarial dos metalúrgicos pode ser contido pelas tropas 
do Exército brasileiro. De um lado, o mercado fixa os valores; 
de outro lado, o Poder Judiciário e as tropas do nosso EXército 
contêm o desejo de aumento salarial. Não se estabelece. de for
ma defmitiva, o tabelamCntõ.com a m8.nifestação do Congresso 
Nacional. O Senado Federal, quando tabelou os juros em 12%, 
deu um recado claro aos banqueiros e ao Presidente da Repú
blica de que a Nação não pode mais continuar se desenvolven
do, gerando empregos. com essa corrida. Essa utopia, com a 
qual se acena, de que as reformas constitucionais viabilizarão, 
de forma imediata e clara, a retomada do desenvolvimento. o 
ressurgimento de empregos, é igual à utopia da Constituição ci
dadi. São utopias que, na prática. frustrarão, mais uma vez. o 
conjunto da populaçio brasileira. O Brasil não vai retomar os 
rumos de desenvolvimento com reformas concessivas. Admito 
que algumas .das reformas são necessáiias; admito que parce
ri~s com a iniciativa privada na reestruturação das empresas 
públicas São urgentes~ mas não possO enteÍlder como essa alie-
nação - a preço vil e de forma bruta - do patrimônio historica
mente .acumulado pelo País pode nos levar ao caminho deseja
do, de um futuro de pleno emprego. O País não tem uma políti· 
ca agrícola; o País não tem uma politica industrial; o País não 
tem a estabilidade mínima necessária à construção deSsas polí-· 
ticas; estamos, sem sombra de dúvida. com essa política de ju
ros altos, nos caminhos do México, da Venezuela e da Argenti.:. 
na .. Quando Carlos Menen grita, em voz alta, o seu protesto 
contta a supressão das quotas argentinas, está, de certa forma, 
repetindo as Malvinas na área automobilística, falando para o 
seu público interno~ Mas, por outro lado, também é certo que 
este Governo tem errado muito, como erra na política de juros, 
como errou nos acertos do Mercosul, possibilitando que a ba
lança entre o Brasil e a Argentina fosse invertida, de forma bru
ta e indesejada. O que estou tentando dizer a V. Ex• é que o ta
belamento de juros pelo Congresso Nacional, como foi pelo Se
nado e, provavelmente será pela Câmara dos Deputados, é um 
aviso ao Governo Federal dC que o País não resiste a esta polí
tica de juros altos, como j!ão resistiiam ó México. a Argentina 
e a Venezuela. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo soar a cam,~ 
painha.)- Nobre Senador José Roberto Ali:uda, peço a V. Ex' que 
conclua o seu discurso. porque o seu tempo já está esgotado. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Agradeço a compreensão de V. Ex•, mas gostaria de dizer 
ao nobre Senador Roberto Requião, a quem respeito muito, até 
porque preside a Comissão de Educação com fii'Ul.eza. com inleli
gência e com experiência, que. no Legislativo. ao se mmdar um 
recado para o Executivo, a primeira coisã. que temos de saber é o 
preço deste. 

Na• verdade. nobre Senador Roberto Requião, as forças 
de segurança que tentavam manter as nossas refmarias funcio
nando não estavam contra os salários, até porque elas próprias 
têm salários baixos; estavam. na verdade, mantendo uma deci
são judicial que deve ser respeitada pelo Executivo e pelos tra-
balhadores. -

Em segundo lugar, na minha opinião, a questão dos juros é 
clara. Qualquer dono de um pequeno botequim no interior - e 
-peço IiceriÇa aos donos de _botequins para fazer essa referência -, 
sabem que só conseguem obter juros reais, verdadeiramente, no 
atestado de óbito de uma operação fmanceira, quando se tem_ o 
cálculo da inflação -do periodo. e nunca na sua certidão de nasci
mento. Tentar fiXar juros a ·pr-iori é tentar fiXar, também. índices 



Junho de I 995 ANAIS _DO SENAOO PEDERAL 11 

inflacionários do perlodo da operação, absolutamente ineficaz 
num regime de economia livre. _ _ _ 

Por último, gostaria de comentar o que V. Ex• ~i_s_se !l rEES:-- _ 
peito de utopia. Efetivamente, acredito que as grandes frustrações 
do povo brasileiro nascem daquelas medidas econô~cas que. to
madas de forma heterodoxa- porque as circunstâncias exigiam-· 
prometiam um cenário de permanência da economia brasileira im
possível de se alcançar. Ao tentarmos mudar a economia brasile~ 
pelo tabelamento de juros. fatalmente_ estaremos lev~çlo uma 
grande frustração ao povo brasileiro, simplesmente pelo fato de 
que ela não vailUD.cionar. E, se adotarmos o caminho equilibrado. 
esuuwrado da revisão constitucional, da diminuição do tamanho 
do Estado, da atração do capital privado para os setores produtivos 
da economia, essa revisão constitucional, ao _não sugerir milagres 
futuros. mas. ao contráriO, sugerir Um País novo, um País estáVel e 
um Pais economicamente desenvolvido, aí sim, poderemos, num 
médio prazo. com txanqüilidade, oferecer um cenáriO-mais positi=- -
vo para nossa geração e as que vão se seguir. 

O Sr. Bernardo Cabral- Nobre Senador José Roberto Ar~ 
ruda,permite-mev.E.x•umaparte? _- __ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. Faundo soar a cam,. 
painha.)- Nobre Senador Bernardo Cabral, o tempo do Seltador 
José Roberto Amlda está esgotado. 

A Presidência solicita a V. Ex.•que peça a palavra. Cõtno Lí
der. após o encerramento do pronunciamento de S. Ex•. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Pois não, Sf. Presidente. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Para concluir, Sr. 

Presidente, gostaria de dizer que vou fugir um pouco das Diii'lhãs 
convicções pessoais que. neste momento, são absolutamente favo
ráveis a um novo projeto de País que e encarnado pelo Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Mas, considerando as múltiplas visões presenfés nesta CaSa 
e no Congresso Nacional como um todo. 2-__ que desejo externar 
aqui é a importância, dentro do texto cQmtituCional. de votarmos 
no Senado Federal aquelas emendas constitucionais já apridadas.
em segunda instância. pela Câmara dos Deputados. para que, rapi
damente, possamos ter ainda que parte do nosso recesso, com a 
consciêncía tranqüila por tetmoS ·dado a visão fmal àquelas pro
postas iniciadas na Câmara dos Deputados. 

Creio que houve um excesso do eminente Senador Roberto 
Requião quando falou sobre a utopia da Constimição-cidadã. Ela 
não é tão Utópica assim. Sr. Presidente. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, ao tomar posse. 
declarou que esse era o melhor texto constitucionaL 

Não discuto a parte da ingovemabilidade. porque tenho po
sição pessoal a respeito da mesma. Como Relator, a encontrei com -
quase 2 mil artigos que foram reduzidos para 245. Mas, quanto ao 
lado utópico, creio que houve exagero. Sr. Presidente, porque o 
Senador Roberto Requ~o foi-un:fGóVetnador de briga; S. Ex• to
mou uma atitUde que pOucos Governadores tiveram coragem de 
tomar quando brigou pela redução do que estavam recebe_ndo os 
Juízes integrantes do Poder Judiciário de sua Terra. E s6 o-fez. Sr. 
Presidente. porque,. no Ato das Disposíções Constitucionais Ttan
sitóriás. art.17, a utópica Constituição diz: 

Art. 17. "Os vencimentos, a remuneração, as van· 
tagens e os adicionais, bem como os proventos de apo
sentadoria que estejam sendo percebidos em_ desacordo 
com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos 
limites dela decorrentes. não se admitindo, neste caso, 
invocação de direito adquirido ou percepção de excesso 
a qualquer título.'' 

Foi o que fez. com- coragem. o Senador Robelto Requião~ 
reduziu aos limites, pcrrque este tópico não permitia que se invO-
casse o direito adquirido, pois não pode ser invocado contra o tex
to constiOJcional. Gostaria apenas que o SenadQr Roberto Requião 
ftzesse justiça nessa parte. - -

O SR. ROBERTO REQUIÃO- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra a 
V. Ex • por ter sido citado. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- A utopia à qual me referi, Senador Ber
nardo -Cabral. é a do Estado ideal, do conserto de todas as coisas. 

Faço parte dos que acreditam que a atual Constituição per·
roite a plena govemabilidade do P~s; é necessária apenas a fume
za de decisões e a assunçã.Q. do Governo pelas autoridades consti-
tuídas. - -

Acredito que esta nova utopia, que_ é_ a da sociedade perfei
ta. da abertura, do ingresso de c3jjitãíS ... 

O Sr. Bernardo Cabral- Aquela do Thomas Morus? 
. O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR) - Exatamen-

Sr. Presidente. tudo isso, é claro, com respeito ao texto_ 
ConstiOJcional, mais espeCificamente ao arL 57 da nOssa Consti
tuição: e. obviamente. em respeito princípa.Jmenle à experiência de 
um homem público. ao disCernimento. à abertura e, ao mesmo 
tempo. à firmeza, que têm marcado a presença de V. Ex• na Presi
dência do Senado e do Congresso Nacional. 

Diga·se de passagem e sem nenhum favor, mais uma vez:. 
coloco-me à vontade para aíumar que.- se- õ Congresso brasileiro 
vive um novo momento perante a opinião pública, devemos muito 

te. Vai se desmanchar, como se desmanchou a utopia· da Constitui· 
_ ção-cidadã que, ao mesmo tempo em que assegurou direítos. ilu· 

à atiwde firme. serena. experiente e tranqüila do Presidente José 
Samey. _ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Muito obrigado a V. 
Ex' 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente. peço a 
palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 
ao nobre s~nador Bernardo Cabral, como Udt!t. COiiiurilc-Oa -v: 
Ex• que dispõe de 5 miriutõS:. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. srs e Srs. Senadores. 
não gostaria de fazer uso da palavra agora. mas se não o fizer, per
co a oporttlnidade e poderá parecer. para quem tomar conhecimen
to do discurso do eminente Senador José Roberto Aquda. não ter 
feito eu um reparo. 

· diu a pOpulação com uma mudança fundamental na própria estru
tura de produção do País. 

Só acredito que o País encontre o pleno emprego com uma 
mudança clara do seu projeto industrial, com a produção de bens 
de consumo-saláriO-e com a integração das massas no mercado de 
trabalho e no mercado de conSumo. Es"Sas lnudanÇãS-constitucio
nais COncessivas que o Congresso Nacion~l está fazendo podem 
agilizar alguns se tOres da ~anomia, mas aumentam o" fosso entre 
o Brasil desenvolvido e o Brasil que não participa do mercado de 
trabalho e do mercado de consumo, e abrem perspectiva clara para 
grandes negócios. 

O Senador José Roberto Arruda se referiu a uma parceria 
para construção de uma usina hidrelétrica. paralisada supostamen
te por falta de recursos públicos. Não existe ausência de __ reçurs_os_ 
para a construção de uma usina hidrelétrica em um País que tem 
falta âe energia. O capital necessáriO para a -construção de qual
quer usina hidrelétrica é levantado no dià seguinte da obtenção da 
concessão. e a única garantia a-ser Oferecida 6 a própria concessão. 
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Esses investimelll.Os têm uma possibilidade c)ar.L de recursos inter
nos e externos, e, de qualquer forma. a citação do Senador José 
Roberto Anuda pelo início de uma usiDa parada é interess_ante. 

O Govemo deveria viabilizar capitais para a construção de 
novas usinas, de novos investimentos, mas o que vemos na_ Repú
blica boje é a alienação continuada do patrimônío público de for
ma concessiva. como de forma concessiva foi devolvido ao Grupo 
Múio Gamem o Banco Sul-Brasileiro, com 6% de juros_ao ano, 
tres anos de cadncia e doze anos para pagar. Como de forma con
cessiva foram subscritos títulos pelo Banco do Brasil e o BNDES 
do Grupo !COMI; dividas ao Banco do Brasil de R$12.4 milhões 
e do BNDES de R$ 19,7 milhões, convertidas em ações, subscritas 
pelo Banco. E como concessiva foi também a negociação feita 
pelo Congresso Nacional na votação da Medida Provisória que au
toriza a ANDE Pamguaia a pagar suas dívidas com a Itaipu com 
titulas da divida pública brasileira. negociados no mercado secun
dúio de Nova Iorque, com descontos que vão a 60%, estabelecen
do--se uma comissio de 10%, que, através de emenda substitutiva 
do Relator Vilson K.Ieimi.bing, foi reduzida a 5%. 

Está fiXada. Sr. Presidente, a comissão para a negociação da 
divida externa brasileira: 5% para qualquer grupo in"'Ittlediário. E 
essas cooccssões a banqueiros. essas concessões aõ grupo rco:rvn. 
da Projeto lari. quando se eslal.iza. uma empresa, enquanto o dis
curso é liberalizantc, fa:zCm-me descrer desse milagre e da urgên
cia absoluta dessas rcfmmas. que deveriam ser feitas, sim. Dias
após profunda reflexão. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma cotmmicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex" tem a pala

vm, para uma coiiWnicação inadiável, na forma do Regimento. por 
cinco minutes. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP:sa Para 
uma collrnnicação inadiáveL Sem revisão do Cll'ador.)- Sr. Presidente, 
SJ:'s e s..._ Senadom;, a nollcia de que o Govemo iria liberar fmancia
memoo para os agrirultores, principalmente no Nordes.,, foi bastan"' 
alvissareira, tendo que vista que a Região, sofrendo, como sofreu. as 
intempmes da seca. está Jl=leS a ter uma gr.mde safra_ • -

A responsabilidade do Governo é mllto grande neste iDstante, 
J?OOiU" os agricul-s do Nordesbo, que sofrem as co=qiiêncías da 
eotiagem. estão mais do que depauperndos, sem recur.;os financeiros 
pua sustentamn sua atividade ecooômica. Foi por isso que apl311di a 
noclcia de que o Govemo iria b'berar reauscs para os llOS$OS agricul
tores, principalmente os pequenos, que não têm como dar forças à 
produçio agrlccla sem o indispensável apoio do Banco do Brasil e 
das demais instituições financeillls do Pa!s. 

Aproveito a presença do Líder do Governo, o nobre Sena
do< Sérgio Machado, para pedir a S. Ex" que interceda junto ao . 
Governo Federal. notadam.ente junto ao Ministério da Fazenda e 
ao Banco do Brasil. no seotido de agilizar, o mais rápido possível, 
a concessão desses fmancia.mentos aos produtores rurais. Estive, 
no início desta semana, no Estado de Sergipe - na segunda e na 
texça-feira- percorrendo vários municípios e encODlrei agriculto
res, homens de mãos calosas, na expectativa da concessão desses 
fmanciameotos, já que a produção do nosso Estado -~stá a depen
der desses empréstimos. que certamente chega!âo, mas que estão 
atrasados tendo em vista a burocracia que ainda existe neste País. 

Assim, Sr. Presidente, com a preocupação que_ manifesto 
neste instante, espero que o Governo Federal, cumprindo o que 
disse através da impreDSa,. anunciando a todo o Brasil que os agri
cultores iriam receber ó benefício desses financiamentos, libere es
ses recursos o mais rápido possível, aproveitando as chuvas que 
chegam à nossa região nordestina. 

Era o que tinha a dízer. Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço 

a palavra como Lider. 
O SR. PRESIDENTE (José SameyJ- V. Ex" tem a pa

lavra, como Líder do Governo, na forma do Regimento, Por cin
co minutos. 

O SR JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, uso da palavra, não 
como tréplica às -colocações do Senadot Roberto Requião, mas 
para concluir o raciocinio. Julgo não ser o momento de discutir Se 
a Constituição de 1988 era utópica ou não, se fazia o1r não força 
para o exercício digno da cidadania brasil~ira. Parto de um pressu
posto um pouco mais simplificado de que a Constituição de 1988 
era o retrato do Brasil naquele momento, sofrido por vários anos 
de cerceamento da atividade democrática. Desejaram os Consti
tuintes, e isso é absolutamente aceitável, que todos os cuidados 
fossem tomados no pxóprio Texto Constitucional para que o País 
não sofresse mais os sobressaltos da supressJo da vida democráti
ca. E esse inmito a Constituição de 1988 alcançou. 

O que se discute agora é a modificação, a modernizaçio e a 
revisão de alguns capírulos específicos do Texto ConstituCional 
que, a par de ler dado ao País possibilidades concretas de uma 
convivência democrática com estabilidade, cerceou, em alguns 
momentos, ao fortalecer- e muito- o poder do Estado, a ativida
de do capital produtivo em setores vitais da economia brasileira. 

O que se deseja. portanto, nessa revisão constiwcional, é 
dar oxigênio. é abrir espaço para que o set.Qr produtivo possa atrair 
recursos do setor privado e, com isso, deixar o Estado limitado às 
atividades que são fundamentais na sua execução. 

Mais do que isso, Sr. Presidente, não discutimos na revisão 
constitucíonal nenhum tipo de alienação do património público. 
Até porque as próprias emendas remetem esse tipo de alienação 
para leis complementares. 

O que se deseja. apenas, neste primeiro instante, é que o ca
pital privado, ao investir nos setores produtivos da economia. pos
sa redesenhar este projeto do País, que ele seja mais desenvolvido, 
que ele tenba mais produção e, portanto, tenha mais empregos. E 
que o Estado brasileiro redesen,b.ado, ao cumprir as missões precí
puas da sua função, também cumpra a misõão de regulador de po
der concedente. 

Enquanto se redesenha este País, enquanto através da revi
são constitucional faz-se um novo proJeto do País, nós todOs. que 
estamos no Congresso Nacional, pela responsabilidade que nos foi 
imposta pelo resultado das umas e pela vontade livre da grande 
maioria do povo brasileiro, não podemos ceder ao desejo - que 
seria insensato- de, com medidas de curto prazo, criar problemas 
maiores na vida econômica brasileira. 

E para terminar, Sr. Presidente, aproveito a oportunidade 
para pedir a transcrição nos Anais desta Casa, como parte inte
grante do meu pronunciamento, do utigo da Folha de S. Paulo, 
de anteontem, assinado pelo jornalista Gilberto DiDienstein. que 
enfoca, com racionalidade e com dados_ bastante importantes, os 
riscos que teria.mos de medidas circunstanciais interpondo-se ao 
que é maior, que é a revisão da Constituição brasileira. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSÉ 
ROBERTO ARRUDA EM SEU DISCURSO: 

O PE~IGO DO FALSO ~ONZINHO 

Gilberto Dimeostein 
-Brasília - Um dos maiores perigos da vida pública é o 

falso bonziubo, Nutrido pela ignorância, o falso bonzinho os
tenta i~éias consensualmente simpáticas, mas, se ap.Jicadas de 
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supetão,produziriani-Uilfprejuizo várias vezes maiOr do que aS 
vantagens que promete. Temos, agora, um perfeito exemplo do 
falso bonzinho. 

Com apoio de 310 deputados ganhou tramitação de urgên
cia. no Congresso Projeici que flxa o limite dos juros em 12% ao 
ano- a medida já foi aprovada no senado. Quem não gostaria de 
juros baixos? E, aí, está a- fõl'ça do falso bonzinho- como sua pro- -
posta é simpática, seus oponentes são os ''maus". 

Caso esse bando de irresponsaveis tenha sucesso, o Brasil 
simplesmente quebra - pena que os lobistas empresariais não 
usem babitual histeria para fazer advertência tão óbvia. quando 
existe, de fato, motivo para alarme. 

·Neste ex ato momento, uma limitação dos juros de 12% pro
vocaria: 1) aquecimento da economia, pressionando ainda mais o 
preço: 2) entrariam menos dólares, agunçando a crise das contas 
externas; 3) o real sofreria abrupta desvalorização~ 4) investidores 
sairiai:n coinpiando dólar, aumentando sua cotação; 5) especulado
res se refugiaram na compra de terrenos. canos. casas. ouro, dólar, 
aumentando seu valor. 

ESpantoso que consequências tão obvias não sejam levadas 
em conta pelos senadores ou deputados. É um dos efeitos colate· 
rais da disseminação de informações truncadas pelo movimento 
contra os juros- aqui. diga-se. os falsos bonziohos são empresá
rios. seus lobislas e consultores. 

PS - Por falar em infotmação 111lncada e Coolederação Na
cional da Indústria divulga em tom de alarme que, em relação ao 
mês. anterior. as vendas da indústria em abril caíram 15%. Deta
lhe: comparando-se com o mesmo periodo do ano passado, cresce
ram 26%. Mais um detalhe: apesar da chiadeira, as vendas no Dia 
dos namorados foram. em São Paulo, 15% mais altas do que na 
mesma data no passado.· segundo a Associação Comercial - alias. 
fenômeno semelhante ao Dia das Mães. E há quem diga que esta
mos vivendo em recessão- só for recessão de bom senso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' será atendido. 
Voltamos à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Machado. 
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Proouncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sy& Se
nadoras. Srs. Senadores, em primeiro lugar. manifesto minha satis
fação pela posição que o Senado tem assumido. Desde que o Pre
sidente José Samey assumiu a Presidência desta Casa, o Senado 
tem Se caracterizado pela coragem de votar, pela coragem de defi
nir e pela coragem de trabalhar. 

Hoje. em plena sexta-feira imprensada, a Casa está cheia. a 
sessão continua e há discussão. Isso é muito bom! 

Vejo também com muita saiisfãção que a maioria do Sena
do quer que o recesso s6 comece depois de votadas as emendas 
constitucionais que já eStãO neslã Casa. isto é. até a que propõe a 
quebra do monopólio das telecomunicações, o que é muito impor
tante para o País, p::trque a Nação espera por isso, eSpera por -essaS 
emendas para começar a grande reforma estrutural de que precisa. 
O recesso poderia prejudicar, inclusive, investimentos na área das 
telecomunicações, que são essenciais para o Brasil e que dePen-
dem de regulamentação. -

Vejo com muito otimismo a posição do Presidente dO Sena
do, que tem marcado a sua adminiStraÇ-ão poT eXprimir a vontade 
da Casa. por tomar em consideração o que as Lideranças e os Par
tidos pensam. Isso é que é democracia. A liderança exprime a von
tade da maioria, sobretudo nos Parlamentos. E isso o Presidente 
José Sarney. quero aqui realçar, tem feito c_Om toda ã. ênfase, o que 
é muito bom para a Casa e muito bom para o País. ·• 

- -l!ma segunda questão que eu gostaria de disaltir ' a do ta
belameotodosjuros. O tabelamento dos juros em 12%, o que é um 
absurdo do ponto de vista e:coiiiÔmico, do p:mto de vista do desen
volvimento do País. tem que ter uma solução defmitiva. O País 
não pcxle viver em sobressalto, um dia um Parlamentar quetendo 
regulamenlar essa matéria e CMUro dia um outro querendo retirá-la 
de paUta. 

A Bancada do PSDB está tmvimdo mna discussio profunda 
sobre o assunto, e na próxima semaua apteSeDtUem.OS uma po
posta de emenda constitucional para xetimr da Constituiçio o fabe.. 
lamento dos juros em 12%. Isto é fundamental para o Pais, para se 
acabar com essa discussão, com o sobressalto de. a cada dia. haver 
uma proposta. o que pode trazer graves cooseqdências para o Palo. 
Se o tabelamento doo juros resolvesse os problemas ~ 
de um país. não haveria crise em lugar algum. 

·O Sr. Geraldo Melo-Permite-me V.Ex•uma~Seoa
dor Sérgio Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO- Pois~· SenadorGenldo 
Melo, com muito prazer. 

O Sr. G«aaiio Melo - Quero jun1ar minhas palavns u de
clarnções que V. Ex' está fazendo. Em primeiro lugar, quero falar 
da decisão desta Casa de oontinuar os trabalhos até o cumprimento 
das nossas responsabilidades, pelas quais a Naçio espera. Esta foi 
uma posição unânime tomada pela Bancada do PSDB. Em segJlll, 
do lugar, quero falar dos juros. Sinto-me na obrigaçio de inte:f.., 
rir, com Um aparte, no-discurso de V. Ex•. por dois motivos. Pri
meiro. porque quando essa questão foi submetida à aprociaçio do 
Seoado, fui dos que vctaram pela n:gulamenblçio dos juros de 
12%. Em segundo lugar, porque fiz um disanso longo exclusiva· 
mente para discutir o problema dos jlros altos, absurdamenle altm 
- que o próprio Presidente da Repíblica considem obsoeuoo -que 
se praticam no BrasiL Não considero que a Constituição seja o ins· 
trumento adequado pa.ra administrar os juros.· Juro é o pteço de 
uma m.erc:ad:oria chamada dinheiro. Para oompmr dinheiro na pra· 
ça. para Compmr dinheiro nO banco, o preço que se pag. tem o 
no~ de juro. O juro_. ~tO. dcv~ oscilar de acordo com u 
condições do mercado. Não em virtude de n:gulamentaçiO pr<ipo&
ta pela Constiwiçio, nem.~ !irtude de decisão doo buroctatu; 

- mas também não-em virtude de decisões congressuais. Se vai para 
a Cohstimição o preço do j.Iro, deveria ir também para a Constitui· 
çio o preço do tomate, o da batata, o da farinha, que são lllOICO<Io
rias, para a maioria da popolaçio de um pais pobre, muito mais 
importantes do que o dinheiro doo bancos, porque sio mm:adQriao 
de que a populaçio humilde pelo menos teD1a SCIVir-se. A popula· 
ção humilde nio entra DOS banoos. E quando mna pesSO& humilde 
enlm em um banco, todos olham. pxque. em geral. flCaJil com 
medo de que seja algum assaltante de óllima hora. Eu votei a favor 
dos 12% aqliL E por que votei? Potque isso está na Co!lltituiçio. 
Quem errou foi quem colocou ~ mal6ria na Coostiluiçio. En· 
quanto estiver IA. e por estar lá entendi que deveria cumprir o de-
ver de regulamentai" essa norma. Mas o rem6dio nio é votar contra 
a n:gu!amentaçio. o remédio é rotirar essa matéria da Coustilui
ção. Parabenizo V. Ex a e o meu Partido por estarmos, agora. discu~ 
lindo essa questão e por tennos a con.gem de ver - no momento 
em que todos estamos defendendo a queda da taxa de juros, quo 6 
necessária à saúde da economia nacional, em que todos esta.mos 
defendendo, lutando, torcendo, rezando pela queda da taxa de ju
ros - e de nos' conscientizannos de que o modo apropriado de se 
resolver essa questão não é incluí-la na Constituiçio FederaL 

O SR. SÉRGIO MACHADO - Muito obrigado pelo apor· 
te, Senador Geraldo Melo, e é exatamexlle CS$8. a posiçio que o 
nosso Partido quer assumir, ou seja. tetirar da Constituiçlo algo 
que não tem sentido estar lá. que é o tabelamento dos juros. Os jl· 
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ros são estabelecidos pelo mexcado. O Brasil precisa de invesli- socia.da a elevadas taxas de evaporação e a uma base geológica 
mentos. precisa de crescimenlD,. e o tabelamento dos juros, neste cristalina. a disponibilidade de rectll"SOS bíd.riços de superlidC fica 
momento, seria um verdadeiro desastre para a nossa economia: ha- restrita aos açudes. O manejo dessa reserva se dá sob a ameaça 
veria fuga de capital, fuga de poupança. quando aquilo de que es- constante de ocorrência de anos criticas, quando a reCaXga dos 
tamos precisando, neste momento, é eX.atamente de aum~ntar a açudes é parcial ou nula. Assim, a cautela recomenda manter ele-
poupança. v ada resetVa estretégica de ãgua. 

Gostaria. ainda,. de dizer ao Senador Valadares que o Go- A proposta de gestão integrada das principais bacias do 
vemo pretende, na próxima semana, tratar do fmanciamentO da sa- semi-árldo consiste em superar a dependência de pontos isolados' 
fm. agrícola e do dinheiro para a agricultura, o que é fundamental de reserva e passar a ter garantia de suprimento mediante a admi
para que não se pen:am. as safras que estão em andamento. nistração sistêmica de um conjunto de fontes alternativas. O admi-

Um outro assunto, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, me nistrador de recursos hídricos poderá utilizar ao máximo as dispo-
traz à tribuna. níbilidades locais, pois conta com a garantia das fontes alternativas 

Toda a vida"- diz o Padre Vieira- ''não é maiS -do que uma (no caso, as águas do velho Chico.) 
união. Uma união de pedras é edifício; uma união de tábuas é na- A integração das principais bacias do semi-árido permitirá a 
vio; uma união de homens é exército. E sem essa união tudo perde recarga da reserva estratégica do Cast.aDhão, com um gasto de 
o nome e mais o ser. O ed_iflcio sem união é ruúia": <>navio sem energia elétrica de R$18 milhões. Deste modo, essa barragem é o 
união é naufrágio; o exército sem união é despoj(i.-Até o homem ponto de partida para a implantação de ações permanentes de de
(cuja vida consiste na união de alma e corpo) com união é homem, senvolvimento sustentado para toda sua área de influência. 
sem união é cadáver. Tendo em vista que a ação assistencial' não cria perspectivas 

Lembro esta passagem. Sr.- PresidC-nte. para iluStrai a im- de progresso, além do elevado custo. que. s6 no ano de 1993. rep-
port.ância da união do Governe;> Federal com o_ Governo do Ceará. rcsentou R$32 milhões apenas com OOlsas de trabalho emergencial 
na concretização da barragem do CastaDbã.o. - ----: · -" -- - - -- e abastecimento com utilização de canos-pipa. não bá porque abrir 

Construir essa obra, inserida no sistema estadual de admi- mão de soluções de caráter permanente. 
nistração das águas, significa-- dar ao Ceará três pfesentes.- O pri- A barragem do Castanhão, que nos anos mais críticos pode
meiro é viabilizar o alargamento das fronteiras inteinaS da econo- rá receber suprimento de água do São Francisco, garantifá a cria
mia do Estado. - ção de mais de 100 mil empregos e possibilitará a flxação defmiti-

A natureza foi parcim.oniosa com o Ceará.·QUase 9ú% do va do homem na região, colaborando para a diminuição dos fluxos 
tenitório constituem-se de solos rasos e de baixa aptidão para migratórios. 
atividades agrícolas. O _B_aíxo Vale do Jagu!lribe_ sofie-de en- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero registrar, do plenário 
chentes periódicas. A Chapada do Apodi, de aguda escaSsez de do Senado Federal, minha satisfação e meu reconhecimento ao 
água. Governo pelo início, em 1995, das obras da barragem do Casta-

A barragem do Castan,hiio porá um poDJõ- fmal nesses nhão. 
dramas. As cerca de 255 mil pessoas que vivem nO Baixo Vale Descortina-se, para o Estado do Ceará. a partir desse ato. 
ficarão protegidas das inundações. As perdas decorrentes das um novo horizonte, em que se delineia a vis~o de uma socie!iade 
enchentes vão diminuir. Os US$13 milhões atuais vão chegar mais justa, realizadora e democrática. 
aos US$2,6 milhões. Uma economia de USS !0,4 milhões Muito obrigado. (Muito bem!) 
anuais. · O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re-

Os 70 mil hectares da Chapada do Apodi têm solo de 6tima querimento que será lido ~Jo Sr. 1 o Secretário em exen::icio, Sena-
aptidão agrícola. Mas, em virtude da referida agiiâa escassez de dor Antonio Carlos Valadares.- -
água, a única aúvidade produtiva ali é a criaçãO eX:ténsTvá de gado É lido 0 seguinte 
bovino. constituindo a área quase um vazio económico. _ 

A banagem vai redimir Apodi, ponJUe vai pOSsibilitar a im- REQUERIMENTO N" 923, DE 1995 
plantação da agriculb.Jra irrigada. Os 30 mil hectares a serem adti- Senhor Presidente, 
vados vão lançar as bases dt: !mpcrtante pólo agroindustrial, seme- Requeíro a v. Ex•. nos tennos regimentais, se~ solicita-
lhante ao existente emJuazeiro e Petiolina.- -- - das ao Presidente do Banco Central. através do Ministro da Fazen-

Em vinte anos, o desenvolvimento terá tomado Cçnta de da. as seguintes informações: 
uma importante região que abrange desde o Município de MoSso- 1. Se os recursos decorrentes do percenwal do compulsóriO 
ró, no Rio Grande do Norte, ãté a grande fortaleza. sobre os depósitoS à vista. colocados à disposiçãO dos bancos pri-

Essa barragem também solucionacl. o problema do abasteci- vados para crédito rural. vêm sendo aplicados regularmente; 
mento de água na regiãO metropolitana de Fort~eza,já que se es- 1.1 Quais os bancos privados que não têm cumprido essa 
gotou a possibilidade de expandir o siste_ma de mariailciais existen- detem.inação do Banco Ceritial? _ 
tes. Esrudos do Governo Estadual prevêem que no ano de 2001 _ 2. Se QS recursos provenientes da poupança têm sido aplica
será imprescindível o aporte de águas do Castanbão. As estimati- dos pelos bancos privados no fman-cfamento de programas de ha
vas indicam que, em 2020, 40% dos moradores da área ~~õpoli- bitação, sobrerudo de new.reza popular? 
tana serão abastecidos por essa barragem. - . --- --- 2.1 No mesmo sentido, qual o procedimento dos bancos o fi-

Há mais, Sr. Presidente. Afastada a ameaça de colapso no ciais, especialmente a Caixa Econôm.ica Federal? 
suprimento de água, novas oporru.nídades serão concre(rzàdas na Sala das Sessões, 16 de junho de 1995.- Senador Humber-
Capital. A garantia de abastecimento, aliás, tem sido reclamada to Lucena. 
por investidores, sobreb.ldo pelos dos setores que necessitam do 
uso intenso de água, como o têxtil. 

Mas motivo de preocupação permanente é, a nosso ver, as
segurar a gestão integrada das principais bacias do semi-árido. Em 
uma região semi-árida.. com irregular e deficiente plUviometria âs· 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O requerimento lido 
será despachado à Mesa Diretora, nos termos do art. 216, llL do 
Regimento Interno. 
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Conçedo a palavta ao nobre Senador Bello Parga. "As margens de hlcros também foram $Uflciente
-mente exi>«ssivas. No caso da segunda. de cada RS !O mil 

vendidos. R$3.530. ou seja. 35,3% entiaram livres de qual· 
quer custo no caixa- a chamada margem líquida.'' 

O SR. BELLO PARGA (PFL·MA. Pronuncia o seguinte -
discurso. Sem revisão do_ orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores, 
o que me traz à tribuna neste momento é a vontade de contribuir para 
a discussão que se vem tiavando, não só no plenário desta Casa. da 
Câmara dos Depltados. mas na imprensa de um modo geral, que é a 
questão da taxa de juros. 

Podemos concluir que sa alguns seteies da indústria e do 
cométcio nacional se encarniçam no combate aos -~s altos, ale
gando qUe vêm sofrendo prejuízoS por -íSso, é porque esSes-ptejuí
zos não decorreram exclusivamente da taxa dos juros altos, mas 
sim da falta de produtividade, da má administ:raçáo dos seus negó
ciOs. das suas empresas, porque num reginie -iriflacionário é rácil 
defender possíveis prejuízos com reajustes praticamente automáti
coS de preços. 

Temos verificado algumas opiniões que chegam até ao exa
gero, na minha maneira de entender. Ouvi palavras nervosas de 
companheiros do Senado, de jornalistas, de comentaristas, atri
buindo à alta taxa de juros a culpa por tudo de errado que se verifi
ca na economia brasileira. 

Qualquer polítiCa económica traz em si Vii.Ilta:gCiis e 'des
vantagens. Eu desconheço a adoção de qualquer política ci:Onô
mica em qualquer país do mundo que não tivesse trazidO~ por 
um latio, benefícios, e, por outro, desvantagens ou até mesmo 
momentâneos prejuízos. No entanto, a taxa de juros alta, todos 
nós temos que reconhecer isso, se traz a desvantagem de inibir 
a tomada de financiamentos, de empréstimos, na medida saus-~ 
fatória para nossa econonfia, também inibe, e esse é o funda
mento básico da política do governo. o recrudescimento da in
flação, a volta da inflação. Pela maneira como alguns têm-se 
expressado, tem-se a impressão de que voltamos ao clima de 
1929, ao.crack da Bolsa de Nova Iorque, que teve conseqüên
cias danosas para a economia mundial. Parece que estamos 
vendo bancos fecharem, corrida dos correntistas aos bancos, 
corretores e banqueiros se suicidando, atirando-se das janelas, 
quando não é isso o que ·se vê. - -- ---

Sr. Presidente, eu quero trazer como contribuição_ uma 
nota de sobriedade, porque há dados satisfatórios nO-desempe
nho de nossa economia que não têm sido divulgados, ou, de 
manell'a proposital, têm sido omitidos nesta discussão. Eu me 
permito aqui trazer, e o faço dentro da minha maneira de pen
sar, naquele meu vezo profissional de bancário, de considerar o 
desempenho de qualquer atividade pelos resultados dela decor
rentes. Nós, bancários, analisamos o desempenho de uma fuma 
através do exame, da análise das demonstrações fmanceiras, 
dos balanços das fliiilas. 

Ora, Sr. Presidente, não vejo razão para essa exacerbação 
no culpar a taxa de juros JXX" todos os males que possam vir a 
ocorrer na condução da economia brasileira. 

Quçro transcrever alguns dados que considero até animado
res, que foram publicados no dia 29 de maio na coluna de econo
mia do Con-c:io Braz.iliense. 

Diz o colunista Vicente Nunes que houve um ganho real na 
economia e que "os empresários não têm do que reclamar, porque 
o primeiro trimestre deste ano"- em que as taxas de juros já se vi
nham mantendo altas - "foi o melhor perlodo para as indústrias. 
nos últimos dez anos. O diretor de uma empresa de análises __ fman
ceiras, Austin Asis. Mário Alberto Dias Coelho, se dedicou a ana
lisar os balanços de 52 principais empresas com· açõeS-negociadas 
nas bolsas de valores." E o que resultou disso, Sr. Presidente? A 
conclusão de que. "na média. as compaohias registraram aumento 
de 69,3% em suas vendas, quando comparados os primeirOs três 
meses deste ano com igual perlodo de 1994.'' 

Desse COI\iUD10 de empresas exemplificativas, quatro dela$ 
c.hamamm a aJenção em especial: duas do setor têxtil, uma do setor 
metalúrgico e uma de tramportes e iinplementos. ''O fatuiamento con~ 
junto dessas quatro empresas aesceu entre 143.4% e 377%." 

Não ficou s6 nisso, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. "1 
reDÍabilidade da ·empresa Cambuci, do setor têxtiL atlngiu 55,2%' ~ 
Bem pa..recido foi o resultado da aura empresa. do meswo setor, "cuja 
=tabilidade patrimonial no primeiro trimestre. ficou em 5 1,3%". 

O consu:midol' brasileiro, esse não tem. no regime inflacio
nário, como coni.gir o preço do seu salário nem como enfrentar a 
elevação dos preços do começo do mês para. o fmal do mês. 

Essa análise feita. ~io, deve trazer alguma sobriedade aos 
pronunciamentos - como já disse- nervosos~ que atribuem exclu
sivamente à alta taxa de juros os problemas dos empJ:eSários. E 
essa taxa de juros não deve permanecer alta - o 'Governo é o pri
meiro a reconhecer isso-, mas deve ser gradativamente reduzida. 

O co~to das 52 inchístrias analisadas tiveram as 
receítas patrimoniais aumentadas em 1.673%. --- --

O Sr. José Roberto Arruda- V. Ex" me pemrile um aparte? 
O SR. BELW PARGA- Pois não, ouço o aparte de V. Ex" 

O Sr. José Roberto Arruda - Gostaria de cumprimentar 
V. Ex• pela riqueza de dados que traz a este debate importante so
bre cODtrole da nossa macroeconomia. Desejo tam~ acrescentar 
ao racicx:inio realmente importante de V. Ex• que o pensamento 
econômico conhece três instrumentos de controle inflacionário: i 
politica fiSCal. que, no caso específico do Brasil, só podo ter modi· 
ficações através de uma revisão constiwcional; a ~lítica de ~m
bio. que, no caso específico. já está nos seuS limites, quer dizer, 
uma radicaHzaçio da política cambial teria conseqüêilcias gravís
sirilaS no nosso balanço d...pa.gamento; e, por último? os instru
mentos de política monet.áiia que· são aplicados. Concordo com 
V. Ex•, ou seja, as taxits de juros estão altas e nós todos deve
mos buscar as fórmulas adequadas e racionais para uma dimi
nuição gradativa da política de juros. O Ministro Malan. espe
cifiCamente, declarou isso num pronunciamento oficial que fez 
à Nação brasileira. Também estou de acordo com V. Ex•. quan
do diz que isso não pode se dar por outras vias, quer seja a do 
artificial tabelamento, quer seja a de qualquer outra política cir
cunstancial que, além de desamnnar a economia brasileira, não 
lograria os efeitos des-ejados - a diminuição das ~a.s de juros. 
E não podemos perder de vista o fato de que mws unpo~te 
do que se ter taxas de juros baixas, embora todos n_ó~ deseJe~ 
mOs isso. é termos consciência da nossa responsab1hdade no 
que diz respeito à manutenção do Plano Real. Nós ~o pode
mos, a despeito de qualquer ganho político imediato, J_ogar c~
tra o controle inflacionário que hoje é concreto na vida brasi
leira. Tertnino este meu aparte - que tem o objetivo de con
gratular-me com V. Ex• pelo estudo e pelos da?os. qu_e traz 
ao Senado - dizendo que se tabelamento. por let, stgmficas
se alguma c-oisa, nós sugeriríamos, por exemplo, ao Ministr~ 
Adíb Jatene qüe fizesse -um decreto limitando febre de roem
no com menos de 10 anos em 37 graus centígrados, e. a par
tir dai, estaríamos resolvendo o problema da mortalidade in
fantil no nosso País. 
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O SR. BELLO PARGA - Agradeço ao nobre Senador 
José Roberto Arruda o seu aparte. que valoriza o meu despreten
sioso pronunciamento, trazendo embasamento teórico à simação 
de que venho ttalando. 

Eu quero concluir, Sr. Presidente, com os últimos dados 
dessa análise que foi feita por um conceituado jornalista do selar 
económico: "As empresas, que tinham fechado os três primeiros 
meses do ano passado com Jll"}lfzos de R$13.9 milhões, lucraram, 
juntas. US$342.3 milhões, neste ano". 

E isso, Sr. Presidente, 6 o motivo que eu vejo para dissuãdir 
-como eu proponho dissuadiwlos- aqueles meus companheiros de 
Senado e de Congresso do encamiçamento no combate à taxa de 
juros altos. que é mais um efeito das variáveis econômicas do que 
uma causa das passiveis distorções. 

Aproveitando o toque bem-humorado que o nobre Senador 
José Roberto A:nuda troo.xe, no seu aparte a este pronunciamento, 
quero dizer que concordo, integralmente. com s.Ex•, na maneira 
de encarar essa falácia de modificar a economia através de decre
tos ou de leis. 

Se se deve baixar uma lei tabelando juros, tabelando 
temperatura de enfermos, seria muito fácil para riós~ ao- -Con
gresso Nacional, também fazermos uma lei aumentando o salá
rio mínimo a determinada altura e, concomitantemente, uma lei 
pela qual todas as empresas teriam lucro suficiente para pagar o 
salário mínimo. 

Era o Ctue tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Duranze o discurso do Sr. B~Uo Parga, o Sr. Josi 
Sarney, Presid~nte. deixa a cad~ira da pr~sidência, que 
é ocupada ~lo Sr. Antonio Carlos Valadar~s. Supknu 
d~ &crerário. 

Duronze o discurso do Sr. BeUo Parga, o Sr. An
tonio Carlos Valadares, Supknu de &cr~tário, deixa a 
cadeira da presidincia, que é ocupada pelo Sr. José 
~. Pr~sid~nJe. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sr. Edison Lobão 
enviou discurso à Mesa. para ser publicado na forma do disposto 

dos divulgados pela imprensa. estão fora de operação, ví
timas do que se passou a chamar de "canibalização", isto 
é.- utilizam-se peças de máquinas paradas para se manter 
outras em movimento. 

A nossa geração teve a D!feliz oportunidade de testemunhar, 
em vários Estados krasileiros, o período em que se arrancaram 
centenas de quilômetros de trilhos por onde antes corriam as Ve
lhas locomotivas carinhosamente lembtadas como as "Maria Fu
maça". Alegou-se à época que se tratava de ramais anfi'eooaômi
CoS-e? por isso, tinham de ser eliminados. 

Não coloco em dúvida tal assertiva, Sr. Presidente, mas vol
to a me perguntar: p:>r que tais ramais, ao tempo, ao tempo em que 
as fexrovías pertenciam à iniciativa privada, especialmente às com
panhias inglesas, foram construídos e ao que se sabe não eram de
ficitários? -· 

A esta altura? indagar sobre os motivos do mau encaminha
mento do nosso sistema ferroviário - se má a.dinúústra.çio, se tra
çados errados. se bitolas estreitas. se visão polítiCa iníope, se tudo 
isso junto e tantos oulros detalhes- é inútil perda de tempo. 

~~Claro e$lá que a nossa opção pelo sistema rodoviário COI:IlJl'O' 
meteu a economia fetrOViária. O Pais llliiUilllmente não se arrepende 
de haver assumido cal opção, mas Iamema que, ao ~eo tempo, não 
se tenha dado às fezrovias lil!lamell!O iguahuente prioritário. 

Q resultado aí está cÕm O quase colapso do sistema femwiário, 
utu sistema de fundamO!Wll ÍIJ!pottãncia pm. utu País das """"" di
mensões e de cmctedsticas gepfísicas adequadas a ferrovias. 

A atual administração da Rede, sob o comando do ex-De
putado Raul Bernardo Nelson de Senna, imprimiu importallles di
retrizes ao órgão, mas nada pode fazer para superar os gravissimos 
erros do passado senão o de organizar e discip~ a empresa, que 
ostenta o formidável patrimônio de 18 bilhões de dólates, para sua 
privatização. 

Acredito, Sr. Presidente, que ainda é tempo de se investir 
no sistema ferroviário. Debruçar-se sobre as pesquisas e procurar 
as soluções ferroviárias brasileiias para as condições brasileiras, 
pois delas necessitamos para alavancar o nosso desejado e tão difí-
cil desenvolvimento. ~ -

no art. 203 do Regimento Intemo. S. Ex.a. será atentido. Entre nós, para não se dizer em todo o mundo - não exce-
0 SR. EDISON LOBÃO (PA...-MA. Pronuncia o SCgtfmte ru.adas sequer as nações ditas socialistas- está obviamente com

discurso. Sem revisão do ora~.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Se- provado e reafumado o insucesso gerencial do Estado. A má ges
nadotes, muitas vezes me pergunto por-que o-nosso sistema ferrO:. tão oficial tem deteriorado as fmanças de muitos e íntemacíonais 
viário tomou-se anti-ecooômico, se vivemos num Pais de dimen- Tesouros Públicos, negando-se ao povo co:J.tribo.1.inte seus: reclamos 
sões continentais. clamaodo dra:m.aJ.icamente pelos meios de trans- mais essenciais para se atender ao sorvedouro dos vuhosos prejuí
porte. rápidos e baratos, que atendam à fomüdável demanda do zos das estatais inoperantes. 
que produz em todos os pontos do seu território. 

Quando se percorre- especialmente a Europa. verifica-se 0 Há de aproveitar-se a conscientização mundial sobre os be-
sucesso das suas ligações ferroviárias. Composições que movi- neficios·aa-livre iniciativa para·se estimular o investimento do ca
mentam riquezas e trens de passageiros que oferecem segurança, pital interno e externo nesse vasto campo das ferrovias, a ser ainda 
conforto e rapidez aos seus usuários. explorado. 

Ainda agora. no Eurotunel que une a França à Inglaterra Temos em nosso País a matéria-prima para a implantação 
- seguramente a obra mais audaciosa e importante do nosso de ferrovias e. no entanto, outros países que não a têm apresentam
século -. vê-se a prioridade dada à ligação ferroviá.ria.- entre os se cOmo uiOdelos em política ferroviária. Se existe algo de errado 
dois continentes. Composições que inclusive vão conduzir os em nossa orientação macroeconômica. vamos conigir o que é fa- -
grandes veículos de cargas pesadas. lho, vamos acertar o passo para que se tome mais objetiva e efi.-

Enquanto os trens europeUs e norte-americanos cru- :iente a nossa caminhada para o progresso. 
zam por todas as direções. rompendo fronteiras sobre ve- Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as reflexões que 
lhos e novos trilhos. aqui no Brasil a Rede Ferrc;)Viária Fe- achei oportunas fossem feitas neste Plenário, com esperanças de 
deral afoga-se em dívidas. que já alcançam 2 bilhões sou- que, de alguma maneira. possa conuibuir para um debate que pre-
milhões de dólares, com tendência de rápido crescimento. cisa ser levado_adia~Ue em nosSo Pais. -
Quarenta por cento das nossas locoinotív·as. segundo da- Era o que tinha a dizer, Sr. Prc!Sidente: 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Não há mais orado-
res inscritos. -

Esgotou~se, na presente .. esSão, o prazo previsto no -art. 91, 
§ 3a, do Regimento Interno, sem que tenha sido intexposto recurso, 
no sentido de apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Se
nado n• 51. de 1995. de autoria da Senadora Marluce Pinto. que aJ. 
lera a Lei n°8.256. de 2.5 de novembro de 1.991. qUC cria áreas de 
livre comércio nos Municípios de Pacaraima e Bonfun, no Estado 
de Roraima. e dá outras providências. 

A matéria foi aprovada -conclusivamente pela Comissão de 
Assuntos Econõmicos. 

O projeto vai à Cámara dos Deputados. 
É a, seguinte a matéria aprovada conclusivamente 

pela Comissão de Assuntos Econômicos. 

TEXTO FINAL OFERECIDO AO 
PROJETO DELE! DO SENADO N"S1.DE 1995 

Altera a Lei D0 8.256, de :ZS de novembro de 
1991, que "Cria áreas de livre comérclb nos Municí
pios de Paracalma e Bonfim, no Estado de Roraima, 
e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°05 arts. 1°, 2°C 14dal..ei 0° 8.256, de 25 deDÕVenibOO 

de 1991, passa. a vigorar,icipectivam~comáseguinleredação: 

"Art. 1° São Criadas n~ Municípios de Boa Vista 
e Boofnn, Estado de Roraima. áreas de livre comércio 
de importação e exportação, sob regime fiscal especial, 
estabelecidas com a fmalidade de promover o desenvo}. 
vimeoto das regiões fronteiriças do extremo norte da
quele Estado e com o objetivo de io.cxementar as relaçõ
es bilaterais com países vizinhos, segundo a politica de 
integração latino-americana." 

Art. 2° O Poder Executivo fará demarcar as áreas contfuuas 
com a superfície de 250km• e SOkKm•, respectivamente, envol. 
vendo os perimetros urbanos dos Municípios de Boa Vista e Bon· 
ÍlDl, onde serão instaladas as Áreas de Livre Comércio de Boa 
Vista - ALCBV, e Bonfun - ALCB, incluindo locais próprios 
para enttepostamento de mercadoria a serem nacionaliZadas ou 
reexportadas. 

Parágrafo único. Consideram-se integrantes_ das Áreas de 
Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV) e Boofll!l (ALCB) todas 
as suas superficies territoriais, observadas as disposições dos trata· 
dos e convenções internacionais. 

''Art. 14. ·········--··-··-··-··-··-·-·-·-·-··-··-
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput 

deste artigo conlar·se·á a partir da data da publicação do 
Decreto Presidencial que regulamentar e instalar ás re. 
feridas áreas." 

Art. 2° Em decorrência das alterações estabelecidas no _arti. 
go anterior, as referências às "Áreas de Livre Comércio -de_ Paca.. 
raima (ALCP)" constantes nos demais artigos da Lei D

0 8.:?-56. de 
25 de novembro de 1991. são substituídas pela expressão "Area de 
Livre Comércio de Boa Vista (ALCBV). . -

Art. 3° O Poder Executivo, D:O prazo de 30 (uinta} dias, a 
coniãr da publicação desta Lei, fará. repUblicar a Lei D0 8.256, de 
:25-de-novembro de 1991, com as modificações introduzidas pelo 
presente diploma legal. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art, 5° Revogam~se as diSJX>sições em conn:ãrio. 

O SR. PRESIDENTE Qosé Sarney)- Na presente sessão 
tetminou o prazo para apresentaçio de emendas ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 81. de 1993 (n• 4.876/90. na Casa de origem). que 
inclui na iõtcrligação de bacias do Plano NaciÕnal-de Viação, nas 
baciãs dos riOs Paranaiba - Paraná. a interligação Itumbiara -
Confluências dos rios Paranaiba- GrandP-

O Projeto nãO ieeebeu emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Diã. oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo 

a tratar, a Presidencia vai encerrar. 
Está encerrada a sessão. 

(úvanta·se a seisão às 11 hl6min) --

ATADA90'SESSÃO,REALIZADA 
EM 14 DE JUNHO DE 1995 

(Publieada no DCN, Seção U. de 15 de }lobo de 1995) 

REI7FTCAÇÕES. 

Na página 10.292, I' coluna. na MeDSagem do Presidente 
da República n• 209. de 1995 (n• 627195. na origem), 
Onde se lê; 

••• 89 a 90. de 1995; 
Leia-se: 

.•. 86 a 90. de 1995; 

Na página 10302. !'coluna, no Requerimento n• 911, de 
1995. 
Onde se lê: 

•• .o dia 16 de julbo ... 
Leia-se: 

_.o dia 16 de junho-. 

·-··-·· .. ··-··-··---·· .. ··-·-··-··-··--·-·-··-----.. --··-----· 
Na página 10341. na ementa do Pareeer n• 394, de 1995. 

da Comissão de Coostituição. Justiça e Cidadania 
Onde se lê: 

•• .(Proposta de Emenda à Constituição n• 075.C. de 1995. 
na Casa de origem). •. 
Leia ...e: 

... (Proposta de Emenda à Constituição n• 07 .C, de 1995. na · 
Casa de origem)_. 

··-··-·····-··----...;. .... _ .......... ~-.-N'--·-·•.0...--"--··-..... --. 
Na página 10352, na ementa do relatório sobre as emendas 

Onde se lê: 
• . .(Proposta de Emenda à Constituição n• 075.C. de 1995. 

na Casa de origem) ••• 
Leia-se: 

• • .(Proposta de Emenda à Constituição n• 07 .c. de 1995. na 
Casa de origem) ••• 
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Ata da 923 Sessão, em 19 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária. da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney e Renan C alheiras 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS.SENADORES: ~~ ~ ~•~ ~ .. ~. 

Ademir Andrade- Anlõ!llo Carlos Magalbães- Antônio Carlos 
Valladares- Bello Parga- 8emaido Cab!al- Carlos Bezena- Carlos 
PalrocÍllio- Edison Lobão- Elcio Alvares- Emllia Fernandes - Epi
tácio Cafeteira - Emandes Amorim - &peridião Amin .:. FrnnceliDO 
Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo- Gilvam Bo<ges - Humberto 
Lucena- !ris Re=xle- Jader Barbalho- JOio Rocha- Joel de Hoi
Janda- Jooapi>at Marinho - José AOO:u Bianco -José Agripino- José 
Alves - José Eduanlo Outra- José Fogaça - José lgnácio Feueira
José Roberto Anuda-José Samey- Lauro Campos- Leomar ~inta
Irilha - L.uádio Portella - Lúáo Alcâ!tara - Lúdio Coelho - Mauro 
Mir.mda - Naboc Júnic< - Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar 
Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Reoan Calheiroo- Roberto Re
quiio- RomeroJucá- Raneu Tuma- Rocaldo Omba Lima- Sebas
tião Rocha- Sérgio Machado- Vilson K!eiWbing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A lista de pre
sença acusa o compaxecímento de 52 Srs. Senadores.. Havendo 
número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciãmos nossoS trabalhos. 
O Sr. 1° Seaetário em exercício. Senador Ney Suassuna. 

procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sanàooados: 
N" 216, de 1995 (n• 643/95, na origem), de 14 do oommte, 

referente ao Projeto de Lei da CâJ>lar,l n• 30, de !993 (n• 1.125/88 
na Casa de origem). que "inclui ligações fenoviárias na RelaçãO 
Descritiva das Ferrovias do Plano Nacional de Viação. i.nstituido 
pela Lei n°5.917, de 10desetembro de 1973'; sancionado e trans
formado na Lei n°9.060, de 14dejunho de 1995. 

N" 217, de 1995 (n• 645/95, na origem), de 14 do oommte, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 193, de 1993 (n• 
3.12G'92. na Casa de origem), que "altem & redação do art. 809 do 
C6digo de Processo Penal. referente à estatistica judiciária- criminal", 
sanáonadoetmnsfonnadona Lein°9.061,de 14dejunhode 1995. 

Comunicando o recebimento de mensagens: 
N° 218, de !995 (n• 646/95, na origem), de 14 do commte, 

comunicando o recebimento da Mensagem SF n° 238, de 1995, 
que partiá\?.' a rejeiÇão do Projeto de Lei da Câmara n• 141, de 
1994, que 'dispõe sobre competência pam eleger presidente dos 
órgàos flScalizadores do exercício proftssiooal"~ 

N" 219, de 1995 (n" 647/95, na origem), de 14 do corrente, 
comunicando o recebimento das Mensagens SF n"s 249 e 250, de 
1995, teferentes à aprovação de indicação de autoridade~ e 

N" 220, de 1995 (n•648195, na origem), de 14 docom:nte, co
municando o re<ebimentodas Mensagens SFn"s 251 a 254, de 1995, 
que participaram a promulgação das Resoluções n"s 20 a 23, de 1995. 

OFÍCIOS 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N• 410/95, de 7 do corrente, do Ministro do Planejam.!'nto e 
Orçamento, referente ao Requerimento D0 620, de 1995, de infor
mações, do Senador João Rocha. 

N" 411/95, de 7 do corrente, do Ministro do Planejamento e 
Orçamento, referente ao Requerimento D0 592, de 1995, de infor
mações, do Senador Emandes Amorim. 

A1J infonnações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes. 

Os Requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECERN°399,DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cicia.. 
dania, sobre Emenda da Câmara oferedda ao PlS 
n° 136, de 1990, de autoria do Senador Márcio La .. 
cerda, que "Dá nova redação ao inciso m do art. 484 
do C6digo de Processo Penal". 

Relator: Senador Romeu Tuma . 
O PLS n° 136, de 1990, que tem por objeto aJterar o inciso 

m do art. 4S4 do Código Processual Penal, substanciado pelo De
.,..,.,_ Lei n• 3.689, de 3 de oumbro de 1941. 

O artigo e seu inciso integram a seção IV. relativa ao julga
mento pelo júri: 

"Art. 484. Os quesitos serão farorulados com o~ 
servância das seguintes-regras: 

m- se o tio apresentar, na sua defesa.. ou alegar, 
nos debates, qualquer fato ou circunstância que por lei 
isente de pena ou exclua o crime ou o desclassifique, o 
juiz fonnulará os quesitos correspondentes. imediata
mente depois dos relativos ao fato principal;" 

- Com a alteração ~sta. aditar-se--á ao texto transcrito, in 
fine: "·- inclusive os relatiVos àõ excesso doloso ou culposo quan
do recoubecida qualqJ.er excludente de ilicirude". 

Na justificação da proposição. seu autor aponta na Lei no 
7.1JJ9. de 11-7-84, omissão quanto ao tema, pois essanouna teria 
aperfeiçoado a sistemática repressiva sem contudo abordar os ex
cessos nas causas de exclusão de antijlridicidade. 

O PLS teve tramitação na Ça:j3 Ievisora, onde foi proposta 
emenda corretiva do número do decreto-lei a que se refere a pro
posição, pois coostava 3.931 em lugar de 3.689, que é o correto. 

Acompanha o processado, sem cromdo integrá-lo, parecer 
da CCJ, da lavra do então Senador Cid Sabóia, reportando-se à 
emenda da Câmara que corrige a ementa, com proposta de acolhi
mento dessa emenda. 

É o relatório. 
Aplica-se ao presente caso o disposto no Título vm. Capi

tulo xm. Seção V, do Regimento lntemo do Senado Federal, relativo 
a emendas da Câmara doo DepJtados a Projetas de Lei do Senado. 

Em sua trunitação na Casa revisora, onde se evidencioo 
equívoco quanto ao número do decreto-lei constante da ementa do 
Projeto, foi oferecida emenda, procedendo-se à correç.ão do núme
ro do Decreto-Lei. que cOnstava 3.931; passai:J.do a constai 3.689, 
que é o da norma que consubstancia o C6digo de Processo PenaL 

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da emenda 
ofereáda pela Câmara dos Deputados ao PLS n• 136/90, restando 
o processado em condições de ter concluida sua tramitação, por-
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quanto aprovado o Projeto DO Senado. c agora. também oa CAma
ra. com a referida emenda. 

Sala das Comissões, 31 de maio de 1995.- fris Rczende, 
Presiden"' - Romeu Toma, Relator- Bernardo c.,braJ- Espe
ridlão Amla - Lúdo Alcâatara - Ronaldo Cunha Lima - Joaé 
Blanco - Roberto Freire - Roberto Requlão -José Fogaça
Josaphal Marloho - Ademlr Andrade - Darcy Rlbclro - Luiz 
Alberto. 

PARECER N" 400, DE 1995 

Da Comlssiío de Constllalção, Jusllça e Cida
dania sobre o Of'ldo •s• ri' 56, de 1992 (Or. ri' 138-
P/MC, de 26-16-!12, na orJaem), do Sr. Pr<sklente do 
Supremo Trlbuual Federal, remetendo ao Senado 
Federal, para o fim pre'risto no arl. 52, X, da Constl
luiçio Federal, cópia do acórdio prorerido por aque
la Corte ao Roc:urso Eldraordillirio n• 111.345-6. 

Relator: Senador Esperldlio AmiD 
Pelo Oficio ''S" n• 56, de 1992 (Of. n• 138- P/MC, de 26 

de outubro de 1992, na origem), o Senhor Ministro Presiden"' do 
Su:rremo Tribunal Federal eDCUD.inbou a esta Casa. para fms do 
art. 52, X, da Constituição Federal, cópia do acórdio proferido por 
aquela Coric no Recurso Extraoroiaário n• 111.345-6, inteq>osto 
por Alberto Russi c oolroS contra decisio da Prlmeim 0mara Ci
vil do Tribunsl de Justiça do Estado de Saota Catm:ina, que refor· 
mou a SCDlença de primeiro gmu que dera gaoho de causa 1 ação 
pop1lar proposta pelos =cn"'s. 

Questionava-se a constiblcionalidade do art. 5° e seu pará
grafo primeiro, da Lei n' 5.660, de 4 de dezembro de 1979, c do 
parigrafo único do art. I' da Lei n'6.085, de I' de julho de 1982. 
ambas do Estado de Santa Catarina, em que se fundaram os atos 
de uomcação de l'roa1radores da Fazenda junto ao TnCunal de 
Coolas daquele Estado, com p<eterição da exig&cia de coocurso pú· 
blico estal>ekcida DO art. 'T/, § !',da Coostiluição Federal de 1967. 

Foi Rrelator do Recurso Extraoidinirio o Ministro O<:blvio 
Galloti. 

O Supremo Tribunsl Federal declaroU, incidentalmen"', a 
incoostilucionalidade dos dispositivos em decisio de 20 de agosto 
de 1992, por votação unânime, cujo acórdio foi publicado no Dlá
rlc da Justiça. Scção I, de 16 deootubrode 1992, ~do a segoin· 
te rcdação os textos coosidecados Dlconstituciouais: 

a) da Lei n' 5.660, de 4 de dezembro de 1979: 

"Art. 5'. Os cargos de Procumda: da Fazenda, em 
número de 7 (sete), isolados de provimento efetivo, sio 
de livre DOmeaçio pelo Governador do Estado, nos ter
mos da parte f'mal do§ I' do art. 113 da Constituição do 
Estado11

• 

b) da Lei n• 6.805, de I" de julho de 1992, parigmfo i!nico 
doart. 1°. 

''Parágrafo único. Os cargos criados pelo aapul 
deste artigo serio prt~enchidos nos teimes do art. 5° e 
seu§ !"da Lei n'5.660, de 4 de dezembro de 1979." 

É o relatório. 
Nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, cabe ao 

Senado Federal "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei 
declarada inconstitucionsl por decisio definitiva do Supremo Tri
bunal Federal". 

A comunicação do Senhor Presidente do Supremo Tribunsl 
Federal se fez acompaobar de cópia do acóJdio e das no~taqui· 
gráficas do julgamento. O Parecer da Procuradoria-Geral da Repú
blica foi citado às t1s. 185 do voto do Ministro Relator. 

Para complementar as exig&J.cias contidas no art. 387 do 
Regimento lntcmo do Senado Fedem!, cópia do texto dos dlplc>
mas legais declarados inconstitucionais em parte, ruja execução se, 
pro~ sospender, ~ anexada ao presen"' parecer. 

Isto posto, obsetvadu que foram as nmmas constitucionais 
e regimentais., em obedi6ncia ao art. 388 do Regimento lutemo do 
Senado, nada mais resta senão propor o seguinte. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 75, DE 1995 

Suspende a aoc:ução de dlspoolllvoo daa Leis 
a• S.lílíO, de 11179, e n• 6.085, de 1982, ambu do Esta
do de Saota Catarina. 

O Senado Fedem!, considerando a declaração de incomtitu
cionalidade de dispositivos de leis, constantes de decisio def'miti
va proferida pelo Supremo TnCunal Federal no Recurso Exlraor
dlnirio n'IU.345-6-Santa Catarina, resolve: 

Art. I" É suspensa a exea~ção do art. s• da Lei n• 5.660, de 
4 de dezembro de 1979, e do parigmfo olnico do art. I" da Lei n• 
6.085, de I" de julho de 1982, ambas do Estado de Santa CatariDL 

Art. 2° Esta Resoluçlo entra em vif;<r na data de sua publi· 
cação. 

Art. 3• Revogam-ao as disposiçiles em conttirlo. 
Sala du Comissões, 31 de maio de 1995. -lris Rezeode, 

Presiden"' - EllpOridlão Amln, Relate<- Laaro Campoa - Ro
berto Requlão - José Fogaça - Roberto Freire - Conba Lima 
- Lúcio Akintara - FranceUno Pereira -José lgnádo Ferrei
ra - Romeu Toma - Darei Rlbclro - Bernardo Cabral - Jef. 
ferson Perea- Edlson Lobio- Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros) - O expcdieole 
lido vai ii. publicação. 

Sobre a meu. requerimentos que seria lidos pelo Sr. 1° Se
cretúio em exerclcio., Senador' Ney Suassuna. 

Silo lidos os segom...s: 

REQUERIMENTO N" 924, DE 1995 

Senhor Presiden.,, 
· Nos lermos do dlsp<iõlo ill> ii I" do art. 13 do Regimenlo ln

temo do Senado Federal, requeiro seja considerada lioença autori
zada minha aus.!ncia aos 1mbalhos da Casa DO dia 16 de junho cor· ="'· quando estive ~dendo a comprtmissoo poHiicai na cida· 
de de Bariri-SP. 

Sala du Sessões, 19 de junho de 1995.- Senador Romeu 
Tuma.. 

REQUERIMENTO N"925 

Senhor Presidente, 
. Requeiro, nos termoa do artigo 13, § I, combinado com o 
artigo 43, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal abo
no para os dias 18 a 29 do carente m&, quando estarei auseu•mdo. 
me do Pais, a fiDl de participar das eleições parlamentJires do Haiti 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1995.- Senadon. Beaedl
tadaSDva. 

~ O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A votação dos 
requerimentos fica adiada por falta de quorum. 

A Presidência recebeu, do Baoco Central do Brasil, o Otl
cio no S/35, de 1995 (n° 1.444195. na origem). encaminhando, nos 
tennos da Resolução n• !I, de 1994, do Senado Fcdeml, solicita· 
ção do Govemo do Estado de Minas Gerais para que possa alterar 
o percenblal de rolagem de sua divida mobiliá.ria, venável no 1° 
semestre de 1995, autorizado pela Resolução n"4, de 1995, do Se
nado Fedem. 
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O expediente será anexado ao processado da mat6ria cm 
refcrlncia e despachado i Comissão de As!IUntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Sobre a mesa, 
oficlo$ que serão lidos pelo Sr. 1 o Secn:tirió enl-eX-ercido, Sena
dor Ney Suassuoa. 

Sio lidos os seguintes: 

OFÍCIO N' 655-BL.PARL/95 

Bras!lia, 14 de junbo de 1995 

O Ceará perdeu um dos seus vultos. mais brilhantes. uma 
das figuras mais destacadas no campo do Magistmo, da Adminís
lrllçio Pdblica, do Direito c das Letras. 

Sr. Presidente, fazendo esse con:amicado, p<COto a minha 
homenagem póstuma. a esse que foi. apesar da nossa diferença de 
idade, um gmnde amigu c <lOII1'Dde na Academia Cearcnsc de Lclras. 

Assim. quero que esta homenagem seja extensiva à vi6va, 
D. Irene Martins, aos seus r!Ihos c ao grande cirallo de amigos 
que fez ao longo da sua atividade como professor. intelectual e ad
minis1ndo!:-público. 

Senhor Presidente, Sr. PresideDI:e. Sn e Srs. Senadores. outro assunto quero 
Comunico a Vossa Excellncia que oa Deputados Albérico tratar nesta oportunidade. 

Cordeiro e Joio lcnscn deiaam de fazer porte, na coodiçJo de TI- O Presidente Fcmando Henrique Canloso, por ocasilo de 
rolar e Suplente. respectivamente. da Comissio Mista destinada a sua 6ltima visita ao Nordeste, inseriu em sua agenda uma visita l 
emitir parecer l Medida Provis6ria n' 1.016, de 2 de junbo de ParaíbaumainapeçionoCcntroNacionaldePcsquisadoAgrcste, 
1995 que "Dispõe sobre o pagamento dos scrvidol-cs civis e milila- da Embrapo, onde se trabalha no sentido de rocupmr a rultura do 
res do Poder Executivo FederaL inclusive suas autarquias e funda- algodão na rcgiio. atrav& da criaçlo de oovas variedades e do de
ç&s. bem como dos cmpn:gados das cmp<CO&S públicas c das so- scnvolvimcnto de novaslécnicas de produçlo. 
ciedades de cc:onouria mista, e dA auras providBncias'', A ccl0nin1)ura se .......,..,,f, em uma das bases principais da 

Outrossim. indico pam as referidas vagas os Deputados eoooomia da Paraíba, Rio Grando do Narte c Cciiili c klmOO·SC. cem a 
Joóio Ribeiro c Jonival Lucas. sua decad&lcia. cm uma das principais g<:<adons do etodo nmU. 

Na oportuirida~ xenovo a Vossa ExceJSncla os protestOS-- Com essa visita, nio tenho dóvidas de que o Senhor Pm:i-
do meu elevado apreço. - Deputado Inocêncio OHvelra, Lidei do dente da República sinalizou para que os resultados das pesquisas 
Bloco Parlamentar. saiam do CNP A c cheguem ao campo em pareeria com os gover-

OFÍCIO N' 674195 

Brasilia.l4dejunbode 1995 
Senbor Presidente, 
Conmnico a V. Ex• que o Seohor Deputado Luiz Barbosa 

possa a orupar a vaga do Deputado Antônio Feijio na Comisslo 
Especi.al Mista destinada a "reavaliar o Projeto Calha Norte, visan
do seu rcvigoramcnto no se!llido da integraçiio da populaçio so
tenlriooal brasileino aos níveis do desenvolvimento das demais ,._ 
giões: propor oovas diietrizes ao projeto que dermam uma poHtica 
de orupoçlo da xegiio Amazónica, bem como vistoriar e apresen
tar sugestões sobm as demarcações das áreas indígenas localizadas 
no Norte do Pais". 

V alho-me da opottunidsde pam xenov1r a V. Ex" os pretos
tos do meu elevado apreço c disti!lla consideraçlo. - Deputado 
Jnocfodo OHvelra, Uder do Bloco PFUPTB-Cimara. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calbciro<) - Scrio feitas as 
substi.blições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbciro<)- Há oradores 
inscritos. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -S~. ~Ídenlc, peçO a pa
lavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem a palavra 
o Senador Lúcio Alcântara para uma breve comunicação, na forma 
reginteDlal. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para uma bre
ve comunicação. Sem xevisão do orado<) - Sr. Presidente, St"s e 
SIS. Senadores, sábado passado, em Fortaleza, o professor, escritor 
c intelecrual Cláudio Martins, após um longo periodo de sofrimen
to, veio a falecer aos oitenta ciDco anos, tendo em vida prestado 
grande serviços 1 educação e 1 rultura do Estado do Ceani. 

Era Professar da Universidade Fedem! do Ccaiá. com espe
cialidade cm Direito Tnbu!Mio, tendo vários livros poblicados, c 
também cm Direito Nolllrial, tabcliio que foi de um dos cartórios 
de Fortaleza. Foi Secr<táriO. de Estado da F=nda c da Edncaçln 
por mais de uma vez; foi Membro Timlar e Presidente, dUrante 
muitos anos. da Academia Cean::nse de Letras, poeta. escritor, ho
mem de letras. 

nos estaduais? municipais e a iniciativa privada.. -
É bom lembrar que a virtual liquidaçlo da coklllirultura 

nordestina, que teve resultan1es sociais gravissimas, tam~m ocor
reu. em menor intensidade no País como um todo. 

Maior cxpodada- mundial de algodlo na cimda de SO, o 
Brasil amarga hoje a posiçio de segundo maior importado<, tendo 
cootabilizado cm 1994 uma produçlo de apenas 400 mil tooeladas 
de pluma conlra 960 mil toneladas registradas no ano de 1985, oo 
seja, nove liDOS antes. 

O Brasil JRCi.sa voltar a investir na cotonialltura., sob o ris
co de se tomar, cm breve, tot..Jmcnte dependemo do meteado in
tcmacional, tendo em vista o ~sso de industrializaçio por que 
vem passando os poises do Mercosul, incluindo o próprio Brasil 
Paises cano a Argentina e o Paraguai vem reduzindo significati
vamente suas cotas de oxpõrtaçlo do ];I<OOlto para o nosso Pais, 
uma vez que estio passando a utilizar mat&ia-prima em suas pro. 
prias indúslrias. 

O Brasil necessita produzir algodão para servir ao seu pro. 
prio mercado. cada vez mais aescente. O setor algodoeiro do Pais 
cmpn:ga cexca de 10 milhões de pessoas em toda a sua cadeia pro
dutiva. o que representa 10% do Pffi naciona~ oo seja. algo em 
tomo de US$50 bilhões. Estima-se que no ano 2000 a demanda da 
indúslria brasileino seri supericr a I milhio de toneladas de pluma. 
Com uma área cultivada inferior a I milhi!o de hectares. o Brasil 
importa alualmcDlc 600 mil toneladas de pluma de algodão por 
ano, enquanto produz apenas 400 mil toneladas. 

O Brasil constitui-se boje cm um dos maiores mercados 
consumidores de manufa!Urados do mundo. Cerca de 80% das in
dústrias de manufa!urados utilizam algodio, e o selo!' csti hoje 
muito dependente do mercado intcmacional. No Ccimi, a situação 
6 semelhante ao quadro oacional. As 27 indústrias lhteis locais, 
consomem cerca de 100 mil toneladas de algodão cm pluma/ano, 
enquanto a produçio nio ulu-apas-sa 25 mil toneladas nos melho-
resanos. 

Para se ter uma idéia da gravidade do problema, no Estado 
do Ceará, o de maior cxp<COsividade no contexto regional, a pro
duçlo se reduziu de 100 mil toneladas de algodlo em pluma, em 
1973, psra cerot de 13 mil toneladas cm 1992 e, apenas 4 mil to
neladas cm 1993. 
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Em valores reais, a produção declinou de 150 milhões de em 1992. o Brasil tinha plantado a sua maior safra e colheu cerca 

dólares para 6 milhões de dólares. nesse periodo. de 810 mil toneladas. Pois bem. o Brasil, naquele ano. começou a 
Em termos relativos, a cotonicultura cearense, de uma parti~ __ importar vigorosamente algodão sem nenhuma necessidade -o que 

cipação no valor broto da produção da agropecuiria de 31%, em desestruturou o sistema produtivo. Agricultores que antes se dedi-
1973, declinou para 2,6% vinte anosdep-Jis.ou seja. em 1992. Es- cavam ao cultivo do algodão passaram a plantar wtras cu.lrura.s e, 
ses números que praticamente se repetem em ootros importantes dessa forma, desempregaram intensamente a mão--de-obra. pois a 
Estados pr"odutores do Notdeste evidenciam claramente a enodbe cotonicultura emprega cerca de quarenta trabalhadores por hectare 
decadência da produção algodoeira. na época da ooib.eita. Esse problema social e econõmico que se ve-

0 coosumo de algodão, no Ceará. passou de 11.600 tonela- rificoU Do Paraná ocorreu, também. na sua região, no Nordeste e 
das, em 19TI, para 84.700 toneladas, em 1992, e 100 mil atual· oo Norte. Nunca mais pudemos recuperar a área de cu!tum do al· 
mente, acusando um aumento de 630% no período de 15 anos. godão. No Paraná. uma área média de 520 mil h~s caiu para 
Ademais, considerando-se que o crescimento obsetvado na indús- uma área média de 245 mil hectares. Portanto, houve uma queda 
Iria têxtil se tenha verificado também na de oonfecções, têm-se de 55% da área plantada nos últimos três anos d<puis dessa impor· 
que o Pm ablal das atividades em questão, oo Ceará, se situaria taçãõ indesejável que alnda continua ocorrendo, agora por necessi
em tomo de US$650 milhões. dade pois os produtores se afastaram da culblra. V. Ex. a faz um 

Atualmente, a questão principal que se coloca na econania pronunciamento que - coofesso - até me serviu de lembrança 
cea.rense, paraibana e potiguar é o esvaziamento do semi-flrido que para formular uma proposta ao Governo, o que farei após o seu 
coincide com a considerável :redução nas atividades da agroindlis- pronunciamento, no sentido de recupenumos o plantio dessa cul
tria. do algodão no Estado. _ tura que é importante não apenas no que se refere à economia das 

Nas últimas duas décádas. conscientes da problemática al- regiões em que ele é plantado, mas, principalmente, para o eiDÍ'I"· 
godoeira. sucessivos governantes cearenses: aplicaram diversas: go de mão-de-ol:ra., como V. Ex a frisou no início do seu discurso. 
fonnas de incentivos. embutidos na distriooição de sementes, na O SR. LÚCIO ALCÃNTARA- V. Ex', Senador Osmar 
mecmização. no crédito rural e na assistência t6cnica gratuita en- · Dias, que é um profundo conhecedor das questões da agriculblra e 
tre outros. O mais recente programa-e o mais bem estiUblraôo 6-o.. do setor primário brasileiro, faz um aparte muito importanl.e ao 
Ptó-Aigodão. Potém, a gradaliva peo1a de competitividade do al· meu pronunciamento, V. Ex' alerta para as imJX>!t.ções danosas i. 
godão em relação ao produto impatado e subsidiado nO país de economia nacional. Fala-se muito em dumpiDg - dumping do 
origem leva à necessidade de se adotar medidas de proteçio ao preço - mas há, também, o chamado dumpiog social que é algo 
produtor, mais amplas e consistentes, tal como uma política agri~ gravíssimo: mercadorias são exportadas a pxeço baixo à custa da 
oola especifica pam o algodio. com base oo modelo norl6-ameri· exploração de seres humanos pois não há salário digno, não há 
cano de proteção à agricultura e à agroindústria, medi.ãnte a aplica· concliçil<is de proteção ao trabalho. nem coodiçOO sociais. Coose· 
ção de subsidio direto ao produtor. qüentemente, alguns desses países conseguem produzir a preços 

O Sr. Osmar Dias- Concede-me V. Ex a um aparte? extremamente baixos. cujos produtos entram aqu~ e desesttublram 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. Ex• compra~. completamente a nossa economia. O Paraná é um Estado que tem 
O Sr. Osmar Dias-S~ Lúcio Alcântara, seu piOOUn- um solo muito bom. fértiL E, se não se planm algodlo, pode-se 

ciamento atinge um dos pontos mais ClUciais da agricultum nesses plantai outro tipo de cultura. No nosso caso do Ceari., da Paraíba, 
últimos anos. A partir de 1991, a cultura do algodão sofreu uma do Rio Grande do Norte. de Sergipe, de Alagoas, o que aoootece é 
queda vertical na área plantada. na produtividade e, em conse- que há sOlos em que a única cultura que pcxle se desenvolver é a 
qiiência, na produção. Os fatores foram vários. NO Parailá. que é o do algodão, o algodão axbóreo. o moOO, que é uma cultum quase 
Estado qtiC(~Z 50% do algodão do País, plantamos o algodão que permanente, inclusive no famoso ciclo do algodão e do boi. O 
herbáceo; e. nÕNordeste e Norte. planta-se mais o algodão arl>6- que acontece, hoje. é o seguinte: como isso praticamente desapare- · 
reo, quase que de ciclo pennaoente. Tivemos duas causas princi- eeu, o segundo semestre era iniciado, tradicionalmente, quando o 
pais que levaram à redução da área plantada em nosso Estado. A agricultor passava a se dedicar à colheita do algodão e à venda do 
primeira foi o ataque do birudo, que, igualmente, atacou a sua R:- seu produto. Com a renda conseguida. por menor que fosse, com
gião. O algodão, que não oferecia uma produtividade pelo menos pxava alguma coisa para si e sua família, como por exemplo, ves
razoável, tonou-se inviável com o advento do birudo já que se exi- tuário. calçado. a melhora da casa onde mora, o pagamento da es
gia uma aplicação numerosa de defensivos l.gdcolas, que encare- cola dos filhos, etc. No primeiro semestre já oconia a culblra da 
ciam o custo de produção. Prevaleceram. apenas.· as Iavoons de subsistência. ou seja, a cultura do milho, do feijão, etc. e o agricul
produtividade média e grande. Mas. tanto no Paraná quanto na sua tor tirava dessas culturas a sua subsistência do ano. 
região. fomo& atacados por uma outra espécie de bicudo. Aliás, Como resultado disso, o segundo semestre é um periodo de 
seu vítima de um processo na Policia Federal movido pelo atual miséria. -de sofômento. Hoje. no Ceará, praticamente só temos os 
Ministro da Agricultura. que, na época. em Ministro da Indústria e tabuleiros costeiros com a produção da amêndoa do caju. Fora 
Comércio, porque, num pronunciamento. cu disse que, mais do isso, há uma liberação enorme de mão-de-obra, criando uma situa
que todos os bicu<los, o Ministro da Indústria e Comért:io estava ção de p:tbreza. extrema e estimulando o êxodo rural. fazendo com 
prejudicando o algodão brasileiro. A verdade 6 que a alíquota de que se torne pratiCamente impossível a sobrevivência das pessoas 
10%, que foi reduzida para zero naquela oportunidade, propon;io- na região do semi-árido. 
nou a importação de algodio subsidiado na origem- como V. Ex• O Sr. Osmar Dias- Permite-me V. Ex• um aparte? 
está comentando neste momento- e de países onde a mnunemção O SR. LÚCIO ALCÃNT ARA- Ouço V. Ex' com prazer. 
da mão-do-obra é tão baixa que esses países podem se dar ao luxo O Sr. Osmar Dias -Gostaria de fazer apenas uma observa-
de exportar algodão a um preço muito abaixo do algodão produzi- ção. qual seja. muitas Vezes usa-se o argt!mento de que a importa
do em nosso País. Competimos. dessa forma. com países que sub- çã.o vai reduzir o preço da roupa para os consumidores. Essa é 
sidiam a cultura do algodão, tais como, pa.ises da antiga União So- uma mentira que pode ser verificada quando se levanta, por exem
viética, Paquistão, Cbina e outros e que renwnerant miriiiri.ãmente pio. a participação do produto "algodão .. na camisa ou na calça 
a mão-de-obra empregada nessa culmra. Naquela oportunidade, que se utiliza. Não chega a 5%, porque os outros itens que compô-
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em mais de 95% dopn:ço de uma roupa vêm dos tributos, da mao
de-obra, do transporte, do custo industrial, ele. O algodão que sai 
da lavoum não chega a ter 5% de participação no ~- PortaniO, 
o argumento da importação para que se reduza o preço ao consu~ 
midor não serve. Precisamos acabar com a culblra da importação, 
Senador Lúcio Alcântara, quando se está. tentando novamente u
= a alíquota"de mais um produiO agdco!a, qual seja, o trigo. Já 
estão quase conseguindo acabAr com o trigo em nosso País, pOiS
estão querendo baixar a alíquora de 10 ~ zero por cento. Com 
isso vai baver uma enxumada de trigo importado em nosso País. 
Só estoo colocando mais esse adenda 

Será uma enxutrada de trigo importado. Estou tmzendo 
mais esse adendo porque é realmente muito importante o assunto 
de que V. Ex• trata na tarde de boje. 

O SR. LÚCIO ALCÃNT ARA - É importante, SenadOr 
Osmar Dias. que V. ex• formalize essa suges.tlo pau. o fomento da 
culmm do algodão, porque o Presidente Fernando Henrique Car
doso está deiDOil5ttando boa vODiade no sentido de fazer com que 
o Govemo apóie novameilte a culbJra do algodão _nio só no Nor
deste, ·mas tam.bbn no resto do Pais. V. Ex•, como especialista na 
área, certamente trará uma sugestio muito pertineme. 

N> politicas de proleção através de subs!dioa e taxações 
compensat~Xi.as flexíveis e '-seis sio práticas crescentes nos países 
desenvolvido;, o que pennite competirem em coo.dições vantajo
sas oo comén:io intemaciooal de produiOS plimários e manufalundoa. 

A política de subsídios à agricultura pennitc praticamente 
eliminar os concorrentes no comércio imemaciooal, mesmo para 
produtos de demanda crescente e expressiva DO im.bito munclial, 
como é o caso 9o algodio. Atualmente. apenas a Cb.ina, os Esta
dos Unidos, a lndia e o Paquistão apresentam taxas positivas e 
persistentes de variaçio na produçio de algodão em pluma, grnças 
às soas poHticas de snbs!dios. No caso especifico do Paquistio, 
conforme informações da imprensa especializada, o subsidio che
ga a 50% sobre o~ de exportação de artigoa de confocçAo, en
quaniO nos Estados Unidos atinge 26% sobre o pn>ÇO de algodão 
em pluma, o que permite a esse pais colocar os seus produtos têx
teis a preços inferiores aos rustos de produção de outros países. 

Conforme informações da imprensa especializada, o Gover
no norte-americano manteve um preço base para o programa de 
sustentação da economia algodoeira.,. fiXada cm 73 centavos de dó
lar por libra-peso, pom a safra 1992/1993. Ao~ médio de 54 
centavos de dólar por libra-peso, na venda de algodlo cm pluma 
Texas com especificações, na Bolsa de Mercadoria! de New Y orl<, 
a diferença de 19 centavos de dólar 6 depositada na conta corrente 
do produtor como subsidio do Governo dos EUA. Esse algodão, 
acrescido de despesas com trnnsporte e desembamço alfandegário 
de 4 centavos de dólar, chega ao Porto de Mucuripe. cm Fortaleza, 
a SS centavos de dólar. 

Pelos esmdos n>eentes do Pró-Algodão- Programa de Re- · 
vitaUzação da Cotonicultura Ceanmse-, o custo variável médio de 
algodão berbáoeo de sequeiro em pluma (97% da área e 92% da 
produção cultivada no Estado) situa-se em tomo de 63 centavos de 
dólar por libra peso. Acrescentando-se 5 centavoa de dólar por li
bra peso de custo de transporte e 2 centavos de dólar de FUNRU
RAL, o custo posto em Fortaleza de 70 centavos de dólar se situa
ria 20% acima dos SS centavos referentes ao algodão americano. 

A hipótese que se procura defender é, portanto, que os re
cursos fmanceiros públicos aplicados na concessão de incentivos e 
subsídios à agricultura teriam um efeito rápido e significativo so
bre o nível de emprego, renda c sobre a receita tributária estaduaL 
resultando, desse modo, cm elevada relação beneficio-custo. -

O Sr. Ney Suassuoa;- V. Ex• me pemllte um aparte? 
O SR. LúCIO ALCANTARA- Com prozer. ouço V. Es•. 

O Sr. Ney Suassuna- Queria congratular-me com V. Ex•, 
que está abordando um assunto muito importante não só para a re. 
gião nordestina, mas também pam o Pais como um todo. A fibra 
do algodão é imprescindivel à elaboraçio de diversos tipoa de teci
dos. Mesmo em caso de tecido sintético, 6 impresCindivcl que, 
misturado com a fibra sintética; haja o algodão. Infelizmente, na 
economia nordestina a queda da produção de algodio, seja por 
-Causa do bicudo, seja por outras pra~ levou regiões inteiras a 
um completo depaupério. V. Ex• está abonlando um assunto muito 
importante para o Pais e prioritário para o Notdeste. ~ ~·~ ~· ~ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Ney Suassuna, 
V. Ex• traz ao meu discurso uma cootribuiçio que tem razão de ser 
em virtude da própda origem de V. Ex', que é da Paraiba, um dos 
Estados de gmnde importância para a cotoniculmra do Brasil e do 
Nordeste. Na Pamiba, está. situado o Cenlro de Pesquisa da Em
brapa. no qual depositamO& gmndes esperanças, para que, junta
mente com oulros mecanismos, possamos reverter essa simaçio de 
decadência da coiOniculmra do Nordeste. · 

Cabe afmnar que uma politica de subsidias à produção al
godocim biasilcim, em geral. c à cearensc, cm particular, não one
íarla., de fonna exptessiva, as fmanças plblicas, dado que para 
uma demanda lll"asileint de oen:a de 750 mil toneladas de algodão 
cm pluma c uma demauda cearensc em tomo de 100 mil tonela
das, em 1993, um subsidio de 20% sobre 70 centavos de dólarpo< 
libra peso levaria à redução de 14 centavos de dólar e pemritiria 
colocar o algodão na fiação a 56 centavos. Isso tomaria o algodão 
nacional compclitivo, sem prejudicar o produtor ruml c a indústria 
têxtil. Para tal. calcula-se que o montante global de subsídios ne
cessários seria da otdem. de US$ 230 milhões em nível nacional e 
de US$ 30 milhões para o Ceará, cifms modestas se comparadas 
às demais políticas existentes de incentivo fiscal e de fomctllo a 
outras atividades não tão estratégicas quanto a cotonicultura. 

Embora sejamos a favor da abertura da economia c da sus
tentabilidadc das 8.tividades cconômicas, é consenso que todas as 
iniciativas até agora tomadas não resultamm na recuperação da co
toniculmra nordestina· por causa da competição internacional do 
algodão subsidiado na origem. 

O Ceará produz cen:a de 25 mil toneladas de plumas noa 
melliores anos e vende a arroba por R$ 23,00. 

O algodão importado chega ao Estado a R$ 29,00 a m:roba, 
com prazo para pagamento de 180 a 300 dias; com juros abaixo 
dos vigentes no Brasil. O algodão local é vendido somente A vista. 
e o cusiO do frete Dão é mcluido ao p:eço fmal do produ10. O pre
sidente do Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem do meu 
Estado afnma que existe comprador pam o algodão cearense, in
clusive a indústtia local, ma$ faka apoio técníco e fmanceiro aos 
produtores e maquinistas. 

A título de sugestão, o Governo Federal deveria estudar 
com maior profundidade essa simação que acabo de relatar c a so
lução que estudos sobre o assunto propõem. ou seja.. a oonccsslo 
do subsidio, recUrso que. após tantas feDWivas frustradas, cOnsti
tui quase unanimidade no setor algodoeiro. 

De nada adiantarão as técnicas desenvolvidas e emprega
das na cultura de algodão nos centros de pesquisa se o Govcmo 
Federal não tomar uma iniciativa coerente de proteger a cotoni
cultura através de subsídios pam fazer frente aos CCJilC.Or'IQlles inter
nacionais. 

Gostaria de salientar que a maioria dos países que adot.aram 
a concessão de estímulos à cotonicultura tiveram retomos de cur
tíssímo prazo e atualmente conquistam fatias importantes e cres
centeS no mercado mundiaL 

Atualmente. a questão principal que se coloca na economia 
n<m:lcstina é o esvaziamento do scmi-árido, que coincide com a 
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considmvel redução nas atividades da agroindústtU. do algodio 
na Região. 

Em face da perfeita adaptaçio do algodão aib6reo As condi
ções de semi-aridez, da ade<(uaçio do algodão herbáceo aos solos 
de melhor qualidade e do grande poder de inlesrnçio sobn> as cul
turas de Sllbsistência e a bovinoallturã.. a ca~ltura e a ovino
cultum, além do complexo industrial t&<ti!, de tecidos e de confec
ções, toma-se urgente formular, aprovar e pôr em prática rapida
mente um conjmto de políticas governamentais em lmbito federal 
e estadual voltado p&m a revitalização da cotouiaJ.ltura em novas 
bases tecnológicas e de comerciali7ação. 

No tocante ao plano internacional devem-se tomar medidas 
de ilmbito federal, dentro da pol1tica de abertura gradual da econo
ntia bmsileim para enfrentar ae forma madura e fome .. regras do 
jogo do comércio mundial, aperfeiçoando a legislaçio comercial 
do Pais, de modo a tmtar adequadamente os diversos parceiros ea
trangciros, destacando.se entre oulroS mecmi.smos a legislaçlo 
anti-dumping e anti-subsídioo e a Wifa aólaneira, cuja reforma 
em curso devenl estar c:onclu!da brevemente. 

É necessário salientar Que o Pais deve liberalizAr o seu co
méiCio exterior, diminuindo a verticalizaçio excessiva da econo
mia, investindo mais em capital humano. pesquisa e deseuvolvi
mento tecnol6gico. eliminando as ban'eiras iDlemas A competíçio 
e revisando o sistema ultrapassado de incentivos c:onceutrados em 
empresas que t&n excessivo poder de mm:ado. Pm6m, paralela
ment.e. 6 necessário aprimorar seus instrumentos de salvaguarda o 
de proteçlio contra a ~ desleal, como as citadaa leis 
anti-dumpiug e de direitos compensatórios. O momento é oportu
no para que o Govemo e a iniciativa privada inchlam na própria 
revisão constitucional medidas de controle de fluxo intmw:ioual 
de produtos e serviços. . 

No plano mais geral. as empresas nacioDais devem se forta
lecer alravés de suas organizações para conquistarem DOVos mer
cados e intensific:arem a presença nos mercados já alcançados, 
Convém que se aproveite a oportunidade da xevisio na Carta 
Magna pom estender a aplicação de subsídios i agricultum de for
ma mais ampla. envolvendo produtos alimentares e de siguif'IC8ti
va inlPorf.ância econômica e social 

Gostaria de concluir objetivamcnte, reiterando que uma po
lítica de sÚbsiiilO i produção algodoeim brasileira, incluindo-se a 
nordestina e a cearense. em particular. Dio ODe1llria de foona ex
pressiva as fmanças públicas da União. 

Um subsidio de 20% sobre o atuaJ custo do algodão herl>ol
ceo pennitiria colocar o algodão na fiação, com um preço paritário 
aos do mercado intemacional. concessio que realmente poderá 
cootribuir para o soerguimcnto da cotonicullura nacional e a DO['

destina. restaurando os postos de tmbalho perdidos pa.ra os Esta- . 
dos Unidos. Paquistão e outros poises. 

Enceno, Sr. Presidente, agradecendo pela tolerincia da 
Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Renau Calheiros)- Couoedo a pa
lavra ao Senador Roberto Requião. S. Ex' dispõe de 20 minutos. 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR. Prouuucla o 
seguinte discurso.) - Sr. Plesidente. sr-s e Srs. Senadores, numa 
homenagem aos Senadores que. transcendendo às suas circunstân
ciss partidárias, tóm aprofundado a discussio dos temas da refor
ma constitucional e das politicas públicas no Brasil, inicio esta in
tervenção. citando o poeta turco contemporâneo Nazim Hikmet: 

Essa ha:aenagem dirige-se especiftcamente ao Senador Jo
saphat Marinho, ao Senador I.Acio Alcintara. ao Senador Roualdo 
Omha Lima, aos Srs. Senadores, que, eufi!D, se tSm esforçado 
para aprofundar os temas em discussão no Congresso NacionaL 

O Plano Real, sem dóvida, tem um balanço positivo. Os 
mais pobrea, uesre momento, quando e se empregados, dispõem de 
uma cesta bó.sica mais generosa: do que antes. No entanto. o Plano 
se aru:cxa fiiiilCmente na conteuçlio de JrOÇOS agócolas, na politica 
cambial e nos juros altos.. A par disso, o Governo acena. com auto-
pia absurda do efeito milagroso das ~fonnas oonstirucionais. 

A abertura do mercado nacional e as emendas e leis coo.ces.
sivas, inclusive a Lei de Patentes, são apresentadas como vitais 
para o sucesso do Plano Real. Nilo é assim. A obsessio pelo Real 
pre}!dica profundamente as pequO!WS empresas, que garantem a 
maior parte dos empregos oferccidol no País, e desorganiza a in
dóstria e a agricultum. Desempregados não teriio recursos para, 
a~eitando o prej.dzo do campo? abastocerem com mais fartura 
suas fomíli.as, e os juros ahos sinalizam a des<lrganizaçio do co
métcio • da indústria. 

O Governo sinaliza com a panacéia universal da globaliza
ção. Algumas das reformas, discutidas em profundidade, são im
portantes para o Pais, mas não é isso o que """""· Prazos são en
curtados, regimentais ou tradicionais, na s<>fn>guidio da aprov~ · 
das emendas. No entanto, há um outro amtinho: há que se gover
nar abrindo nosso País para o mundo. mas acreditando no Brasil e 
uos bmsileiros; b6., sem dóvida, ootros caminhos. 

Entre 1930 e 1980, num esfOIÇ>) brutal, o nosso Brasil es
truturou um sistema produtivo complexo e amplo; no entanto, s6 
um cego nio perceberia que o modelo dC 30 a 80 está esgotado? 
sendo incapaz de superar a progressão absurda da miséria bmsilei
ra. O COlpol1ltivismo, a cmupçlio na gestão pública e privada, mo
nopólios, cartéis, cartórios iropodiram que essa capacidade produ
tiva se voltasse pom as necessidades da população. 

Vivemos um. tnOIJlCD.to de crise, mas há. outros caminhos: 
voltar à base produtiva privada e dos divenos níveis do setor pú
blico, pom a produção dos bens e serviços de massa; incotporar a 
população bmsileim, cada vez mais, como produtora e, nessa qua
lidade, com maior produtividade; iru:orponr a população bmsileim 
como CODSUmidora. num verdadeiro consumo de massa. para um 
sistema de produção em massa. Há ajlstes e sacrificios no cami- · 
nho. mas a única forma de os sacrificios smem politicamente sus-
tentáveis é fazê-los com uma ímalidade clara. que incorpore nossa 
gente ao mercado de trabalho e ao mercado de consumo. Hoje, o 
bolo tem que ser dividido pom poder =r. 

''Onde fica a saída?'', perguo.IDU Alice ao gato que ria, no 
Pala das Maravilhas, de Lewis Caro!L "Depende", respondeu o 
gato. ''Depende do quô'?", disse Alice. ''Depende de para onde 
voc6 quer ir", retrucou o gato. O modelo deve mobilizar o Pais na 
produção de bens de consuiD<Y'salário. Para isso, oontanl. com a 
oompreensilo e apoio da populaçio, o apoio dos setores produtivos 
mais autenticamente ligados aos interesses brasileiros. 

Para alcançar esses objetivos, não bA barreiras inclusive a 
interesses estrangeiros que possam nos ajJdar. Queremos rerursos 
externos, não para repassar a JreÇO vil o nosso patrimôni.o historl
camellle arumulado. mas para ampliar o processo produtivo. De
vemos concentrar-nos i:la mobilização de um conjlnto de ações 
respaldadas em suporte fmanceiro seguro, público se necessário, 
resultante de um ajuste f1SC8l a favor de atividades que, ao mesmo 
tempo, reduzam o custo e os preços dos bens de consumo' satmo, 

"Se eu não me queimo. 
Se bJ nio te queimas, 

- ampliem as ofertas de emprego e diminuam as incerte:ms. 

Se nós não nos queimamos, 
Como as trevas se tomario claridade?'' 

Quando a Nação ostentar taxas de expansão seguras, ainda 
que reduzidas, estarão criadas as oondições pom a execução de 
uma verdadeira política industriaL Abertura sim, mas não dilapi-
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~ dacapaoidade produtiva ,i& instalada; deseslatizaçãoque nio privado. Banco do Busil: 124milh11esdemús; BNDE& 19.7milhõ
se CODfunda com dissipação e doação do patrimônio público; uma es de lUis. ooovmidos oo me. passado em porticipoçio aciooária. 
política para. que o setor privado assuma progressivamente o lugar O Govemo enfrenta a Argentina, mas faz ccocessões ao Pa· 
do setorpúblico oode já cumpriu-o seu papel histórico; uma politi- raguai. convertendo a divida da Companhia El6trica Ande com a 
ca de expansão que leve em conta descquih'brios regionais e nio se Binacional Itaipu, atrav& de títulos comprados no meteado se
ca:úunda com a manutenção de privilégios de elites rettógradas. cun.dário de Nova Iorque. estabelecendo uma. comissão pan a 

.Hf. oo.t(OS caminhos. A inserçio do oosso Brasil no sistema negociaçlo da dívida externa brasileira por medida provisória 
competitivo internacional, a partir da adoçio de padrões tccnol6gi- de 10%, reduzida pela metade por meio de emenda, de autoria 
cos mais avançados pelas nossas empresas e não apenas pita satis- do Senador Vilson Klein:übing. Trata-se de questões inexplici
fazer os desejos de pequena elite econômica por importados. Mo- veis, nio explicadas e nio discutidas, questões et<mi7Jidu c lixa
ver instrumentos de politica industrial não apenas como benesses a das pela maioria do rolo COIJl!l"'SS'l< do Goveroo da República no 
grandes grupos mas. solntudo, criar progmmas c dotar os traba- CoDgreoso NaciooaL 
lhadoses brasileiros de edncaçio, saúde. conhecimentos t6cnicos O Governo devolve o Banco Sul Brasileiro, boje parte do 
que viabilizem a sua incorporaçio JXO(btiva nos mais modernos e Meridional. ao seu antigo proprietmo. Mario Gamcro. com juros 
avançados sistemas internacionais. - · de O,S% ao mSs mais o IPC, que são exatamente os juros de uma 

Há.. Sr. Presidente, sem nenhuma dúvida, outros caminhos. cademeta de poopança: juros privilegiados para personagens e 
Mas esses caminhos da inserção do Bmsil. soberanamente na eco- grupos privilegiados. E o Congresso Nacional não disrute essas li
nomia global não passam pela pressa. não passam pela cclcridade beralidades que nada 16m de liberais. 
de emendas constitucionais e projetas de lei concessivas sem a ne-- Srs. Senadores? estamos diante da possibilidade de iniciar 
cessária discussio. O Senadd da República 6 o espaço por exccl6n- uma discussio. Nio pn:cissmos concordar em tudo. Mas precisa· 
cia da discussio aprofundada. Oitenta e um Senadores podem 0011- mos, cm determinado momento. ter a con.gem que teve o Senadot 
vocar para amplos debates técnicos e especialistas nu mais divcr• Ney Suassuna ao dizer não ao pipeline na Lei de Patentes. Muitos 
sas áreas. Mas o Senado, ua Ift:S&a e no afi de apovar as refoml&S outros ''nlo" a inten::sses estmD.gciros e "sim" afll'Dl8livos à vonta-
propostas pelo Governo, nio está refletindo; está soçobrando dian- de e soberania nacioDal devem ser gritados em voz aJta no Senado 
te de velhos e desgastados slogans do liberalismo. E o slogan da República. 
cada mais ~ do que o anticonceJX.ivo do espírito, da im.aginaçlo e Está nas nossas mãos o encamiDbamento da reforma. consti-
da criatividade. tucional c a discussio sobre o fu11lro econômico do Pais. E a res· 

O GoVemo em.:---tem errado sistematicamente; enou nos ponsabilidade pesa~ a omissio se estabelece e poucos e hetóicos 
20% da abertura comen:ial, elevados para 32% e, depois. para Senadoses se pronunciam. sobrevivendo i capacidade anticoncep-
70%: enw nos aCOidos do Met'COSUL celebrados em Ouro Preto. tiva dos velhos slogan.s liberais. 
que boje nos colocam DUma posição incômoda diante da Argenti- O Sr. Ney Suusuoa- Pctmite-mc V. Ex .. um aparte? 
na. que teve mais competEncia e mais segurança dos seus illteres- O SR. ROBERTO REQUIÃO- Ouço V. Ex• com pra2l0r. 
ses c da sua soberania. O Sr. Ney Suassuna- O papel de V. Ex" no relaláio, na 

O Governo tem ettado, mas tem pressa. Quando erra, por Comissio de Constituiçio, Justiça c Cidadania, a respeito da Lei 
decreto e portaria, conige os erros - mesmo medidas provisáias de Patente& foi 1111ito importante. Isso porque mattOU uma posiçio 
-. por CS1Us • presidentes de nsções amigas; onde há urg&cia, mm ndical do que a minha. ajudando aqui a nossa posiçio para 
onde há relevincia em uma medida que pode ser corrigida (dois que se passasse com uma certa tnnqüilidade e fizesse a defesa dos 
ou três dias depois de uma batida na mesa pelo Presidente MeDem, interesses nacionais. No nosso projeto, tio discutido com V. Ex .. e 
da Argentina), por uma carta dirigida, nio ao Congxesso, para mo- em tantas opa1Unidades, n>fugaiDOS o pipeline. E assim o fazemos 
dií!Cá-la. niis sl!n. ao Presidente da República Argentina. porque nenhum país do llllndo. exceto o Mb.ico. acatou-o. E ftze- · 

Senado= da Repúblico brasileira, estamos perdendo uma mos tamb6m uma série de salvaguardas, no quc.se noferc 1 impo<'
opa1Unidade de aprofundarmos essas refotmaS com illteligtncia, taçio psmlcla, à biotecnologia. à licença compulsái.a e assim por 
de cotriginnos erros de percüiso e de avaliaçio, porque enuo fun- diante. Estamos vendo pelos jornais a possillilidade de que seja aJ. 
damentados e gaiaDtidos constitucionalmente sio eiiOS defmitivos. tcnu:la essa poSição para Uma mais tênue. E verdade que recebe
como defmitivos setão. Senador Ney Suassu.na. enus prováveis na mos s&ias criticas· das empresas norte-americanas, assim como 6 
legislação de Patentes que os Estados Unidos nio inCOip:n:a&am. da verdade que fomos criticado5 por parlamentares norte-americanos 
forma como estamos incoqxr.mdo aqui. que diziam <Jl:lC a lei aqui relatada não servia aos interesses norte-

Os Estados Unidos reinterpretaram o Galtfl':dplicc à sua americanos. Àquela ocasião, tanto eu quanto V. Ex .. dissemos 
moda. com salvaguardas das quais não tomamos cónhecimento. que nio ·somos Parlamentares dos Estados Unidos da A.m&ica; 
Ainda temos tempo para refletir. redirigir camiiilioS e para avaliar somos Parlamentares btasileiros e. como tal. temos a obri.gaçlo 
possibilidades. de defender as posições e os interesses do nosso povo. Nem 

O Governo tem etrado. O discurso é o do liberalismo, mas. sempre marcho com V. Ex• nas posições. mas, etp relaçlo l Lei 
em determinados momentos, o Ministro da Fazenda surge como de Patentes. eu gostaria de parabenizar a sua posiçio. que foi 
um Highlander da indústria aiJtõmobilfstica c enfrenta os interes- primordial para que aprovássemos aquele parecer. Eu pediria a 
ses argentinos. esquecendo-se de refletir e enfrentar os intciesses V. Ex• que mantivesse um gmnde número de Senadores em 
do pequeno agricultor produtivo que coloca comida na mesa dos alcrtay para nio deixannos os interesses naciooa.is serem lesados. 
brasileiros. os interesses da pequena e da média empresas que se Muito obrigado. 
esfacelam, provocando, já boje - e s6 os cegos nio vêem -. um O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Ney Suassuna, 
brutal desempn:go num processo claro de o=ssio, resultante 16- nio sejamos nós, Senadores do Brasil, meoos nacionais do que os 
gica das medidas econilmicas tomadas no Pais. Senadoses c Deputados da Argentina. que garantiram os oito anos 

O Governo fala no liberalismo, mas negocia com o 'grUpo na Lei de Patentes para as novas invenções. 
do Projeto Jari, com o Grupo !comi, com dividas do Banco do O Sr. Antoolo Carlos Valadares- Permite-me V. Ex" 
Brasil e do BNDES, convertidaS em açõcs. eslatizlmda um projeto um aparte? 
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ROBERTO REQUIÃO- Ouço V. Ex" com prazer; Essas pessoas estio aqui em Brasma há quase duas sema-
0 Sr. Antonio Carlos Valadares - Senador Roberto Re- nas. Vieram acompanhando, de uma mane:im geral, o movimento 

quilo, V. Exaprofere. na tarde de hoje, um discurso oportuno, bri- Grito da Terra Brasil, com o objetivo de lutar mais especificamen
Ihante e consciente sobre o papel que o Senado Federal deve de- te pela região onde moram. Estio aqui em nome de toda aquela 
sempenhar nas discussões que aqui serão travadas a respeiro das pop.daçãÕ, para defender os seus interesses. 
reformas coostimci.ooa.is. O açodamento realmente existe, e não Temos~ -várias- vezes vindo a esta tribuna para mostrar ao 
sei por que mGtivo. O Senado Federal deve-se comportar como Senado, aos Seziadores e ao Governo que é preciso olhar com res
uma Casa que se debruça sobre os problemas nacionais, notada- ponsabilidade o povo daquela região. 
mente sobre as refozmas da nossa Carta Magna. que irão ·repercutir - Acredito que a necessidade de mudança do processo de de-
no fublro do oosso País. A Câmara dos Deputados teve oportuni- senvolvimento ali instalado está hoje na consciência de todos os 
dade de aprofundar a discussão. Foram quase quatro meses de· in- politicas respónsáveis desta Nação. 
tenso lrabalho, no sentido de proporcionar ao Brasil o melhor pos- A Transamazônica e a Santarém-Cuiabá começar.tm a apa
sivel no que toca às tcformas constitucionais. Elas estio chegando recer cano nunca antes aconteceu. Hoje, todos os movimentos e 
a nossa Casa, ao Senado Fed.em.l, e sentimos que, por parte claque- praticamente todos os políticos tcferem-se à região- por Onde pas
tes que desejam impor determinadas situações, as reformas deve- sam essas duas importantes rodovias. 
riam ser aprovadas mesmo antes do recesso, se fosse possível, Começou antes mesmo da eleiçio do ano passado. Já em 
atropelando o Regimento e a Constituição. desde que os intereSses 1994, Deputados, Senadores e Governadores - o Congresso ante-
dessas pessoas fossem atendidos e o neoliberalismo fosse aprova- rior- estabeleceram no Orçamento da União para 1995 uma série 
do def"mitivamente em nossa vida institucional e cconômica. De de recursos para melhomr a vida do povo daquela região. Esses re
scrte que, Senador Roberto R.equião, estou ao lado de V. Ex• no cursos são destinados basicamente à recuperação total da Transa
que diz respeito a uma discussão profunda dessas reformas. Se não • mazôÕ.ica e da Santaré:n-CuiaM e o início da implantação do Li
for possível a sua discussão durante o recesso, que o façamos no chão de Tucurui, levando energia daquela hidrelétrica até ·o Oeste 
mEs de agosto, de tal modo a que o Senado Federal d6 prova de do Estado do Pará. 
sua eficiEncia, de sua competência, demonstrando ao nosso Brasil Foram colocados no Orçamento da União de 1995 R$31 
o exemplo que todos os nossos eleitores esperam da nossa atuação milhões para a iransamazônica e Sanlarém-Cuiabá e R$8 milhões 
no Senado FederaL para se iniciar o piocesso do Linhão de Tucuruí até o MunicípiO 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Antonio Carlos de Alllmrira. Infe!izmenle. a falta de infonnaç;lo, a falta de conhe-
V aladares, o caminho 6 esse. cimento, a falta de visão at~ do compromisso assumido pelo Pres;-

Gostaria de canentar um espetáculo triste do qual participei dente da República, quando passou em Santaiém, na campanha ~e 
esta manhã. A requerimento do Senador Ademir Andrade, o Sena- 1994, fez com que o MiniStro José Sena vetasse os recursos que 
dor Iris Rezende, Presidente da Comissão de Constiruiçio, Justiça - estavam destinados ao início dessas olras. Ficamos sem nada paro 
e Cidadania,. transfonnou-a esta manhã numa audiência pública, a Transamazônica., sem nada pam a Santarém-Cuiabá e sem nada 
com a presença do ex-Ministro Renato Archer e de um técnico para 0 Linhão de TucuruL - · 

representando a FitteL Passamos, eiltio. a fazer uma campanha contra a retirada 
Espemva que o conlmditório me fiZesse conhecer, com desses recursos para as referidas obras, por intermédio de discur

mais profundidade, os argumentos do Govem,o. Çonrudo, _as Lide- sos feitos nesta Casa, das audi&:lcias que mantivemos com os Mi
ranças do Governo. depois de uma silenciosa e rápida passagem nistros da Minas e Energia e Transportes, com os Presidentes da 
pela Comissão, retiraram-se, fazendo com que o Senador Josaphat Eletronorte e DNER. Foram "n11 audiências consecutivas com pe
MariDho coosi<W;asse a ausência como um assentimento em rela- didos de informações e reiterações daqueles que não atendiam às 
ção aos argumexitos dos palestrantes. Mas não foi assim; não é necessidades. 
essa a verdade. A verdade esconde-se atrás da certeza absoluta de Outros setores começamm a trabalhar nesSe rumo. o Presi
que o Govemo não precisa de argumentos racionais para provar as dente da República recebeu, em seu gabinete, uma comitiva de 
suas teses. prefeitos da região, aos quais prometeu recursos, convênios para 

Fui lá para ser oonve!J.Cido e para participar do contraditó- repassar dinheiro às prefeituras municipais das duas rcxlovias, a 
rio. Pensei que os meus coohecimentos a respeito das telecomuni- fJID. de que, com um maquinário próprio, pudessem recuperá-las. 
cações seriam enriquecidos e que eu sairia de lá, senão concordan- Isso ficou na promessa. 
do com o Govemo, pelo menos entendendo com. clareza os seus_ Somado a b.ldo isso, veio 0 grande movimento dos políticos 
propósitos. O rolo compressor tenla primeiro impedir a discussão da Amazônia. que conseguiram consttUir a Bancada Parlamentar 
e, depois, quando elas ocorrem, ausenta-se delas. da Amazônia. o Senador Nabor Junior é testemunha., pmque tem 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. participado das nossas reuniões, realizadas em Belém, duas em 
Muito obrigado. BraSília e uma em Rondônia, onde esteve preseote o Ministro dos 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Concedo a pa- . Transporte~ Odacir Klein. 

lavra. ao Senador Ademir Andrade. - Çonseguimos, tam~. levar ao MuniCípio de Altamira o 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o se- Direior-Geril do DNER, Dr. Tarcisio Delgado, que foi recebido 

guinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e como se fosse um presidente da República por mais de duas mil 
Srs. Senadores, volto boje a um tema já extremamente-diSCUtido pessoas, que o seguiram em caravana, com mais de quinhentos ao
nesta tribuna. Faço-o, mais uma vez, em homenagem aoS que es- tomóveis e ônibus, para levá-lo a conhecer a Transamazônica,. da 
tão nas galerias do Senado FederaL São lideranças do Es!ado do qual grande parte foi sobrevoada. Depois, houve uma grande reu
Pará. especialmente da região oeste, da Transamazônica e da San- nião pública no Municipio de Alllmrira. O másimo que o Dr. Tar
tarém-Cuiabá. que integram o movimento pela sobrevivêJ!cia da císio Delgado pôde fazer foi abrir a licitação para a construção de 
T:mnsamazônica.. criado há mais de cinco anos. que pennanente- quatro pontes de concreto na Rodovia Transamazônica. quando 
mente vêm lutando para recuperar aquela região. pá, na verdade, mais de duzentas pontes ao longo dessa rodovia. 
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Além disso, marcou as licitações sem ter ainda recursos para exe
cutar as obras. _ 

As autoridades do Governo, inclusive o própriO Presidente 
da República. que posteriormente nos recebeu junto a maiS de se
tenta parlamentares da Bancada da .Amazônia, todos falam e reco
nhecem a necessidade de se atender o povo dessa região-. 

O SR.J'RESIDENTE (Renan Calheiros)- Senador Ade· 
mir Andrade, prorrogo a H""' do Expediente por mais treze minu· 
tos para que V. Ex• possa concluir o seu pronunciamento. -

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agxadeço a V. Ex'. Sr. 
Presidente. 

O Senhor Presidente da República e os Ministros de Estado, 
de uma maneira gera1, sabem da necessidade de se atender àquele 
povo. Mas, quando solicitamos algo concreto, não conseguimos 
uma resposta para atender os nossos objetivos. Essas pessoas aqui 
vieram não apenas para tratar de estradas e da energia, elas, em au
diência com os Ministros da Agricultura. da Educação. da Saúde. 
trataram de inúmeros problemas que registraram em um amplo do
cumento, cujo titulo 6 ''Pr~stas de Desenvolvimento para a Re
gião Tnmsamazônica ~Cuiabá'~ o qual desejo incluir nos 
Anais deste Senado Federal. 

Embora o Presidente da República e os MinistroS saibam da 
gravidade do problema. quando vamos até S. Ex-s não encoD1I3.
mos uma resposta para atender às nossas necessidades. Fui com 
essas pessoas, há quatro dias, ao Ministro Odacir Klein e o encon~ 
trei em estado quase de desespero, uma vez que vem sendo pres~ 
sionado desde que assumiu o Ministério, demonstrando vontade 
de resolver o problema. mas não consegue porque não há recurso. 

O Ministro Odacir Klein, no mesmo instante, telefonou para 
o Dr. T arcísio Delgado e perguntou sobre os IeOJrsos que aprova~ 
mos na quarta-feria, antes do feriado. no Congresso Nacion:al, um 
recurso extra de R$40 milhões para recuperar as estradas que fo
ram atingidas por inundações em todo o Brasil. ~ o Pará exis~ 
liam apenas R$900 mil, que não dá para absolutamente nada. S. 
Ex•, então, telefonou para o Dr. Tarcísio Delgado que aíll'IllOO que 
desses R$40 milhões "'stou apenas R$5 milhões e que, atendendo 
ao pedido dos representantes do Movimento Grito da Terra Brasil 
e do _Movimento pela Sobrevivência da Tnmsamazõoica. iria re~ 
passar essl!-..... verba integralmente para as rodovias Transamazônica 
e Santarém~Culàbá.. Foi o máximo que cónsegliim.os até agóra.. S. 
Ex• lançoo mão do que sobrou dos R$40 milhões destinados ao 
Brasil e alocou-os para. a Transamazônica e Santarém-Cuiabá. 

Ora. tínhamos R$30 milhões no Orçamento da União. Ago
ra. dão-nos, como esmola. RSS milhões. para recuperar 2.600km de 
rodovia. Senado< Bemaroo Cabral. Como poderemos faur isso? 

Os prefeitos de todos os 2S Municípios foram chatriados em 
Belém, agora, na sexta-feira para assinar convênios com o Minis
tério dos Transportes e com o DNER a fun de receberem parte 
desse• R$5 milhões, para. com suas pr6prias máquinas, recupera· · 
rem essas estradas. 

Não queremos RSS milhões apenas. Isso não dá para fazer o 
serviço. Nós queremos os R$30 milhões que havia no Orçamento 
da União. O Ministro prometeu e se comprometeu a trabalhar nes
se sentido. Essa história estamos oovindo de fevereiro _até __ boje, e 
não conseguimos ter ainda uma solução. E, se esses R$5 -niilhões 
saíram, foi graças aos mOVimentos que estãO sendo criados no sen
tido da busca da solução para esses problemas, o Movimento da 
Juventude; Movimento Pró-BR-163, criado em Santarém pelos es
tudantes; o movimento de que estão participando, nesta tarde; a 
luta de políticos. vereadores e prefeitos; são as inúmeras-visitás 
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso já recebeu, enfun. é 
o ba.ter permanentemente na mesma tecla, que tem. pelo menos, 
aberto os olhos das autoridades. 

Na última audiência com o Senhor Presidente Fernando 
Hemique Cardoso, disse a Sua Excelência que, naquela região, s6 
trabalhamos de maio a novembro, porque a partir de dezembro 
não há mais como trabalhar em conseqüência das chuvas, sendo 
impossível fazer qualquer obra nessa área. O Presidente, mais uma 
vez. afiiiDou que ruidaria disso imcdia-~ente. Entretanto~ após 
essa audiência, estivemos com o Ministro que apenas nos ofereceu 
um empt6stimo de R$5 milhões desse crédito especial, a fim de · 
que fosse utilizado naquela região. 

Isso não é suficiente, digo mais uma vez. Qtieren:iOS e exigi
mos do Presidente da República que cumprn: a promessa feita du
rante a campanha, ou seja. a recuperação total dessas duas rodo
vias e. além disso, que IeOJrsos para tal fmalidade sejam incluídos 
no Orçamento de. 1996, pcxque, a partir do próximo ano, o Bloco 
da Amazônia estará. consolidado; a nossa força política será mu~ 
maior do que é boje. Portanto, vamos exigir recursos no Otçamen
to da Uniào, para. fmalmente. asfaltar essa rodovia conSirufda há 
24 anos, onde fomm criados vários assentamentos e, posterior~ 
meote, abandonados pelo Governo Federal. 

Esse povo foi para aquela região a fim de diminuir os con
flitos agdrio$ do Nocdeste e do Sul do País, e foram abandonzdos 
durante 22 anos. É com isso que quererilos acabar e podem ter C"..er
teza que a luta de vocês, presentes hoje em Bt'llSilia, que aqui vie
ram com sacrificio, à semelhança dos que vieram outras V·~s. 
sem sombra de dúvida, irá CO!lln'buir para a solução desse problema. 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite~me V. Ex• um aparte? 
O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex' com prazer. 
( MaTUftsração da galeria) 
O s •. PRESIDENTE (José Sarney)- A Pre!ridêocia comu

nica que, de acordo com o Regimento Interno, não poderá haver 
manifestação da galeria., que muito nos homa com sua presença, 
sobre os trabalbos do Senado. Muito obrigado pela colaboração. 

O s.. Bernardo Cabul - Senador Ademir Andracb, é 
bom que V. Ex• aborde, da tribuna do Senado, o descaso que algu~ 
mas autoridades têm pam com a Amazônia e que dela s6 se lem
bram na hora de romancear ou através de entrevistas ou dt< livros 
sobre o poderio e a beleza estonteante daquela área. Está na hora 
de se dar um basta. E V. Ex• começa bem. Há um velho ditado que 
diz que 'ilma longa caminhada começa com o primeirc· passo". 
Discordo desse ditado. Uma longa caminhada começa com a deci- · 
são que antecede o primeiro passo. V. Ex• está antecedendo essa 
decisão. bradando, reclamado, como aliá.s é próprio de V. Ex'. Quero 
que V. Ex' faça juntar às suas palavras esta minha soliclariedade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agxadeço. Senador Ber
nardo Cabral, bem como a todo o povo do Estado do Pará. Além 
da queStão das eStradas, existe a necessidade premente de que a 
e:nergia da bidrelétrica de Tucuruí atenda a Amazônia como um 
todo. A bidrelélrica de Tucuruí foi construída exclusivamente para 
atender Albras/Alunorte e Alcoa, no Maranhão, e viabilizar o Pro
jeto Carajãs. O oeste do Pará está sem energia dessa hidrelétrica. 
Até um grupo empresarial confWll.e no Governo, construiu- uma 
fábrica de cimento no Município de ltaituba com capacidade para 
produzir 40 mil sacos de cimento por dia e até boje essa fábrica 
çstá paralisacUt, p<r falta da energia da Hidn::létrica de Tucuruí. É a 
Caima. do Grupo João Saotos. . 

Portanto, não existe até agora, por parte do GoverDQ Fede
ral. uma defmiçãoo de qual solução técnica será adotada para levar 
energia da Hidrelétrica de Tucuruí ao Oeste do Pará. aos Estados 
do Amazooas e do Amapá~ se uma linha em 230 KWA ou em 500 
KW A. Essa é outm exigência que fazemos ao Governo Federal. 

Quero diri8ir-ine aos líderes presentes, que formam o movi
mento pela sobrevivência da Tr.msamazônica. para dizer-lhes que 
esta luta precisa continuar. V. Ex-s fazem muito bem em estarem 
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aqui em Brasília insistindo nessas audiências, em resposras positi
vas e concretas para atender à nossa necessidade. 

Deverlamoi programar uma Cspécic de sem..iiláriO, uma 
grande reunião na região - talvez no Município de Altamira. oo 
em Rurópolis, ou em Medicilândia, ou talvez até em Santarém -
para analisarmos o que já conseguinlos até hoje com. esta luta. para 
levantarmos n&sa necessidade básica e para buscarmos uma táti
ca.. uma forma de luta que nos garanta o atendimento dos nossos 
objetivos. Se necessário for, buscaiemos uma forma de radicalizar, 
para que o Governo nos enxergue. Procuraremos uma maneira de 
chamar a atenção.do Brasil para as nossas necessidades. 

·Enquanto, neste ano de 1995, estamo& aqui mendigá.ndo 
RS30 milhões para que, no verão, sejam recuperadas essas duas 
rodovias e mais R$30 milhões para que seja iniciada a consrrução 
do linhãp de Tucuruí, o Governo Federal paga aos baDqueiros na
cionais e internacionais R$26 bilhões de juros dos seiViços da dí
vida interna e da dívida externa bntsileira. 

· ·Portanto, há di.tlheiro; o que falta é vonlade politica. Pareee
mc que, radicalizando a nossb. luta, nós, políticos ligados à área e 
unidos ao povo, às entidades organizadas da população e aos ve
readores e prefeitos da nossa região, conseguiremos finalmente 
atingir os nossos objetivos. - -

Entretanto. companheiros. o nosso problema já se tornou 
público e faz parte da consciência de todos esses grandes políticos 
do Brasil Já conseguimos divulgar as nossas necessidades e eles 
já. sabem que têm deveres e responsabilidades para conosco. Tudo 
isso é conseqüência da luta que todos nós eslamos desenvolvendo_ 
ao longo desses últimos seis meses. 

Tenho certeza de que seremos mais enxergados a partir do 
próximo ano. Espero que possamos continuar ucidos, fumes e que 
sejamos capazes de radicalizar a luta. para atinginnos_ os nossos 
objetivos. 

Se continuarmos apenas tendo a boa vontade. tendo a. pro
messa. Dão concretizaremos aquilo que ahnejamos. 

Saúdo a presença dos companheiroS e desejó''-qué cooti
nuem fiimeS na luta. 

.- JJOCUMENTO A QUE SE IIEFERE O SR, ADE-
M/R ANDRADE EM SEU DISCURSO: .. 

PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO PARA 
AS REGIÕES DA lRANSAMAZÕNICA 

E SANTARÉM- CU!ABÁ 

Altarnlra, 5 de juobo de 1995 

MOVIMENTO PELA SOBREVIVÊNCIA DA 
TRANSAMAZÕNICA- MPST 

Fundação Viver, Produzir e Presenar 
C.G.C. 34.887.828/0001-25- Altamin- Pará- Brasil 
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APRESENTAÇÃO 

O Movimento Pela Sobrevivêncía na Transamazôcica -
MPST, sente mais uma vez -a necessidãde emineilte de apresentar 
uma proposta que visa contribuir para o desenvolvimento das re
giões Transamazônicii e Santarém- Cuiabá. 

Esta proposta traz no seu OOjo problemas e reivindicações 
relativas a: questão fundiária. Crédito rural e instalação de agêocias 
bancária, recuperação das rodovias e estradas vicinais.. extração e 
fiscalização de recursos naturais, energia (linhão de Tucuruí), saú
de e educação. 

A propJSta aqui apresentada é uma construção das entida
des ciViS Ofg-Utiiadãs ·a:o lOngo das rodovías, que nos últimos anos, 
através de debates. seminários em toda região. vem teiJlando cons
truir, de maneira sólida. propostas que busquem o desenvolvimen-
to e i'essa;tem a cidadania do povo que nessa região vive. -

OBJETIVOS GERAIS 

L Garu>tir a participação da popolação no processo de de
senvolvimento global da Região Ama:zônica, criando condições 
dignas de vida para todos.. resgatando a cidadania e visando a per
manência dessa população nas regiões da Transamazônica e San
larém- CUiabá. 

2. Desencadear um processo de discussão na sociedade 
como um tOOo, tendo em vista um novo projeto de desenvolvi
mento na :r'etotnada da colonização .Ja Transamazônica, sem agre
dir o meio ambiente. promovendo a pessoa humana e gantlllindo 
melliorias sócio-ecoo.ômico-rulturais às populações mais sofridas. 

3. Agregar todos os segmenlos sociais e o povo em geral, 
unüu:ando suas lutas para. orgariizidãmente, garantir a sobrevivência 
nessas regiões, melbornndo sua vida. produzindo e presetVando. 

Justificação 

E d; conhecimento a nível nacional e até intemaciooaJ a forma 
de CQ!onização efetivada na TI3IlSIUlll!zôoica e Santaiém-Cuiabó. 

Sabe-se que o governo fedemi s6 prestou assistência (edu
cação, saúde, conservação de estradas, crédito agrícola e etc.) até 
1977 _ A partir daí a população fioou entregue à sua própria sorte. 

Nos últimos anos instalou-se uma nova ordem nacional 
quanto :i questão social e económica. A política ã.grlcola pouco fa
voreCi. tomando insustentável a situação na região. 

Os agricUltores que vieram para a Transamazônica desco
nheciam os veniadeiros objetivos escondidos pela propaganda go
vernamental Os anúncios do governo não expressavam que o pro
jeto tinha o objetivo de conter a pressão social provocada pela ex
cessiva concenttação da terra nas outras regiões do Brasil. Desta 
forma o lema 'Terra sem homens para homens sem terra", serviu 
para atrair milhares de famílias para desbravar a selva e se tomar, 
posterionnente, mão-de-obra _barata para os grandes projetos que 
estão se implantando na Amazônia. 

__ A abertura da Santatém--Cuiabá, ocorrida alguns anos mais 
tarde apesar de dar esperanças trilhou o mesmo caminho da eufo
ria que terminou ein ab.indono, onde o povo da região enfrenta a 
duras penas a falta de perspectiva de um futuro promissor. 

. Vinte e cinco anos depois a paisagem da Transamazônica se 
transformou numa mistura de-abandono e progresso. O governo 
federal se retirou do projeto deixando para trás cerca de um m.ilbão 
de pessoas só no Estado do Pará. mergulhadas na incerteza quanto 
ao futuro da colonização. 

Po~m. o trabalho. a persistência e a esperança fizeram des
ta região. uma das mais prósperas do Estado. A T ransamazônica 
produz cacau, pimenta-do-reino, café, frutas, feijão, arroz, milho, 
gado, cana e tantos outros produtos que comprovam a potenciali
dade económica da região. Existem recilrsos- naturaiS~ sullcientes 
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para ~ explorados economicamente sem precisarmos devastar 
as florestas e poluir os rios. __ SQIUQ$ ~o _ _mesmo tempo Uma n:gião 
rica com um povo forçosamente empobrecido. • 

A falta de infra~estrutura e a ausência de perspectivas de 
apoio governamental condenapun a população da regiio ao aban
dono. Vinte e cinco anos depois. no entanto, voltar pua nossos &... 
tados de origem. significa outra aventura. Migrar para oulros Esta
dos em OOsca de soluções é um caminho incerto e perigoso. Cria
mos raízes na Transamazônica e aqui queremos frulificar. 

Resistir é preciso. Queremos viver na Tnmsamarônica e 
SantarénrO.aiabá e desenvolver com o nosso trabalho. condições 
dignas de vida. Esta é a principal bemnça que podemos deixar aos 
nossos filhos. Mas, o desenvolvimento dessa regiio nio depende 
só de nossas mãos calejadas, dos nossos corpos mal reruperados 
do lnlbalbo, dos nossos pés cansados de trilhar essas eSIIadas, que 
mais parecem feridas sangnmdo na terra. Depende também e prin. 
cipalmente, do retorno do dinheiro público em foana de investi
mentos governamentais para dinamizar a economia; aproveitar o 
polellcial agrlcola da nossa nogião; depende de investimentos em 
programas educacionais de 'saúde, manutençio das eslnldas vici. 
nais, restauração daS rodovias, da cletrificaçio. da regula.rizaç.lo 
fundiária. Enfim, de todas as condições necessárias pam que pos
samos ser respeitados como cidadios. Embon. nio teubamos tido 
esse respeito dos governos que nos abandonaram nesta situaçio, 
ainda temos a dignidade de lutar e propor saídas para xecuperar a 
alegria de viver e dar sentido pam tanta. esperança investida em 
mais de duas décadas nessa região. 

Justillcaçio 

A população- que vive na Transamazônica e Santar6m -
Cuiabá vem amargando s&io& pre)lÍzos económicos e sociais, 
principalmente nos últiinos 15 anos, por causa da pmcariedade das 
estradas. As rodovias construídas nos anos 70, além de possuírem 
uma estruru.ra questionável do ponto de vista da engenharia. foram 
se deteriorando. ficando intrafegáveis nos periodos chuvosos. 

As ações dos governos se limitaram enlio a alguns serviços 
"paliativOs'\ que não garantiram a real conservaçio das rodovias e 
tampouco das vicinais que foram abertas pela colooizaçio. As 
agravante~~ abandono são in11meras. No vedo, sobe a poeira. 
facilitando a transmissão de doenças respiratórias, causando aci~ 
dentes e poluição. 

As pontes construídas com madeiras de lei. eucontra·se 
hoje. em sua mai~ deterioradas. sem contar as qt~e caimm e fo
ram substituídas por 11pinguelas" (pontes implóvisã.das1 arriscan· 
do a vida de todos que delas fazem uso. 

Atua!mente, calculamos que existem cm:a de 7 .50!km de 
estradas vicinais a serem recuperadas e 3.CXXlkm de estradas vici
nais a serem- COiistruídas, além de mais de l.oookm de rodovias a 
ser reruperadas. 

A recuperação- das vicinaiS é urgente. pois delas dependem 
milhares de colonos pan. escoar sua produçio e para ter acesso a 
tratamento médico. escola.. enfim, viver. 

I - Recuperação das rodovias Transamu.6niao (Marabá a 
Itaitubo) e Santarém-Cuíabá ainda no ano de 1995. 

2 - Asfaltamento de trechos nas duas rodovias no ano de 
1996 na segninte disposição: 

A- Transazamôoica: (Pari.) 
- Tucunú a Repartimento; 
- Vitória a Uruará. 

B- Santarem- Cuíabá: (os ttecbos mais ct!ticos) 
3 - A execução dos serviços de manut.ençio e- m:u.Peraçio 

das rodovidas deverá SCJ.' feito pelas prefeituras com rerursos e 
máquinas repassadOs diretamente pela União. Com fiscalização e 

assessoria do Departamento Nacional de Estiadas e Rodagens -
DNER, e uma comissão regional da sociedade civil organizada, 
c<mposta de uma pessoa por município. 

A - Ceder máquinas. equipamentos, veículos e pessoal do 
DNER para as prefeituras, com ônus para a União~ de modo a ga
rantir aos servidores os seus direitos trabalhistas, bem como o per
feito funcionamento dos equipamentos; 

B- Obs" O nopasse de recursos humanos, materiais e fman.
ceiros devaio ser proporcionais à extensão da rodovia no muniápio; 

C - Repassar recut'SOS rmanceiros da União para as prefei
turas. para abertura e recuperaçio das vicinais. bem como a cons
truçio de pontes. bueiros? atcm>S e rutros setviços, através de con
venios, eficienlizan.do sua aplicação no gerenciamenlo e execução 
dos serviços, aiendendo coo_venientemente as necessidades de 
cada município. Iniciando pelos trechos mais crlticos no período 
de agosto a novembro de 1995; 

D - Construir vias de acesso interligando as estradas vici
nais. facilitando assim o escoamento da produção. a organizaçin 
dos produtores e o intercâmbio entre as comunidades. bem como a 
viabilizaçio de sistema de transporte coletivo na zona rural; 

SAÚDE 

Justillcaçio 

A região da Transamaz&ica e San~ - Cuiabá possui 
atualmente uma população muito acima da pnovisão estimada pam 
a inli'a-<ostrutum de saúde existente. 

- A prOcariedadO da saúde na nogião possui inúmeros agra· 
vantes: 

-O atendimento odontológico público~ pt31icainente inex· 
~ssivo na região. nem mesmo consegue atender as crianças de O 
il7 anos. 

- Não existe tratamento especializado na regiio. os casos 
mais complexos tem que ser encaminhados para a capital do Esta· 
do. isso quando O paciente possui recursos e sua doença pode "es· 
penr um leito" nos hospitais públicos da cidade. 

Os recursos humanos ablant.e na área de saúde são em inú· 
meros redlzidissimos. isso os sobrecanega nas tarefas de maneira 
exaustiva. 

A saúde pnovenliva nessa nogião estA eada dia nodnzindo. 
snas ações, o prognuna de Agentes Comnnitários de Sallde im
plantado em 1992, está completamente abandoriado, as oficinas de 
saneamento da SeciWiria de Saúde Pública do Estado - SESPA, 
estio todas desativadas, o programa de combate a malária somenle 
funciona a burocracia dos escritórios. fato esse que ampliou assus· 
tadonmente o número de casos de malária. Os postos de saúde das 
vicinais aio passaram de "cabides eleitorais" e na prática nunca 
funcionaram. 

Existe nesta região grande incidência de doenças end&nicas 
com.o leisbmaniose, banseníase, dianiias infecciosas. al6m de ver
minoses e problemas de insuflciencia =pimtóda -IRA. 

O C!ncer vem se alastrando sem que nenhuma medida seja 
tomada. 

A reg:iio possui água ffl('#Dada funcionando de forma pre
cária na sede de alguns municípios. mesmo assim sem trat.a.manto 
adeqnado, o que gera al~m da falta de ágna nas vilas e cidades, ex
põe a populaçio ao riscç de inúmeras doenças. 

O SUS (Sistema Unico de Saúde) desse Estado alega que não 
possui :rec:unos e enquanto cantim,anns esperando por meDloteS dias. 

Propostas 

01 - TiaDSformar os Centros de Saúde de Brasil Novo e Vi· 
t6da do Xingu em Unidade Mista de 15 leitos, visando atendimen· 
to hospitalar no próprio município; -
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* Garantir atendimento hospitalar em todos os municípios 
da região. 

02- Uma ambulância para cada município da região (Paca
já. Anapu. S. José Porf'lrio. Porto de Móz. Vitória, Uruará. Brasil 
Novo, Altamira, RurópOlis). 

03 -Dotar todos os municípios de unidades moveis de sad
de médico-odlilntológico, fluvial e terrestre, visando o atendimento 
às localidades mais distantes e ribeirinhas. 

04- Democratizar e agilizar os processos de municipaliza
Ção da Saúde. o Estado deve assumir seu papel de assessoria jUnto 
aos municípios. 

05 - Obrigatoriedade do pagamento do adicional de inte
riorização para os recursoS humanos do setor saúde da região, vi
sando a efetiva permanência destes nos municípios. 

06 - Reativar as oficinas de saneamento da Fundação NJL
cional de Saúde nos municípios da região, visando à construção de 
latrinas e microssistemas de abast~mento de ãgua nas comunida
des menores e mais distantes. 

07 - Capacitar os recursos humanos da regiio no tratamen
to preventivo de Doenças SeXualmente Transmissiveis- AIDS. 

08 - Garantir estcque peilllllllellte de soro antiofidioo e 
S.A. T.., prevenindo-se assim mortes desnecessárias, que OCOITem 

freqüentemente em toda região. 
09-;... Fonnação, capacitação e atualização dos recursos hu

manos (nível médio e superior) de todo o setor de saúde da região. 
10- Real implantação do Progilllllll PA!SM em toda uegião. 
11 - Reativar o programa de parteiras curiosas em todos os 

municípios e que o Ministério da Saúde assuma a capacitaçio das 
mulheres e forneça o material necessário. 

12- Reestruturar urgentemenle IOdas as Unidades de Saúde 
da Fundação Nacional de Saúde na região (rec:ursos humanos. ma
terial técnico e recursos fmanceiros, bem como estrutura fisica). 

13- Descentrali7ar urgentemente o Programa de Controle e 
Combate à Malária, em todas os municípios da região~ fornecendo 
aos mesmos condições técnicas e financeiras e assessoria no ge
renciamento. 

14- Implantação do Banco de Leite Humano, pelo menos 
nas sedes dos municípios da região. 

15 -..lmE_~tação (assessoramento aos municípios) dos co
mitês de prevenção e mortalidade materna. 

16 -Reestruturar os progmmas de imuno-biológico (rotina 
e campanha) adequando-os a nossa realidade, com especial aten
ção à prevenção do tétano acidental e neonatal (grande incidência 
de óbito). 

17 - Equipar, pelo menos, os municípios maiores com apa
relh.os de Raios X, ultm-som.. aparelho en.clc«6pioo e recUrsos hu
manos com capa.citação especifica. 

18- Garantir pontualmente o repasse dos reclll'SCIS fmancei
ros da Saúde. 

19 - Rever as tabelas de pagamento de procedimento do 
SWSUS (Sistema de . )llformação Ambulatorial do SUS) e 
Slli/SUS (Sistema de Informação Hospitalar), flexibilizando-a, !e· 
v ando-se em conta a complexidade e a dificuldade de acesso _ao in
terior, tomando-as atmtivas para profiSSion.ais especializados. dos 
quais está carente nossa região (oftalmologista, neurologista. car
diologista. gineoo-<>bstetras, otoninolaringologistas, orto-lnlllma· 
tologista etc.). 

Pauta espeáfica do Estado 

O 1 - Democratizar e agilizar os processos de descenÍraliza
çào da Saúde. 

02- Cumprimento-do Rro (Regime Juridico úniCO; Lei nõ 
5.810). 

03 - Reativar as oficinas de saneamento da SESPA, atual
mente todas desativadas na região. vis8Ddo à confecção de latrlnas 
e micro-sistemas de abastecimento de água. 

04 - Reativar em todos os tmmici:pios da Transamazônica. o 
Prugmma de Agemes Comunitárias de Smlde, des<=lralizado, que 
alllahnente encomra-se quase que trtafrnente abandonado pela coorde
naçio regioeal e estadia! do referido JrO!Itlllllll. dando assessonmeoto 
tDta! aos tllllDiclpios. capacitando-<>; pom o gerenciametl!D pnlprio. 

05 - Reativar o Hospital Regiooal de Tuanui, visando ao 
atendimento de maior complexidade aos usuários do SUS de toda 
a região, equipando-o com recursos humanos. técnicos e r~ei
ros, __ com implantação de banco de dados e sistema eficaz de refe
rência e contra-referência. 

06 - Implantação do Progmma Naci01181 de Tratamento 
FOia de Domicílio, descentralizado. visando ao atendimento do 
fluxo de usuários de outros municípios para Tucuru:í, dando condi
ções de tratamento ao usuário dentro de nossa região. 

07 - Tmnsformar o Centro de Saúde de S. José Podhio em 
Unidade Mista de 15 leitos. visando ao atendimento primário e de 
média complexidade no próprio municipio, fornecer recursos hu
manos. técnico e fmanceiro. 

08 - Capacitação c atualização de todos os rccursoo huma
nos da SESPA na região. 

09 - Implantação e acesso assegurado ao PCCU - Preven
ção do CâncerCétvico Uterino. 

10- Real implantação do Programa PA!SM nas unidades 
da SESPA e não só controle de gestantes e crianças. 

11 - Reestruturação de todas as unidades de Sallde da SES
PA já existentes. 

12 - Reestruturar a DCPF/fFD - DiviSão de Controle de 
Procedimeot:os EspeciaisfTratamento Fora de Domicilio, visando 
atendimento sa.tisfarório ao usuário em proc.esso 'IFD. 

13 - Melhorar o atendimenlo o0ftalmo!6gico e neurológico 
com maior número de credenciameDto nestas especialidades. · 

14- Obrigatoriedade de implantação do Progmma Nacional 
de Aleitamento Matemo, capacitação de todos os recursos bnL11· 
nos da região. - - -

IS - Implantação do Banco de Leite Humano, pelo menos 
nas sedes dos municípios da região. 

16 -Implantação do Banco de Sangue em todas as sedes de · 
municípios da região. 

17 - Implantação dos Comitês de Prevenção A Mortalidade 
Matema em tcdos os municipios da região. 

18-Reativar de imediato o Hospital de !taituba. com contrata
ção de recunos bUIDJIDOS via concurso público e com OOiltrole wciaL 

19 - Construção imediata de um Centro de Saúde Especial 
na Ana}il e um Centro de Saúde em Belo Monte. 

20- Com relação à assistência aos servidores do Estado, na 
Transamazõnica e região do X'mgu, exigimoS: · · 

- Postos de atendimento nas sedes de todos os municlpios; 
-'- Especialistas credenciados nas especialidades de: Oftal. 

mologia. Neurologia, Canliologia, Psicologia, Orto·lraumatologia 
e outros mais complexos; 

- Fundo limite de enlrega de guias pam oonsultas e exames; 
- Assistência em Trat.amento Fora de Domicílio (mareação 

de consulta prévia, diárias, ganmtia de acomodação e despesas 
com lraDsporle, garantidas antecipadamente); 

- Ampliação dos convênios (hospifãlar, ambulatorial e exa
mes de diagnósticos especializados). 

EDUCAÇÃO 

Justificação 

_ A situ_ação educacional na região da Transamazônica e Xin
go é piecária· em todos os setore$, O quadro técnico pedagógico, 
de pessoal e apoio é deficiente. 
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A demanda docente aumenta cada dia e as escolas que ex. is- 15 zona rural. Ul zona urbana- municipio de Uruar:í.; 
tem não correspondem à procura nos cursos de 1° e 2° grau~ evi- 30 zona rural. 01 zona urbana- municfpio de Medicilândía; 
denciando a necessidade de construção de escolas de 1 o e 2° graus 15 zona ruraL 01 zona urbam.- município de Pacajá.; 
nos municípios de Altamira, Uruará, Medicilândia, Pacajá, Porto lOmoanmU.OI zooambooa-nnmidpiodePortodeMóz; 
de Moz. Souzel, Rurópolis e Brasil Novo. E necessário a amplia· 1 O zona rumL 01 zooa urbana - munidpio de Rurópoiis; 
çio de escolas de 1° grau nos municipios de Altamira e Medícilân- 10 zona rural. 01 zona urbana- muoicipio de Brasil Novo; 
dia. As escolas-existentes enconttam-se em péssimas COndições no 10 zona rural, 01 zona urbana- municipio de Senador José 
tocante a rede física, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias,- - Porlirio. 
necessitandodereparosereformas. 3- Ampliação de escolas de 1° grau nos municípios da 

Pam suprir a problemática da zooa rural e sede dos municl· TlllllS8maWnica; 
pios ao longo da Transamazônica e Xingu, propomos a implanta- 03- município de Altamir.l. zona urbana; 
ção do Projeto da Casa Familiar Rural e construção de salas de OS - municipio de Medícilândia, zona rural e urbana. 
aula pam atender as turmas de 1" a 4a série multisseriadas, escola 4- Implantaçio de uma Casa Familiar Rural nos muoicl-
Agrot&:nica Federal. bem como construção de salas de aula.. refor- pios de: Pacajá. Uruará. Brasil Novo. 
mas e reparos nas escolas já existentes. --5 - Construçio da Escola Agrotknica Federal em Altamira. 

Dada a impossibilidade de deslocamento dos docentes da 6 - Reformas e reparos na rede elétrica e hidráulica das es-
zooa. rural para cursos de capacítaçio a nível de 1 o e 2° graus. soli- colas sede na Transamaz&.ica e Região do Xingu (Pacajá. Brasil 
citamos a manutenção do Projeto Gavião com repasse fmanceiro Novo. Mcdicilândia.. Uruar.í. Rur6polis). 
diretameot.e do_MEC ii Universidade Federal Pará. . 7- Repasse da verba destinada ao Projeto Gavião direto do 

O baixo salário dos professores impossibilita-os de adquirir MEC ii UFPa. 
bibliografia que lhes garanta uma fonnação de qualidade, desta 8 - Instalação de bibliotecas e acervos culturais pam as os· 
forma reinvidicamos acervos bibliográficos para as escolas sedes e colas sedes. 
instalação de bibliotecas nos pólos. OS- bibliotecas pam os pólos de Altamira. 

Mesmo sendo a Tmnsamazônica uma região rica no setor OS -- bibliotecas pai3. escolas sedes (Pacajá.. Brasil Novo. 
agricola. o poder aquisitivo da populaçl!o é baixo, fazerido com Medicilândia, Uruará e Rutópolia. 
que a merenda escolar seja na maioria das vezes a alimentação dos 9- Regionalizaçio da merenda escolar. 
discenles. A regionalizaçl!o principal da metenda-escolar em todos 10-Coostrução de uma casa de apoio ao estudante do interior 
os municípios da Trans;amAzôoica e Região do Xingo ao nc.-sSo ver - 1 no muniápio de Altamira. 
não substituirá a necessidade de alimentação adequada, mas garan· 11- Cumprimento do RJU (Regime Jurídico Único). 
tiiá melhor qualidade. maior teor nu trititivo e aproveilamemo dos 12-Recoohecimento dos ooo:seihos municipais de educação 
prtodutos regionais. 13 -Democratização da escola pública. 

A interioriução da Universidade Federal do Pará. tem uma ENERGIA: 
ccntribuiçl!o importante na formação de futtJroo profiSSionais pam 
atender a demanda existente na área da educação e saúde. Por isso Justlftcação 
faz-se necessário uma infra-estrutura que garanta a qualidade e A questão energjótica vem sendo refletida a algum tempo 
cootimlidade dos cursos. em nossa região. Foi a partir das informações chegadas através da 

Visando o acesso dos alunos da zona rural e municípios vi- imprensa que tomamoS coohccimenlo de que o Governo Federal, 
zinbos nos cursos de interiorização da Universidade. necessita-se atmvés da Elettonorte, está planejando a construção de um com
de uma cas;~..de ~poio ao estudante do interior no municipio de AI· plexo bidroelélrico de grande por1<0 no Rio Xingu. Projeto esse que 
tamira (agilização do proCesso em anâamento da antiga proposta). no momento não está sendo discutido com a sociedade, por IliZÕC> 

Tendo em vista a necessidade de melhoria da qualidade de que descoobecemos. 
ensino a valorização profissional exigimos o cumprimento do RJU A algum tempo estamos discutindo esta questão energética. 
(Regime Juridico Único) com destaque nos itens: concurso públi· já percebemos que sua complexidade vem gerando grandes polê· 
co. plano de carreira.. cargos e salários e ainda.. colocar em prática micas entxe os vários seiOres da sociedade. 
o establlO do MagistériO e melhoria salarial (reposição das perdas Não é para menos., atualmente o mundo inteiro discute a 
de 1994 a 1995). questão energética a partir das experiências práticas de Projetos 

Exigimos o reconhecimento do papel dos conselhos munici- Hidroelétricos. Na Amazônia. a construção de hidroelétricas sem-
pais e regionais de Educação de composição paritária com a compe- pro foi objeto de segredo governamentaL rom conseqüências tnl-
t&cia. a educação nos respectivos níveis Oocal. municipal e regiooal). gicas para o ecossistema. como é o caso de Tucurui. Além dos 

Propostas; w.mmas sociais irreversíveis com o deslocamento de aldeias indJ> 
genas, doenças causadas J>eia poluição das águas, da proliferação 

1- Equipe técnica pedagógica; de insetos além da destruição da fauna e flora da região. 
1.1- Palo Altamira.-divisio das escolas em 5 pólos. Uma outra questlo que se coloca na discussão da via hi-
1.2.1 - I equipe por pelo. droelétrica pam a produção de enetgia. é, a quem elas beneficiam? 
1.2.2- 01 equipe por municlpio. No caso de TuCUIUi. uma das maiores do mu~ temos ao 
13- Composição da equipe: lado válioS-mlmicipiOs da região que não possuem energia elétri-
01 Assistente Social~ ~-No entanto TuCUIU{ abastece o Projeto Albnls!Alunorte e o 
01 Orientador Educacional; Projeto Camjás, que se exportam ferro e alumfnio pam o Japão 
01 Psicólogo; rom energia subsidiada de Tucurut 
O I Supervisor Pedagógico. .. _ . -·· __ ·- Não podemos esquecer a importância da enetgia pam o de· 
2- Construção de escolas de 1° (zona rural) e zo (zona ur- senvolvimento econômico e social da região. Neste ponto cabe te-

bana) graus : fletir que tipo de desenvolvimento que queremos, ou seja. a quem 
1 O zona rural, 01 zona u:rbana- município de Altamira; o desenvolvimento deve benefiCiar. 
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Nesse senlido. precisamos discutir a vinda desta energia tentável para a Transamazônica. deDtro do contexto de Agrialltun 
denlro de um oulro objetivo: fomeoer energia para a população e Familiar baseando-se na exp1oraçio raciooal dos xocursos natums, 
para impulsionar o desenvolvimento da região, que "às escuras" v€ produção de culluras de subsis18ncia, divmiftcaçio do plantio de 
lentamente seus projetas ficarem fadados à falencia, sem nenhuma culturas perenes, recupemçio de áreas alteradas aln.vés do plantio 
perspectiva. • ~ ~ ~ de cmsórcio bortoflorestais, plantio de culluras anuais atrav6s de 

Nilo podemos esquercer que a16m da energia de Tururui, é ln.çio animal, manejo das pastasgens, organização da OOIIlei'CÍali
possivel desenvolver ouln.s formas de produção de energia, bem zaçilo e transformaçio de produtos aln.vés de Organizações de 
sucedidas em culrOs países e cada vez mais utilizadas. Entre essas Produtores (associações e cooperativas). 
formas se destacam as pequenas barragens. a energia solar. o bio- Salientamos que esta iDiciativa estará vinculada a integraçõ
gás, exemplos esses que são eficientemente possíveis nessa :região es de düerentes segmentos da sociedade civil (órgãos: federais, es
tão riCa-CD:i i'ecUrsós hídricos e tão pobre em iniciativas enef8;efiC8s- - fãdua.is, pn:feil:ums. e organiZAções de produt.c:m$) que deverio ~ 
que realmente beneficie a população e contribJa para o desenvol- gumr que esta iniciativa Veoha a ser colocada an dcscnvolvim.emo. 
vim.ento. Neste sentido a populaçio da TransamazArrica propõe; 

Propostas: 
- Reivindicamos que o ''Linhio de Tucilrtlf' se estenda. ini- CRÉDITO RURAL 

cialmentc, a todas as sedes de mllilicípios da TransamazAnica e 
Santar6m- CUiabá. Sendo que, no ano de 1995, o linhlio chegue 
até Altamira no Pará.; 

EYigimos que sejam alcx:ados mcw:soç para custear pesquisas 
~femltes ao levantamento dó potencial energético da região. 

- Que sejam retomadas e aprovadas as reivindicações do 
Movimento Energia e Cidadania da cidade de Altamira. contidas 
nos documentos que foram ent:regues às Ccmmis El~tricas do Pará 
- CELPA, e governo do Estado. 

AGRICULTURA 

Justillcação 

A região da Transamazônica possui gnmde putencial agd· 
cola com uma infmidade de re- cursos IUltllrais; solos f&teis, con
dições climáticas favoráveis para atividade agrícola oom uma 
grande diversidade em sua produçio: cultivo de culturas anuais 
(moz, milho, feijão e mandioca), culturas perenes (cacau, pimen· 
ta.OO.reino e caf6), frutas tropicais (cupuaçu, açai, bacuri, muriçi. 
coco e taperebó.) que não são aproveitadas em sua totalidade. 

A produção agdcola é baseada na Agricullura Familiar, 
com uma grande concenln.çio de pequenos produtores que depen· 
dem. exclusivamente da atividade agrícola., sendo a regiio reconhe
cida como gnmde produtora de alimentos do Estado do Pará. 

Porém. ~almente a atividade agrícola na TransamarAnica 
atravessa grave crise em funçio da aus&J.cia de uma politica agó
cola que ateada condições especificas da região, estando a agricul· 
tura familiar em fase de estagnação devido a vúios problemas: 

-Falta de investimentos financeiros (linhas de cndito) que 
ateodam necessidades especificas da Agricukura Familiar; 

- Baixa colação dos produtos no mercado; 
- Problemas Fitosanilários que incidem sobre as cullums 

perenes: de cacau, e pimenta-do--reino); 
-~Dificuldades no esooamento da produçio em fuDçio da 

falta de manuteoçio das estradas; 
- Problemas na Comercialização devido a distAncia dos 

CetlliOS Consumidores e açio dos arravessadores que monopo
lizmn os preços dos produtos; 

- Assistência técnica deficiente que não atende necessidade 
e realidade da Agricultura Familiar; 

- Tecnologia disponivel distaociada da realidade da peque
na produção. 

Frente ao grande número de problemas enfrentados pua o 
desenvolvimento da agricuhrua Familiar na região, em contraste 
com as alternativas economicamente viáveis de serem implanta
das, os pequenos produtores organizados em suas entidades de 
base (associações, coopemtivas, STRs.) ligados ao Movimento 
pela Sobrevivência na Transamazônica, vem di:;cutindo e ama.du
~do uma proposta de desenvolvimento de uma agricultrua sus-

I- Investimento de recurros para a regiio da TransamazA.. 
nica aln.vés do Banco do Brasil nas seguintes linhas de aódito: 

- Maio!' investimento de recursos pa:ra o custeio em allfivo 
de rulturas anuais (mi.Iho, uroz, feijão e mandioca) com o paga
menlo aln.vés de equival&lcia/produto; 

- Reativação da linha de ~to pua a implanlação de cul
turas permanentes (cacau, pimenta-do-reino e caf~) 

- Linha de c:r6dito para a impiaotação de agroindústrias 
pua o beneficiamento da produçio regional (frutos tropicais. pol
pa de cacau, leite, etc.). 

- Financiamento de capital de girlJ para as assoCiações e 
cooperativas realizar as comercialização dos produtos. 

-Linha de a6dito direciooada pam apuveitammto de áreas aJ. 
temdas aln.vés de tn1çio animal e plan!io de aJilS6rcios ~ 

- Oesburocraliza.r o FUNDEC, tomando-o mais acessível as 
cooninidades rimús da Transamazônica. 

2-Encaigos Financeiros: 
J=6%aoano; 
AtuaHnçãó monetária; 
Olsteio, atmv~s da equivalência produto; 
InvestimeniO Permanente e Industrial: iseoçio de 50% da 

COITCçio monetária pua a pequena produção familiar. 
3 - Pesquisa e assistência técDli:ã: --~ 
- Inr.riorizar as atividades dos órgios de pesquisa, extensão . 

rural e ensino, pll'8. conlriblir na construção de um modelo de ex
ploraçio de agricultura susteotável adapladas u oondições especl
ficas do ecossistema e a realidade da Agricul1ura Familiar da 
Amazônia. 

- Fortalecer as linhas de pesquisa direcionadas pua a re
gião da Transamazônica nss seguintes ámls: 

- Fortalecer e agili:w as pesquisss sobre os problemas fi. 
tossanilário& a que envolvem a pimenta-do-reioo na regiilo Ama2ilnica. 

- Pesquisa dirocionada pua tecnologias adapladas a -e
na produção (ln.ção animal, aduboçio orgilnica e verde, aproveita
menlo de subprodutos, criaçilo de pequenos animais, manejo de 
pastagens. aproveitamento de áreas alteradas).Fortalocimenlo dos 
6rgios de assistência t&:nica Estadual, atmv& de conv~nios com 
Governo Federal e entidades internacionais oo sentido de fortale
cer as aÇôes da Extendo Rural cem investimento de mrursos em 
infra-estrurura. oontrataçio de recursos humanos e capacitação dos 
profiSSionais alllantes na região em tecnologias adaptadas a reali· 
dade da Agricultura Fantiliar. 

- Reativar o progmna Agroambiental do Departamento 
Naciooal de CooperativiSmo (DENACOOP) visando o aproveita
mento de áreas alteradas com o plantio de consón::ioS agroambien
tais e fortalecimento das organizações de produtores. 

- Estruturaçilo e implanlação de po<tos do Ibama nos Muni· 
dpios de Uruaxá, Pacajá, Medicilândia e Porto de M6z; 
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- Autorização e registras das tnarc:enari.as e pequeil.as serra· 
rias coletivas nos muiÜcípioS. --

3 - l.egali2ação da Reserva Ind!gena dos Araras na regiio 
da Transamazônica. 

4- Retinida imediata das madeireir.ls que aluam na área da 
reserva indígena dos Araras. 

5 - Criação de um Projeto de Educação Ambiental COO!de
nado pelo Ministério do Meio Ambiente que envolva todos os ór
gios Fedenris e Estaduais aluanws na regiio no sentido de realizar 
trabalho educativo com enfoque para o uso racional dos recursoS 
nanmús, proWção da fauna e flora, manuwnção das reservas de 
florestas legais cm todos os imóveis rurais, proteçio de nascentes 
de rios e igara~. 

6 - Que sejam detenninmdos. legalmente nas áreas das ma~ 
deireir.ls com uma fiscalização rigida visando controlar a explora
çio indiscriminada dos recursos nalur:ais-

QUllSTÃOAGRÁ.RIA E fuNDIÁRIA 

Justlllcação 

A silllação fundiária da Transamazllnica e Sanrmm- Cuis
bá apresenta um quadro em que a maioria das propriedades não 
possui tllulos defmitivos. Sio iDlmeras as situações que devem ser 
enfrentadas para corrigir esse quadro, dentre as várias destacamos: 

-Terras dentro da faixa de colooizsção; 
-Terras fom da faixa de coloniD.çio, mas que ficam dentro 

do pollgooo desaprop:iJido pelo lnaa; 
-Terras que estio já. delimitadas e ronsensualmente aceitas 

e que cio possuem titulaçio. 
As áreas que ficam fora da faixa, mas dentro da área do po

lígono, que mesmo após os decursos legais perm.mccem. sob ares
ponsabilidade do Incra, que destinou essas áreas para colonizaçõo 
através do instrumento de alienação de tenas públicas- Assim fo
ram vendidas áreas de 3-lJOOba nos Municipios de Pacajá e Unwá, 
que ~ hoje não foram trahalhadas ou exploradas pelos que com
praram- A grande maioria dessas áreas enonntra-se, hoje. ocupada 
por posseiros. muitos dos quais com até doze anos de posse. 

Com a revogação do Decreto-Lei n° 1.164, algumas glebas 
que estavam sob a jurisdição do Incra (localizadas na faixa dos 
100 km IIU-IIJlUl!ens da Rodovia BR-230- Transamazônica), vol
taram i jurisdiçlo do Estado do Pari, e necessitam ser reconheci
das e trabalhadas pelo lwtpa para orientar suas destinações-

Outra questão grave a ser enfrenlada são as reservas indíge
nas. A deman;açio destas reservas é urgente. pua solucionar a 
pencl!neia existente entre índios e colonos assentados dentro da 
mesma área. e as madeireiras que as invadiram para explorar in· 
discrim.iDJulamente a madeira. essa simação vem se airastando a 
alguns anos sem soluçio, mas apenas ca:n perdas tanto para pos
seiros quanto para os índios. 

Propostas 

1 - 1 posto do lba.ma em cada município; · 
2 - Q.le seja feito um levantamento da situaçio fundiária 

nas rodovias Tmnsarttazl\njca e Santarém- Cuiabá com oS seguiri: 
tes critérios: 

- Que os: recursos sejam da União ou atra.v~s de convênios 
com cidades; 

- esse trabalho deverá. ser feito em parceria com o Movi
mento pela Sobrevivência na Ti:ali.Sãmaz&ica; 

3- que sejam retomados os encaminhamentos ant.eriores __ Je

lativos ao projeto de Assentamento Surubim em Modicilândia. 
buscando a conclusão imediata desse projeto; 

4- maior agilização na confecçio e entrega dos tínifos defi
nitivos dos agricultores dessa região. 

CONCLUSÃO 

Conclu!mos que a viabilizaçio dessas propostas será capaz 
de apontar um novo rumo para o Projeto de Colonização da Tran
samazônica e Santarém-Cuiabá. 

Os tiabalhadores organjzados ao loogo dessas rodovias 
sempre conc1uíram p8l1l o desenvolvimento dessa região. entretan
to a partir do momento em que sua cidadania lbes. foi negada é itn:. 
possível resistir. 

Nossa """' 6 rica, o mundo mwiro 6 sabedor disso, talvez o 
que oem todoo saibam 6 o quanto esse povo lutador wm empob<ecido. 

Nio há oulro caminho para se construir dias melhores aqui. 
a solução 6 investir os recursos públicos de fonna digna- O aban
dono dessa regiio não é para fiOÇio- Enwndemos que as propostas 
aqui apresentadas irlo dar supone para a tomada desse Projeto de 
Colonização-

DuranU o discurso do Sr.lt.demir Andrade, o Sr. 
Renan Ca/Ju:iros, 2• &cutário, deixa a cadeira da pre~ 
sidincia, qUI! é ocupada pew Sr. Jo.sé Samey, Preside.u 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Gilberto Miranda 
Jooas Pinheiro 
Júnia Marise 

O SR- PRESIDENTE Qoo6 Sarney)- Sobre a mesa, indi
cação que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador 
Renan Calheiros. 

É lida a seguinte: 

. INDICAÇÃO N" 6, DE 1995 

Excelentissimo Senhor Presidenw do Senado Federal 
Sugem que a Comissio de Assuntos Econômicos, a Comis

slo de Assuntos Sociais e a Comisslo de Constituiçio~ Justiça e 
Cidadania. em conjmto. criem uma subcomissão mista, temporá
ria. para estudar e coosolidar a legislação agr.lria, agdcola e do 
meio ambiente. 

Com fundamen10 DO art. 99, incisoU, que fJXa a competen. 
eis da Comissão de Assuntos Ecooômicos para opinar sobre pro
posições do Direito Agp;ário; no arl- l 00, in:ciso UI, que fiXa a · 
competência da Canissão de Assuntos Sociais para opinar sobre 
as proposições que versem sobre o meio ambiente. e. no art. 101. 
inciso n, n"s 4, 11, 12 e l3,que foounacompetênciada Comissão 
de Constituiçio, Justiça e Cidadania para emitir parecer de m6rito 
em direito civil. registras pliblicos, bens do domínio da Uoii.o e 
desapropriaçio, combinado com o art. 224, que dispõe sobre as 
proposições sob a forma de ''indicaçio", todos dispositivos do Re
gimento ln1emo do Senado Federal, vimos i ilustt<: pr<Sença de V. 
Ex• submeter a presente indicação. para ser apreciada pelas comis
sões relrom.enciooadas. pelos motivos de fato e de direito que pas~ 

-saa expor. 
l. O Brasil6 um pals de dimenslo continentaL A 1em1 6 sua 

maior riqüezil e ·seu maiOr problema. Ao longo de cerca de 500 
. (quinhentos) anos a disciplina do problema fundiário brasileiro 
~ou uma elaboração legislativa torrencial descooexa e difu
sa. com vícios e etrO& de lécnica. 

2. Existem dispositivos vigentes desde o Brasil Colônia. A 
expressão ''revogam as disposições em coottário tem trazido à le· 
gislação agr.lria inúmeros problemas de inlerpretação, gerando 
dúvidas. jurisprudência vacilante e o descrédito popular. 

3. Os julgados em matéria agr.lria slo desunifonnes, ames
ma lei 6 interpretada por este tribunal estadual em Üm determinado 
sentido. enquanto que no ootro, em dircçio diametralmente opos-
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ta. Assim, nas zonas. de fronteira a siruaçiio se -agrav-a causando 
desoniens e desorientação jurídica. 

4. O universo de leis agrárias, edita.das sob pressão pelas 
contingências da realidade fálica constitui-se de uma imensa mas
sa de dispositivos legais. que ora se complet.tm, ora se superpõem 
e não raro se derrogam. 

S. lmpie-se esludo profundo da mathia e a inadiável con
solidação deste imenso universo de leis agrárias. agrfcolaS e do 
meio ambiente. 

6. Trata-se de uma das questões mais sérias e árduas deste 
País, que tellho certeza merecerá a devida atençio por parte de to
dos os nossos ilustres Pares. 

SenadoFedral,l4de junho de 1995.SenadorRomeroJuc:L 

(Às Comissões ck Assunros &onômicos, A.ssunlo3 
Sociais e de Constituição e J ustlça e Cidodanio.) 

O SR- PRESIDENTE (José Samey) - A indicação seri 
publicada e remetida às comissões competentes. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr.l0 Seczelário ein 
exercíCio, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA 

OF. N" O! 9195/CCJ 

Brasília, 1• de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais comunico a V. Ex• que em reunião 

realizada no dia 31-5-95, esta Comissão aprovru, nos termos do 
Projeto de Resolução que apresenta, o Oficio "S" D0 56, de 1992, 
do Presidente do Supremo Tribu.Da.l Federal, encaminhando ao Se· 
nado Federal, cópia do acórdão proferido por aquela Corte no Re
curso ExtraordináriO n° 111.345-6, D.o qual declarw·se a inconsti· 
tuciooalidade do artigo 5° da Lei n° 5.660, de 4 de dezembro de 
1979 e de par.lgrafo único do artigo 1°da Lei n•6.085,de 1•dep
lho de 1982, ambas do Estado de Santa Catarina-

Cotdialmellle, - Senador Íris Rezeode, Presidente da Co
missão -de ConstiPJição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com tef..&cia ao 
expediente, lido anteriormente, a Presidência comunica ao P1ená· 
rio que, nos termos do art. 91, §§ 3° a 5°, do Regimento Intemo, 
abrir.se-á o prazo de cinco dias llteis para interposição de ea1rso, 
por um décimo da composição da Casa, pua que o Projeto de Re
solução n° 75, de 1995, que suspende a execução de dispositivos 
das Leis n• 5.660, de 1979, e n• 6.085. de 1982, ambas do Estado 
de Santa Catarina, seja apreciado pelo Plen!rio. 

O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item único 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 65, DE 1995 

(Em regime" de urgência.. nos tem1os do art. 64, 
§ ZO, da Constiwição Federal, combinado com 

o art. 375, VIII. do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 65, de 1995 (n• 40195, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da Repdblica. que estabelecere-

gras para a produção independente de energia elétrica, e 
dá ootras providências. 

(Dependendo de pareoeres das Comissões de Ser
viços de Infra~Estrutura e de Assuntos Econôm.icos) 

A Presidência esclarece ao Plenário que, no prazo regimen
tai. foram apresentadas doze emendas ao projetO perante a ConiiS~ 
são de Serviços de Infra.Estrutura. 

Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Intcmo, de
signo o Presidente da Comissão, Senador JOSé Agripino Maia. 
para proferir parecer sobre o projeto e as emendas. em subsl.iblição 
à Comissão de lnJta-Estrulura. 

O SR- JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN. Para emitir panx:er .. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, 

_ com base no art. 348 (_lo Regimento Interno e tendo em vista que o 
presente projeto de lei recebeu doze emendas na Cot:Õissão de Ser
viços de Infra·Estrutura. solicitaria, até para melhor conhecimento, 
debate e análise das emendas, uma prorrogação de 24 horas para a 

- apresentação do parecer. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o 

art. 348, inciso n. do Regimento Interno, fica concedido o pram 
solicitado, em face da complexidade da matéria. O Projeto de Lei 
da Câmara n•6s, de 1995, voltaiá à Ordem do Dia na sessão O<di
nária de amanhiL 

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Há oxadores inscritos. . _ . . 
Concedo a palavra ao nobre Senador Antôoio Carlos Valada=. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senado
res, na semana que passou, a notícia que causou mais espécie ila 
imprensa do Cone Sul foi~ sem dúvida, a reação do Presidente da 
Argentina, Carlos Menem, a uma medida provisória baixada pelo 
Govemo brasileiro. impoodo restrições à importaçio de automóveis. 

Um parceiro como o Brasil, cujo mercado absorve mais de 
30% de produtos argeotinos, tem que ser visto pelas autoridades do 
pais vizinho como um oolatxn.dccefetivo do seu desenvolvimento. 

_Declarações ameaçadoras, como as que foram feitas pelo 
Chefe da Nação argentina, que se portou como uma criança mal
criada, de que poderia não comparecer à reunião do MERCOSUL, 
em São Paulo, como represália à atitude do Presidente Fernando · 
Henrique Cardoso, não passaram de um grande roi::npante, tio ca
racterístico do populismo execrado pelo povo argentino e de uma 
arrogância típica de um peronismo que parecia sepultado. 

O episódio causado pelas declaraçOes apressadas do Presi
dente Menem. muito emlxmt deva ser superado totalmente no âm
bito normal das conversações entre os dois países, funcionou para 
todos nós, brasileiros, como uma grande descortesia, uma grosse
ria desnecessária, um faux pas- como se diz nos meios diplomá.
ticos .- que poderiam ter sido evitadas, visto que, no encontro de 
São Paulo, iniciado hoje, com a presença inclusive do Presidente 
da Argentina, tudo pcxleria ser esclarecido e as partes chegarem a 
um consenso na conformidade dos interesses comerciais de ambos 
os países. 

Por maiores que sejun as dfficuldades econõmicas, que 
neste momento atravessa a Argentina, o Brasil não pode passar aos 
olhos daquela grande nação como algoz do seu povo, pois o que se 
procurou transmitir foi exatamente isso: que o nosso País estaria 
criando batreiras alfandegárias à venda de velados produzidos lá 
e tal mecanismo ocasionaria queda na indústria e aumento do de
semprego. Um discurso como esse cria, por certo, mal-estar entre 
os dois povos amigos, gera antipatias, que podem comprometer o 
processo de desenvolvimento global desta região sofrida do conti
nente latino·americano. 
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Ora. desde a implan!aÇilo do Real, o Brasil .PI petdeu mais 
de USIO bilhões na sua balança de pagamentos. E, a continuarem 
tais perdas. a nossa economia podeTá atingir o seu ponto ciitico e 
ameaçar a estabilização petseguida pelo Plano Real. 

E o setor de automóveis no Brasil. com a accleraçio do mo
vimentO comercial que aconteceu depois do Plano, com a abetb.Jra 
indiscriniina<4 das importações, precisa ser mais vigiado, tendo 
em vista seu papel de grande relevo no equilíbrio ou desequilíbrio 
de nossas contas. 

Levando~se em consideração tudo o que o BraSil recebe em 
matéria de investimeritos" e exportações e tudo aquilo que despacba 
P"" o ex~. em termos de dinheim, rep<eSODtado pelo pagamento 
e remessa de lucros, há um déficit de U$3,7 bifuões em jogo. 

O Brasil deve continuar a abrir as suas portas para. o com6r
cio de ootros países, principalmente para os integrantes do Men;o.. 
sul, porém, deve-se inserir em tardisposiç!o Uma Cláusula de reci
procidade. pela qual se estabeleça um sistema de inlelclmbio co-: 
mercial justo. Para os carros brasileiros, foram criadas bureira.s 
com a fiXação de cotas. Jfl os produtos argentinos, como carros e 
eletroeletrônicos, entram Jiu"Brasil com total liberdade e não pa
gam qualquer tributo~ 

O Sr4 Bernardo Cabral-Concede-me V. Ex.•um. aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Ouço V. 

Ex• com prazer. 
O Sr. Bernardo Cabral- Eminenle Senador Anlooio Car

los Valadares. V. Ex .. demonstra a experiência que)raz para o Se
nado, depois de ter sido Governada: de Estado. E claro que, na 
área executiva. V. Ex .. pôde bem dimensiOnar fatos que podem ser 
coniqueiroS, os que sio complicados e os que trazem mal-estar 
para dois países. V. Ex• esü. abordando uma questio que, apucn
temenle, pode ter sido simples, mas que revela o modo corajoso 
com. que o Brasil nele se houve. Creio que adivi.ohó o fio conâulór 
fdos6f100 do discurso de V. Ex .. , que é o de demonstrar que. acima 
de Wdo. está a soberania brasileira. Mais do que qualquer coisa. V. 
Ex• está a defender da lribuna aqueles pootos capitais que levam 
um país para a frente: seriedade, honestidade, firmeza de propósi
tos. De modo que, meu caro e eminente Senador Antonio Carlos 
Valadares, cuja honra de faurparte do seu partido, no Senado Fe
deral, muito me dá. satisfação, receba V. ex• meus cumprimentos. 

O sR . .{NTONIO CARLOS V ALADARES -O privilé
gio é meu, Senador Bemãrdõ CabraL V. Ex• é Uma figula partícipe 
da vida nacional e não é de agora que.· seja como Presidente da 
OAB ou, posteriormente, como Relator da Constiruinte. deu pro
vas da sua competência. da sua lisura e do acendrado amor que 
tem pela nossa Pátria. 

O Sr. Edisoo Lobão- Pemlltc.:.me V. Ex• um aparte? 
O Sr. Romeu Tum a- V. Ex• me concede um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- V. Ex•tem 

a palavra, Senador Romeu Thma. por cessilo do no~ Senador 
Edison Lobão. 

O Sr. Romeu Tu ma - Senador Antonio Carlos V aladares, 
tenho o privilégiO de sentar·me a seu lado e receber de V. Exa os 
ensinamentos de comportamento nesta Casa. Quen>, entretanto, ter 
o privilégio de aparteá-lo apenas para relatar um fato referente ao 
assunto que V. Ex .. oportunamente ttaz a esta Casa. Ao iniciar-sei 
as discussões sobre quotas de importações de veícUlos, em visita 
ao Senhor Presidente da RepUblica, fiZ ver a Sua Excelência as 
preocupações das inchístrias de autopeças com a possibilidade de 
exportação e imponação de R$1,00 de qualquer forma ou em veí
culos montados ou em autopeças. O Presidente Femando Henri
que Cardoso most:r<:u-se apreensivo com o fato de que as indús
trias de autopeç:as pudessem ser prejudicadas com o aumento da 
importação nesse setor. Em seguida, conversei com o ~nte 

da Anfavea e da Fiat, Sr. Silvano Valentino, sobre as conseqüên
cias da medida provisória de contenção de importações. que o~ 
sidente Fernando Henrique Cardoso _trouxe ao conhecimeniO pú.
blico. O Sr. Silvano Valentino disse-me que, em relação a autope
ças, não havia muito interesse das indástrias em importá-las se os 
preços nacionais fossem competitivos e que, neste caso, os empre
sários preferiam tmzer carros montados. E perguntei sobte a Ar
gentina. Ele infonnou-me que naquele país há. uma montadora ter
ceirizada. que trabalha para. a Fiat e para a Renault, e que, em ra
zio do acordo com o Mercosul, essas empresas tinham que au
mentar a produçio. E, assim. pediram a essa empresa argentina. 
que faesse um cronograma de aumento da produção industrial 
Verificaram que seria nmito demorada a ampliação; estabeleceram 
um pm:zo de dois anos de carência e vio instalar uma indústria da 
Fiat na Argentina. Em decon:ência. senti que praticamente a Ar
gentina tomou-se um portão aberto pam a entrada de produtos eu
ropeus no BrasiL Entio. esta pmocupação tem que ser avaliada pe
las autoridades fmanceiias, porque senão, daqui a pouco, tetcmos 
em nõsso- Pais a CODCOll'ência do vizinho. Não estou criticando a 
Argentina, po<que cada pais procura resolver o seu problema cco
nômico. Mas queria cumprimentá-lo pela oportunidade, Senador 
Antonio Carlos V aladares. e tamb6m ao Excelentíssimo Sechor 
Presidente da República pelas medidas tomadas. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Agradeço a 
V. Ex". Senador Romeu Tuma, por esse <1parte que engrandeceu 
realmente meu pronunciamemo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Anlooio 
Carlos Valadares, peço desculpas por interrompb-lo, mas gostaria 
de pedir ao Senador Sebastião Rocha que digite a sua pruetiça oo 
Plenário. 

Obrigado. 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES - Senador 

Edison Lobiio, é com prazer que ouço V. Et". 
O Sr. Edison Lobão- Nobre Senador. quero cumprimen

tar V. Ex .. pela iniciativa desta manifestaçio que, seguramente, nio 
6 apenas em seu nome. mas no do Senado e de todos os brasilei~ 
ros. O sentimento que move V. Ex• é semelhante ao meu também. 
O Presidente Femando Henrique. um homem reconhecidamente 
civilizado, educado, um diplomata, já foi at.6 Miriislro das Relaçõ
es Exteriores. teve. dianec desse episódio, uiJl!). reação à altura da · 
sua poSiÇãO-oe-estadista, qual seja. eàu~ sóbriã, porém finDe. 
O que está acontecendo, entretanlo, é que~ vendo nos jor
~nais uma Ielaçilo de 235 produtos defendid:>s pelo govemo argen· 
tino conlia 170 produtos brasileiros. Ora, mesmo se tivéssemos 
uma folga muito grande na nossa balança comercial, ainda assim 
não se justificaria ceder em nossos interesses para resolver apenas 
os problemas da Algentina. Mas tendo o Bn.sil, hoje, uma balança 
comercial em débito. não podemos ter meias palavras em torno 
desse problema: Tenios que defender os interesses brasileiros. sob 
pena de estarmos contra o que mais interessa A Nação. Entendo, 
portanto, que a medida provisória foi correta e que precisamos, do 
ponto de vista do Govemo. examinar mais cuidadosa c mais pro
fundamente essa questão. a fiDl de tomarmos um posiçio defmiti. 
VL Dez bilhões de reais de prejuízo, nessa negociaçio com o Mer~ 
ccisul. é muito dinheiro para o Brasil. Essa sangria tem que ser es
tancada ou se transformará numa hemorragia com graves proble-
mas para a economia brasileira. Meus cumprimentos a V. Ex• e a 
minha solidariedade total ao Presidente da República pela provi
dência. que tomou. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Senador 
Edison Lobão, agradeço as palavras sábias de V. Ex• que, certa
mente, interpretam não s6 o sentimento do povo do Maranhão. 
mas também do povo brasileiro. Foi, portanto, acertada a medida 
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do Governo, que prectsa se tomar cfetiva o quanto antes pua aca· 
bor com esse privilégio descabido gerado por um acordo malfeito 
assinado em Ouro Preto pelo Govemo anterior, no qual o Brasil se 
portou como um pai todo generoso e bem sucedido, qt>e tudo dj e 
nada exige em troca. nem o dever da reciprocidade. 

O Brasil acumuloo em maio um déftcit ool:llle1'cial de quase 
US$5 bilhões, _a maior parte )X'OVenientc das importações que atiD.· 
ginlm o montante de US$3,492 milhões. Portanto, o Brasil tem de 
estar ateDIO a esse problema, fazer comções de mmo, exigir da 
Argentina e dos demais poises que compilem o Mercosul IIaiA
menlo igual. pois nlo se pode fazer concessees sem o retomo pro
porcional ao sacrificio a que o nosso povo se submete todos os 
dias para suportar uma politica de restriçio ao cr6dito, de arrocho 
salarial, de rocessio que ümiiA a capacidade produtiva e promove 
milbiles e milbiles de desemptegados em nosso Pais. 

O Bmsil nio pode ser considerado culpado pela atual aise 
econ&nica da Argentina, Sr. Presidente. Ali todos os remédios 
apontados pelo consenso de Washington, pelo FMI e pelos orga
nismos de f"manciamento iiitenlacional foram aplicados 1 risca: a 
venda das empresas estatais; a abertura para os investimentos es
trangeiros, a politica recessiva, todos esses ingredientes que estio 
fazendo receituúio das nações latino-americanas para comçio de 
seus males, infelizmente não tiveram o efeito desejado. E o que se 
v& hoje em dia, nl!o s6 na Argentina como em todos os poises do 
nosso continente, 6 o agravamento da crise social. com o aumento 
do desemptego, da violllncia, do consumo de drogaa, escolui71-
çio defiCiente e a saúde aos pedaços. 

Nos últimos anos, mais de vinte empresas sumiram, desapa
:recenm na Argentina, alcançando O país taxas de desemprego de 
até 12%. 

Quando o Presidente argentino exige "acordos consensuais" 
e o cumprimento da "integridade e alcance dos acordos anterio
res*', na realidade procura manter cláusulas de um acerto já ulba· 
passado por uma nova realidade, vivida atualmente pelo BASil. 
Nio é mais poss[vel suportar o ingresso de até 70 mil veirulos que 
poderiam atravessar a fronteira, este ano. sem pagar nem um tos
tio de imposto, quando o Brasil não dispõe do mesmo direito. 

Por causa do tratamento desigual que vem recebendo do Ja
pão, os Estados Unidos da América criaram aHquoiAS 1 imporU.
çio de can'õo m)lônicos. Se até o fmal deste m~s o Japão nio mu
dar sua politica alfandegúis de distribuiçio de carros aos Estados 
Unidos, essas iliqttoiAs poderio atingir até 100%. 

O Bmsil nio pode-se dar ao luxo de ter na Argentina uma 
verdadeira. Zona Franca, que s6 deve existir em territ6rio oaciooal. 
uma vez que h{ necessidade aqui de ocupações dos grandes vazios 
econômicos que nem sequer fom.m completamente delineados e 
tampouco resolvidos os nossos problemas de desigualdades regio
nais e pobreza absoluta reinante em muitas de nossas regiões. prin
cipalmente do nosso querido Nordeste, em virtude das politicas sa
zooais dos Governos, que são interrompidas ao sabor das contin
gências e dos interesses que se modificam a cada gestio adminis
trativa, imperando a descontinuidade e a falta de planejamento 
para o futuro. 

A Argentina há de entender que os compromissos de desen
volvimento entre os países do Mercosul pexsistem. mas algo con
ciliador deve ser tentado, DO sentido de que acordos que veoham 
ou tenham sido assinados se prestem a promover o equilíbrio das 
partes envolvidas e não causem prejuízos a nenhuma delas, pois 
nisso está a virtude do bom entendimento. de todo e qualquer 
acordo justo e equilibrado. 

Contudo, entendo que a gritaria argentina em tóiDo âas co--
tas que sedo fiXadas para os caii'OS importados se dJ. por duas ra
zões muito Óbvias: haverá uma redução ddstica na sua balança co-

mercial com o Brasil. pelo menos nesse setor vital e1e sua econo
mia. Afmal, se continuasse a ser ilimitado o ingresso de vefculos 
da Bacia do PraiA em nosso País, esses poderiam chegar, s6 de
pendendo de sua produção induslrial, até mesmo ao número astro
n&nico de 100 mil unidades ou três vezes mais do que as que aqui 
aportaram no ano passado, corresp:mdendo a um faturamento de 
mais de US$700 milbiles, uma quantia bastan"' razotve~ que. por 
certo, intetfere DO déficit comercial de qualquer país deste atribu~ 
lado continente. 

Em segundo lugar. com as facilidades criadas pela diploms
cia brasileira, atiavés do chamado Acordo de Ouro Preto. monta
doras famosas do mundo do automóvel como a Fiat. a Ouysler. a 
FOld, a Peugeot e a Honda já estariam pnoferindo dirigir os seus 
investimentos justamente no país do rango, o que significaria que 
o Brasil estaria perdendo e a Argentina ganhando com o aumento 
do seu parque induslrial. 

Tirando o puro interesse cometcial de lado. Sr. Ptesidente, a 
ninguém intexessa o depauperamento da economia da Argentina, 
nem que ela progrida em detrimento do empobrecimento dos de
mais plCUlbros do MercosuL É preciso tio-somente que a nossa di
plomacia. que claudicou em Ouro Preto, seja mais previdente, 
mais responsável mais efiCiente e mais competente. aconselhando 
sempre o Governo na ocasião da assinatura de tais acotdos comer
ciais a incluir cláusulas mais claras e duradoo.ras. que, a depender 
das circunstAncias, assegurem a qualquer momento uma revisão 
no que ficou estabeloc:ido, sem causar dúvidas, protestos, ameaças 
ou mesmo danos morais ou de~ a respeito do bom conceito 
de que deve gozar o Brasil perante a comunidade internacionaL Ja
mais podcdamos aceitar a pccha atribufda ao nosso País, pelo ex
Presidente De GauUc, da França. que leria afnmado: ''O Brasil nlo 
é um país sério". 

A meu ver a diplomacia brasileim DOS próximos acordos 
deve-se munir de mecanismos que protejam o Brasil não s6 de 
passiveis pnopizos econômicos, como de iirepar.lveis ptejuizos 
morais. causando uma imagem negativa no sentido de que o nosso 
Pais. na tentativa de remover düialldades econômicas conj.mbl
rais, nio se preocupa em romper compromissos anteriormente as
sumidos. 

O Sr.NeySuassuoa- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Concedo a · 

pslavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 
O Sr. Ney Suassuna - O tema abordado por V. Ex• nesta 

!Arde é de grandiosa impor!Ancia. Uma, parceria s6 pode ser bos 
quando é vantajosa para os dois lados. E óbvio que, a permanecer 
corno estA, essa parceria não será produtiva nem vantajosa para o 
BrasiL &ramos DO Acordo de Ouro Preto, mas devemos nos lem
brar que errar é humano, permanecer no erro é criminoso. Além 
do mais, a economia, como tudo no mundo, é mutável. Mudaram 
as condições. Entlo, não há nenhum mal se o Brasil precisar rene
gociar para fazer realmente uma parceria e não dar esse presente a 
uma naçio amiga, porque o povo brasileiro nio pode suportar o 
custo desse Acordo. Sabemos que a Argentina é um parceiro im~ 
portanliSsimo, mas essas vantagens não podem continuar. A rene
gociação é o camiiJho, com toda a certeza. que devemos buscar. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Agradeço a 
V .Ex• esse aparte, que veio contriblir substancialmente para a va
lorização do prommciamento que faço nesta tarde. 

Assinalo que, nesse episódio, b_ouve dois comp::n1amentos 
marcantes. Abro um parênteses para dizer que nem sempte con
ccrdo com as atitudes do Presidente da República, notadamente 
C{uanto à possibilidade de vir a ser privatizada a Petrobrás. porque, 
apovadas as refOl'IIIAS, nio tenho a menor dúvida de que os defen
sores da privatizaçio a qualquer preço vio pregar a privatização 



36 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

da Petrobrás, como o fizeram no que diz respeito à venda da Vale 
do Rio Doce. .. . _ . • 

Nesse episódio. o Presidente da República teve um compor
tamento - como afll1DOU o Senador Edison Lobão- de um vetda
deiro estadista. Homem educado, paciente, desprendido, em ne
nhum momento, Sua Excelência 3.briu mão da sua autoridade polí
tica de mais aiiQ magistrado da Nação brasileira. 

No entanto, o comportamento do Presidente Menem foi 
açodado. Vivenciando a cri~_ da_ Argentina. Menen deve ter feito 
promessas mil durante a sua campanha e gostaria de resolver a cri
se fmanceira de seu pais às custas do prejuízo que o Brasil sofreria 
com a manutenção de cláusulas edificadas no cha~ Acon;lo de 
Ouro Preto. 

Quero, então, nesta tarde, parabenizar o Presidente F~
do Henrique Cardoso pelo seu comportamento e atitude altaneiros, 
registrando que Sua Excelência conta_ ·com o apoio do Partido Pro-
gressista. porque falo também em nome da Liderança. ·e Cófu os 
aplausos da Nação bntsileira, dos verdadeiros brasileiros que que
rem bem a este Pais. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra o 

Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, não há democracia sem imprensa. A lm.pienSa é um 
elemento primordial à edificação das democracia~ Ela não deve 
ser CCJlSllrada em democracia alguma, mas precisa ter umã- parcela 
de responsabilidade muito grande, porque forma a opinião pública. 
Dai a sua responsabilidade. Cada repórter vê o universo pela sua 
ótica e tnmsmite a milhões de pessoas aquela percepção. 

Muitos são os países em que a imprensa livre causou algum 
problema. como, por exemplo, na França, onde um m.inislr<f acu
sado injJStamente resolveu pôr fim à vida. E o que aconteceu? A 
imprensa, caindo em si, fez uma autocritica muito séria. 

Países como o Canadá e a Argentina recentemente modifi
caram a sua Lei de Imprensa. Muitas vezes nesta Casa ou na Câ
mua dos Deputados ouvimos Parlamentares dizerem que é neces
sário fazer certa modificação na nossa Lei de Imprensa. Creio que 
ela não é ruim. o que acontece é que às vezes alguns rep6neres 
lançam mai'eriaS ·sem fazer, sequer, uma cbecagem do que estio 
dizendo. . . 

Hoje. por exemplo. a Paraíba está triste, porque-jOnjais de 
Brasília, do Rio e de São Paulo lançam uma acusação séria a um 
dos seus Parlamentares mais brilhantes. Um jovem vem demos
lrando sua capacidade, seja como Prefeito de Campina _Gtandc, 
como Deputado Federal Constituinte, como SUperintendente da 
Sudene, oo como, novamente, Dep~ta.do FederaL Trata-se de nos-
so companheiro Cássio Cunha Lima. __ __ _ _ __ 

Na primeira página de alguns jornais, está a seguinte man- . 
cbete: ''Relatório do Tnõunal de Contas da União acusa Cunha 
Lima'~ A seguir, vem uma série de informações Que, lamentavel
mente. retratam uma situação já vencida e uma inverdade profun
da. Quem lê esses jornais e depara-se com essa notícia, que não 
foi peneirada, depurada., decantada, chega a pensar que se trata de 
Parlamentar que não cumpriu a sua obrigação quando na ptesidên
cia da Sudene. Pelo contrário. Cássio Cunha Lima foi um dos me
lhores Superintendentes que aquele órgão já teve. Ele mesmo pe
diu auditoria para ver onde estavam os problemas. 

Sentimos uma tristeza muito grande quando vemos uma 
matéria assim: "em reunião no Tri.OOnal de Contas da União, no 
dia 17 deste mês'' ••• Dia 17 foi sábado. Vemos que o repórter não 
teve sequer o cuidado de verificar o dia., pxque no sábado não há 
reunião no Tribunal de Contas da União. A matéria lança1!a dessa 

fama busca colocar nódoa,. não sei com que objetivo, na vida de 
um Parlamentar de primCirlssima linha. 

Dói mais ainda quando lemos o relatório do Tribunal de 
Contas da União - o qual peço que faça parte dos Anais desta 
Casa - e vemos que o mesmo não f~ sequer uma citação ao com
panheiro Cássio Oloha Lima. O TCU deu ao Parlamentar Cássio 
Cunha Lima a seguinte certidão: 

"Certifico, a requerimento do interessado, para os 
devidos fms, que não consta acusação formal contra. o 
Exm• Sr. De?nado Federal Cássio Rodrigues da Cunha 
Lima no voto proferido pelo Ministro Rela~ do Proces
so do Tribunal de Contas 018.225193-4. 

Certifico ainda que: 

"a Decisão de n• 199. de 1995. do Plenário deste 
__ Tribunal, não atribui resp:lnsabilidade ao xe<p~etenle 

pela ocorr€ncia de irregularidades na Sudene." 
Esse TnOunal apenas -:leterm.inoo à Quinia secre

taria de Controle Externo que promova audiência do Sr. 
Cássio Cunha Lima para que sejam apresentadas justifi
cativas acerca da aprovação e liberação de rerursos para 
projeto, cujo sócio majoritât'.o mó Deputado Fedeilll. 

Finalmente certifico que o Exm0 Sr. Deputado Fe
deral, enquanto Superintendente da Sudene, oficiou a 
este Tribunal em 25 de outubro de 1993, solicitando a 
realização de auditoria especial naquela autarquia". As
sina o Ministro Marcos Vinícios Vilaça, Presidente. 

Como vêem V. Ex los. notícias deste tipo saem em primeira 
página: "Relatório do Tnbunal de Contas acusa Cunha Lima", 
quando a certidão diz que não há nenkuma acusação, apenas um 
procedimento de rotina. No relatório, pssso a passo. está explicado 
tudo que OCOll'tU na gestão de Cássio Olnba Lima, sem que ne
nhuma nódoa possa ser atriboida àquele jovem Parlamentar. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA- Pois não, Senador. 
O Sr. Humberto Lucena- Desejo levar a minha torai soli

dariedade ao pronunciamento de V. Ex•. justamente porque piCQI
ra fazer jlstiça a um dos maiores. senão o maior valor da nova ge
ração de hotnellS públicos do nosso Estado. a Paraíba. Quem co-

- nbece o Deputado Cássio Cunha Lima. a sua vida pública. sabe 
perfeitamente que ele está sendo vitima de uma gnmde injustiça. 
Como Prefeito de Campina Grande, a sua gestão foi uni exemplo 
de dignidade e de competência; como Deputado FederaL não so
mente na. Constituinte, mas neste novo mandato, S~ Ex.• tem-se re
velado um homem público de grande patriotismo e espírito pu1>li
co, voltado para a solução dos grandes problemas do Bnsil, do 
Nordeste e da Paraíba. Como Superintendente da Sudene, todos ti
VemoS oPortunidade -de acon:ipanhar a sua gestão e sabemos per
feitanl~º'-_!:_ que se conduziu de maneira muito fii'IIlC-. muito digna e 
eficiente. tendo contribuído para que aquele 6rgão técnico cooti
nuasse o seu trabalho no sentido de reorganizar a economia da re
gião e,-no caso específico da Paralba, sendo conteiTâneo. melho
roo a presença do Estado da Pa.raJ."ba. nas liberações da Sudene. 
Talvez tenha sido esse o único mal que ele tenha feito, se 6 que · 
isso poderia se chamar de mal. No mais. V. Ex• tem toda razio. 
Ttata-se de uma campanha difamatória que. tenho certeza. a exem
plo do que V. Ex' já leu dessa certidão do próprio Tnbunal de 
ContaS da União. será devidamente esclarecida perante a opinião 
pública, para que o Deputado Cássio Cunha Lima continue preS
tando os seus inesti:n;láve_is setViços ao nosso Estado e ao Pais. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado. Senador Hum
bertO Lucena. ·como não podia deixar de ser. V. Ex•, que conhece 
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Cássio desde criança e aCompanhou a vida política deste brilhante não bom. Já foi perfeitamente demonstrado que a notícia é íncon-
parlamenlar por toda a sua trajetória, está prestando exatameâte -o sistente, que pode ser até uma rep.~blicação, eu não diria desavisa
testemunho que também faÇo: o de um homem COITeto, sériC.; tra- da. mas não sincronizada com a primeira publicação. Há pelo me
balhadot, capaz e inteligenle. nos dois fatos que delimitam o campo--da influência dessa notícia: 

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Pennite-me V. &.• um _ o primeiro, de que a auditoria foi solicitada pelo próprio Deputa-
aparte? do; o segundo, de que nada consta, segundo a própria certidão que 

O SR. NEY SUASSUNA -Ouço V.Ex•com prazer. V. Ex• exibiu, que o possa incriminar. De sorte que eu desejaria 
O Sr. Antonio Carl95 M~~galhães -_Co_osidero do meu de- aparteá..lo principalmente para homenagear aqui menos o Deputa

ver e de minha obrigação, até mora.l, participar deste debate. Em do Cássio Cunha Lima. mais seu progenitor, seu pai que está aqui 
primeiro lugar, para dizer que, como Governador, em grande parte conosco, o Senador Ronal.do Cunha Lima. Desejo fazer só um co
do meu mandato, o Superintendente da Sudene era o jovem Cássio mentário: a notícia é ruim. maS é meõ.os itiüri -pela oportunidade, 
Cunha Lima.. Ao fmal de sua administração, fui uri:J dos omdores a porque até que ocorra algum incidente político~eleitoral, que é 
salientar a sua eficiência e a sua correção mcnl. Se o fiZ quanto à quando a produção de uma notícia de perna curta tem algum pro
Sudene, com maior razão o faço agora. para qualquer retificação a- -- veito - mesmo de perna curta ela subsiste até o pleito- até que te
esse noticiário. Portanto. quero dizer que, na Sudene, o testemu- nhamos o próximo incidente eleitoral. essa notícia não só estará 
nho que posso dar é o de um excelente trabalho desenvolvido. Po.. esgotada como absolutamente esclarecida. não tendo p:~.ssado, 
demos discordar dessa ou daquela forma de agir do jovem parla- cxcio sinceramente, de um pequeno busca-pé inconseqüente, sem 
mentar de hoje e do supc:ri.nteDdente de ontem, do constituinte de nenhum conteúdo de verdade, um pequeno busca-pé na semana de 
anteontem, que sempre admirei e com quem tinha boas relações de São João, que a Paraíba alegremente vai comemorar. 
amizade na Constituinte, maS sempre admirando ver um jovem in- O SR. NEY SUASSUNA - Senador Esperidilo Amin. ob-
teressado nos problemas do seu Estado e do seu País. Tive a opor- ri gado pelo aparte muito bem colocado por V. Ex~. 
tunidade de lidar com ele posteriormente, vendo a sua juvenblde a O Sr. Geraldo Melo- Permita-me V. Ex• um aparte? 
serviço do Notdesle, com muita coragem, sem se dobrar, cano é O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex' com prazer. 
comum, aos poderosos do Planalto. Essa atitude que tomava era O Sr. Geraldo Melo - Senador Ney Suassuna., eu queria 
muito i.JDtxm:ante e, no dia em que saiu, salientei muito issO. Por associar-me à posição de V. Ex• e declarar que fui Governador de 
esse motivo. penso que V. Ex• faz muito bem em aqui reparar essa um Estado viziobo ao Estado onde atua politicamente o Deputado 
injustiça. Entretanto, a minha inteligência me pennite entender que Cássio OJnha Lima. Wao fui Governador durante a sua gestão, 
foi necessário haver a }Ida de uma assessoria. parlamentar do pró- como o foi o eminente Senador Antonio Carlos Magalb.ães. Evi
prio Tribunal, para que todos esse"s jornais possam ter feito isSo de dentemente, acompanhei diariamente as decisões mais importan
uma só feita. Oo seja. o Tribunal é que deve ter divulgado isso e é tes para a m.i.Dha região, não só as de interesse do setor público 
ele que tem a obrigação moral de desfazer essa injustiç::t"através: mas também as de interesse do setor privado, quando Superinten
desse oficio do Presidente Marcos Vilaça. Penso que é uma obri- dente o hoje Deputado Cássio OJnha Lima. O que tenho a dizer é 
gação do Presidente do Tribunal, Marcos Vilaça, de quem sou que sempre ouvi referências à sua integridade pessoal. à sua inleli
amigo, fazer divulgar o of"lCio que enviou a V. Ex•. ou melhor, a gência e à sua dedicação ao trabalho. Sempre enxerguei na sua 
este Senado. desfazendo a infâmia atribuída ao parlamentar e ao pessoa um dos expoentes da juventude nordestina, uma espécie de 
ex-Superintendente da. Sudene. Acredito que será um beneficio capital intelectual, político e moral da nossa região, que precisa ser 
nào só ao parlamentar, mas à respeitabilidade e à dignidade dos pteseiVado para seiVi-la no futuro. S. Ex• chega.J;'á à sua maturida
homens públicos, sobretudo os jovens. que não podem ser acusa- de servido por uma c.a.IBa extraordinária de experiência. por ter ro
dos apenas.,pela vontade de acusar de quem quer que seja. meça do tão jovem. Não preciso dizer mais nada a seu respeito; já 

O SR. NEY SUASSUNA- Agradeço a V. Ex• e infOimo manifestei pessoalmente a minha solidariedade ao nosso Senador· 
que o seu conselho será levado acliante. Vamos pedir ao Ministro Ronaldo Cunha Lima. Mas eu queria apenas fazer uma reflexão 
que, se possível, faça publicar o oficio, porque acreditamos que sobre o êxito que obtiveram em determinado momento -da vida 
essa é uma forma de se fazer justiça-. brasileira - houve notícias espetaculares sobre corrupção, sobre 

Há uma outia versão- esse já é um assunto vencido...:. que desvios monumentais de comportamento na vida pública, uma in
foi publicada no mês passado pelo jom.a.l Diário de PcrnambuiCO. terlace suspeita, repugnante de- interesses privados com interesse 
O próprio· Deputado foi ao jornal. à televisão, a todas as rádios público. Tudo isso parece que cultivou um sentimento de denun
possíveis e mostrou não só a certidão passada pelo Tribunal como ciação, que precisa ser refreado, poxque se denuncia de graça. Tal 
também o relatório. Agora, surpreendentemente, depois da matéria matéria--provoCou danos à imagem desse jovem de vinte e poucos 
vencida. volta à baila o assunto. Talvez o problema seja de inveja, anos, coisa que não será reparada, amanhã, com a simples publica
porque já. eXiste um clamor na Paraíba boje para que Cássio OJnha ção de um oficio do Tribunal de Contas da União que o inoCentará 
Lima seja o próximo candidato do PMDB ao Govemo"do Estado. e o JJ;omenageará. Pessoalmente, desejo muito, creio que como to
E talvez haja algo por trás tentando obstruir a carreira profícua e dos, viver em um país em que o lugar do conupto seja a cadeia, 
promissora do nosso companheiro Cássio Cunha Lima. em que o lugar de quem tem o que pt.gar à sociedade seja o lugar 

O Sr. Esperidião Amin - V. Ex• me permite um aparte. que ela lhes reservoo: o afastamento do convívio social. a vergo-
nobre Senador Ney Suassuna? nha pública,. a punição. Sonho viver em um país onde a impunida-

0 SR. NEY SUASSUNA- Pois não,-nobre Senador Espe~ de não seja a regra; sonho também. Senador Ney Suassuna. viver-
ridião Am.iri:. em um pafs onde valha a pena não ser corrupto, e o homem de 

O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador Ney S:qassuna, bem possa viver a sua vida tranqüilo, sabendo que por ser decente, 
eu. com muito menos conhecimento pela convivência da situação por ser digno, por ser coneto, o seu nome nunca se,rá apresentado 
a que aludiu o Senador e ex-Governador Antonio Carlos tvlagalhã- à execração pública gratuitamente. Deseja~se do homem público 
es. quero também trazer aqui meu breve comentário a respeito da certas atitudes, pois, tudo o que ele faz tem visibilidade para toda a 
oportunidade da veiculação de tal notícia. Creio que, de todas as opinião pública; exige-se dele, hoje. ética. retidão, idoneidade. 
coisas ruins. podemos e devemos extrair algo de menos ruim. se honradez. Creio que a nossa democracia só será a que sonhamos 
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no dia em que isso for exigido de todos. Um Senador que se com· 
porta mal como Seoad<>r é justo que seja punido pela população; 
mas o advogado, o médico ou o joma1ista qué se comportam mal 
também deviam estar sujeitos à mesma ptJnição que se deseja apli
car ao homem público. A sociedade brasileira, para ser ética. pre
cisa da nossa adesão; políticos ou não, há um padrão ético de que 
possamos DOj orgulhar. Espero que esta Nação, com muitos jo
vens como Cássio Cunha Lima. com muitos brasileiros patriotas, 
honrados, dedicados, possa se transformar em um país onde real
mente um homem de bem ]X)ssa viver em paz e dormir tr.mqüilo. 

O SR. NEY SUASSUNA -~Muito obrigado. Senada Ge
raldo Melo, o aparte de V. Ex• nos deixa embevecido e, principal
mente. alegres, porque V. Ex• também está. contra essa injustiça e 
nos indica mais um caminho que nós. pulitioos, devemos polmilbar. 

O Sr.Jader Barbalbo --Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA - Ouço V. Ex•, Senador Jader 

Barbalho, com prazer. 
O Sr. Jader Barbalho - Quero juntar-me às manifestações 

de solidariedade feitas ao Deputado Cissio CUDha Litna. E não o 
faço em razio do privil6gi6 da convivência com o pai. mas pela 
admiração- que não é tio próxima. como a demonstrada no teste-
munho de alguns - do jovem talentoso, que tem o reconboc:imento 
da opinião pública do seu Estado. Quero cumpriínentai V. Ex', 
que. de pronto. vem à tnlluna do Senado para defender um repre
sentante do seu Estado, um homem público com caneira promis
sora e pam demonstmr ao Senado que lamentavelmente se comete 
mais uma injustiça cOntra um homem público. Quando se fala em 
ética. também há necessidade de que haja uma reflexi.o; aliás, a 
própria imprensa está fazendo um debate sobre essa questão. Há 
poucos dias, ouvíamos aqui o Senador Edison Lobão. acusado por 
um jornal de circulação nacional de ter Ievamado um volume de 
recursos consideráveis no Banco-do BrasiL O Senador passou uma 
hora na tribuna, provou que não havia cootmido nenhum emprésti
mo com o Banco do Brasil, recebeu o aparte e a solidariedade de 
diversos Srs. Senadores. e o jornal que publicou a notícia não de
dicou uma linha. no dia seguinte, ao proo.unciamento do Senador 
Edison Lobão, nem ã carta enviada ao seu editor-chefe. Há. por
tanto, necessidade de que a ética xeivindicada de nós, políticos, 
representantes do povo, seja também a vivenciada pelos meios de 
comunicaÇão. &tou certo de que o meio de comunicação que pu
blicou a noticia desprimorosa em relação ao Deputado Cássio Cu
nha Lima haverá de publicar, tam~m em nome da ética~ destaque 
ao pronunciamento de V. Ex.• e a noticia da certidão que V. Ex• 
exibe por parte do PresideDie do Tribunal de CUnlas da União. As
sim. será possível, efetivaméntC,- VivenDÓS a -áica, oobtada pela 
imprensa, -em nome da opinião pública, exig~ncia natural e dever 
dos homens públicos. Quero, portanf.O, jmtar-me às manifestações 
aqui. não s6 por apr-eço aó genitor do De?Jtado Cássio Cunha 
Lima, integrante da oossa Bancada, mas pelo fato de que há neces
sidade. mais do que nunca. de que as relações entre os que partici
pam e fazem a sociedade brasileira. sejam efetivamente éticas. 
no caso, a reparação do dano causado. Lamentavelmente, já nos 
estamos acostumando. na vida pública brasileira. a ter que per
correr o corredor polonês. É quase que incrível que seja inevi
tável estarmos preparados para isso. Já se transformou em algo 
comum entre n6s a utilização da calúnia, da injúria e da difa
mação, quando isso não deveria ser o natural. Isso, lamentavel
mente, deveria ser afastado da convivência democrática. Que se 
faça a acusação. porém procedente, e se jogue lama na bonra 
alheia, -quando- não há procedência em re.laçãct ao- as~uritó, 

como ocorre no caso. Os meus cumprimentos pela intervenção 
de V. Ex•. 

O SR. NEY SUASSUNA- Obrigado, Seoador Jader Barllalho. 

O Sr. Rooaldo Cunha Lima - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex" com prazer, nobre 
Senador Ronaldo Cunha Lima. 

O Sr. Rooaldo Cunha Lima - Não posso esconder a emo
ção que guarda em mim três sentimentos simultâneos: da gratidão, 
~da indignação e do deseocaoto. A gratidão a V. Ex". Senada Ney 
Suassuna, e a quantos aqui trazem a palavra do conforto e da soli
dariedade. A gratidão do pai, pelas palavras e manifestações em 
favor do fLlho. A gratidão do Parlamentar a V. Ex•, pelo pronun
ciamento que faz; ao Senador Antonio Carlos Magalhães, com sua 
autoridade de ex-GovemadcJI', que acompanhou de perto a gestão 
de Cássio Cunha Lima na Sudene e, como afumou, teve OJX'11Uni
dade ali de se referir ao tmbalho súio que desenvolveu~ ao Sena
dor Humberto Luceoa. meu companheiro de Bancada, que conhe
ce a Paraíba e o meu filho desde criança; aos Senadores Esperidiio 
Arnio, Geraldo Melo, Jader Barbalho e, por exteosão. a todos os 
que ouvem V. Ex• e que ficam até pasmados quando é lida a certi
dão do Tribunal de Contas da União, contestaodo e negaodo o que 
foi publicado nos jornais. Fica o registro deste seDiimeoto de gnotidão. 

O segundo sentimento é o da indignação. o da revolta. Per
manece tamb6m o _sentimento de pai. aliado ao de homem público. 
Quando assumiu a Sudene, Cássio Omha Lima fez questão de de~ 
nunc:iar o Sistema F'mor, que estava depwpenmdo ao Ioogo dos 
tempos. e anunciou medidaS-que preocupatam e feriram em cheio 
os que queriam. e ainda querem a manutenção do sistema viciado. 
Pediu auditoria ao Tribunal de Contas da Uniio. Veio pessoalmen
te ao Procurador-Geral da República para pedir apoio. Foi ao Pre
sidente da República solicitar a sua"Solidariedade. Recebeu do en
tão Ministro Alexandre Costa apoio para suas posições. Solicitoo, 
eilliDl, auditoria iDterna. abriu inquéritos pua punir responsáveis e 
denunciou fatos. E essas notícias que boje estão sendo trazidas a 
público pela auditoria, que ele pediu, são exatamente os fatos que 
ele deDllnciou. O Tribunal de Contas da União, ao }ligar o proces
so, objeto das investigaç(:es e da auditoria também solicitadas pela 
Comissão de Economia da Câmara, não faz. Srs. Senadores, uma 
só referência desairosa à conduta e ao comportamento do Superin
tendente Cássio CUoha Litna. V. Ex" pediu a tr.mscrição do relató
rio na integra, que difere daquele da auditoria. No dia 17 de maio, 
foi julgado pelo Tnõunal de Contas. Dóis dias depois, um jornal· 
do NOideste publicava o resultado da auditoria. não do relar6rio oo. 
do voto do Tribonal de Coolas da União. Cássio CUnha Litna soli
citou ao Tribunal de Cootas da União certidão,~ o Jomal de Recife 
retificou a notícia e publicou a certidão na íntegra. Poo.cos dias de
pois, a matéria é levada aos jornais e revistas da Paraíba. que ram
bém desmentem e publicam a certidão. De repente, à socapa, na 
surdina, alguém, alguma força misteriosa e interessada não sei em 
quê, faz publicar num jomal de Brasília, o Correio Brazilieuse, 
esse título espantoso que não correSponde absolutamente à verda
de., comentando o relatório. em que não há uma Só referência. repi
to, a irregularidades no comportamento do então Superintendente 
da Sudene. Indago:· quem teria oo. tem interesse eni i:naiuer essa 
denúncia contra um jovem-- desculpem-me a confiSsãO pública e 
vaídosa do pai - inteligente, que recebeu consagradora votação 
quando candidato à Constituinte e que. ag~ acaba de receber a 
mais consagradom votação que a Paraíba já deu a seus Deputados. 
conferindo-lhe 176 mil votos depois de tê-lo feito l'Iefeito da 
maior cidade do interior do Nordeste. Como ressalta V. Ex•, seu 
nome aparece e desponta nas pesquisas como um candidato naw
tal a outros postos. Será que é JlOI'llle é meu filho? No caso, Sr. Presi
dente, não posso escon<fei o senlimeoto da iDdignOçãe e da revolta. ~ 

O terceiro sentimento é o do desencanto. Do desencanto. Sr. 
Presidente, de se fazer política neste País coln seriedade. com aus-
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teridade, com espírito público e mem:cr e receber, aqui e ali. trata
ment.os que ferem. que magoam e que desestimulam. Sei. como 
pai, o quanto dói, hoje, ver o fillio. que estA saindo agora da Paraí
ba. às pressas, sem escooder a sua mágoa., .a sua dor, a sua frustra
ção e a perguntar. 11Mcu pai, vale a pena fazer política assim?", vi
tima da maldade, do ódio, da inveja daqueles que co~eiramente 
slo derrotados e serão derrotados no meu Estado? Vale a pena? 
V ale, por uma razão, talvez, porque, se os homens de bem deixas
sem de amar, estarlamos a abrir espaços pam aumentar a maldade, 
para florescer a inveja e frutificar o expediente daqueles que ainda 
usam essa forma de enganar e de laquear. E porque fazemos políti
ca com austeridade. com seriedade, com sinceridade, com amcr, 
com espfrito piblico, é que estamos vencendo Sempi'C e nunca ex
perimentamos, ao longo da nossa vida. uma s6 detrota,. seja como 
Veteador, como Deputado Estadual duas vezes, como Prefeito 
duas vezes, como Governador de Estado e como Senador. Dói e, 
como disse o Senador Antonio Carlos Magalhlies, nJo se pode jo
gar num jovem. sobteludo naquele que desponla como uma das 
grandes esperanças do Nordeste deste País, aa1sações que sio le
vadas às rodações dos jomãJS por algu6m interessado ein m&a~lar 
a sua homa e impedir ou encurtar os borizomes do seu futuro. 

Agradeço, pois, esla oportunidade, repetindo, Sr's e S111. Se
nadon:s, que não podia deixar cseondido este sentimento triplo: o 
sentimento da gratidio, o sentimento da indignaçio e o sentimento 
do desencanto. Muito obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Sensd<r Ro
naldo CUnha Lima. Recolho as ooloesções de V. Ex' como uma li· 
çio de bumsnidade. 

Quero encerrar, Sr. P!esidente, Sr's e Srs. Sensdores, dei
xando um apelo aos repórteres e à imprensa em geral, para que de-
cantem, chequem a mat6ria. façam a trisgem antes de publicá-la, 
pois assim nio inoorrerilo em ações oomo esta, in}lstas. Nilo per
mitam que isso a~teça. Tenho certeza de que, se esta linha for 
seguida, não haverá nenhuma necessidade de se mudar a Lei de 
Imprensa. Apenss se isso continuar ooom:ndo 6 que teremos que 
tomá-la mais dura. Posso afumar que esse nio é o desejo dos Par
lamentaies. 

Ence!TO, portanto, Sr. Presidente, passsndo às mãos de V. 
Ex' a certidão do Tribunal de Conlas da Uciio, assinada pelo Mi
nistro Maroos"VIlaça. seu PresideDie; o i:elatório demootra que 
essa inj:Jstiça clamava a reparaçio da tribuoa desta Casa. por isso 
o fiz. E quero, como óltima palavra, agradecer a todos os que se 
solidarizaram comigo nesta ocasião porque, com Ioda certeza, uni
dos como uma legião, haverciDOS de combater tantas injlstiças 
quantas sejam praticadas no nosso P&s. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEY 
SUASSUNA EM SEU DISCURSO. 

TRffiUNAL DE CONfAS DA UNIÃO 
GABINETE DA PRESIDilNCIA 

Certidão 

Certifico, a requeriD:iento do interessado, para os devidos 
fm.s. que não consta acusação formal oontn. o Excelentíssimo Se-
nhor Depulado Federal Cássio Rodrigues da CUnha Lima, no Voto 
proferido pelo Ministro-Relator do Processo n• TC-{)18.225193-4. 
Certifico, ainda, que a Decisão n• 199195 do Plen!rio deste Tribu
nal não atril:oiu responsabilidade ao ~nte por ocor:rência de 
irregularidade na Sudene,. apenas determinou ll. s• Secretaria de 
Controle Externo que promova audiência do Senhor Cássio Rodri
gues da Cunha Lima, para que sejam apresentadas justifibl.tivas 
acerca da aprovação e Iiberaçio de recursos para projeto cUjo s6-

cio msjoritário 0111 Depulado Federal. Finalmente, certif100 que o 
Excelen~ssimo Senhor Depulado Federal, enquanto Supetinten· 
dente da Sudcne, oficioo a este Tribunal. em 25 de outubro de 
1993, solicitando a realizaçio de auciitcm especial nsquela aularquia. 

Brasllia, 31 de maio de 1995. - Marms Vlnic:los Vllaça, 
Presidente. 

GRUPO II- CLASSE V - Plenirio 
TC 018.225193-4 
Natureza: Auditoria Operacional 
Entidade: Fundo de Investimento do Nordeste- FINO R 
lnleressada: Comissão de Finsnças e Tn'butaçio da atmara 

dos Deputados 

Ementa: 
- Auditoria Operacionsl oo Fmor. Atendimento 

de solicitaçio da CUmissio de FlllllDÇ8S e Tnl:ulaçio da 
Cimara dos Deputados. Conslataçio de inegularidades 
e/ou falhas sdministralivas no &mbito das eutidades in
cumbidas da gestio, aplicaçfo e liberaç!O de recursos e 
fiSCOiizaçio do Fundo: Sudene. BNB, CVM e STN. De-

- temúnsções. 

Rdat6rlo 

Em OlUIDIO Auditoria Operae•cc-1 ...Jizada oo limbito do 
Fundo de Investimento do Nordeste - FThvR, em atendimento 1 
solicitaçio da Comissão de Fmsnças e Tn'butaçio da Cimara dos 
Depu lados. 

Os trabalbos deseuvolvidos objetivaram informar ii Comis
são se as operações realizadas com recun:os do Finar atendem aos 
requisitos de ecooomicidade, eflci~ocia e efetividade, reunindo 
elementos bastantes pam responder u indagações formuladas nas 
alíneas a a o, que envolvem aspectos legais e operacionais, tanto 
no desempenho da entidade supetViSOlll (Sudene) quanto da exe
cutora (BNB), nas r..,.. de concessão, libetaçio e aplicaçfo de re
cursos do Fmor. 

O Fundo de Investimento do Nooleste- FINOR, instituldo 
pelo Decreto-Lei n• 1.376 de 12-12-74, tem recursos provenientes 
das parcelas dedudveis do Imposto de Renda devido pelas pessoas 
jurídicas. como incentivos fu:cais A iniciativa privada. Destinam-se· 
esses recunos 1 :implantaçio de novos empreendimentos no Nor
deste, reformulaçio ru arupliaçi!o dos projetoo existentes. 

Em conclusão, a equipe de auditoria assinJila: 
"Rela~vamente à gestão dos recursos do Finor, vê-se que os 

sucessivos dirigentes da Sudene comprometeram. em especial. nos 
10 (dez) úhimos anos, valores da ordem de US$2.2 bilhões com 
aprovação de novos projetos, cuja capacidade de caplaçio de re
cursos toSfRSO'lla tio-somente US$147 milhões, segundo o oon
siguado oo Otçamento do Fundo pam o exracicio de 1994. 

Em conseqilência, acentua-se cada vez mais o desequilíbrio 
fiDIII!CeirO do Finar, oomprometeudo a viabilização dos projetas 
que nio conseguem ser implantados nos prazos acordaclos. em 
face da pulverizaçio desses recursos. 

Acrescenta-se. ainda, a conceD.tração de empreendimentos 
no Setor Industrial. bem como nos Estados mais desenvolvidos da 
regiio, em detrimento dos projetas dos demais setores e Estados.'' 

As principsis falhss observadas pela equipe de audi1Dria, 
que. necessariamente, deve. ser objeto de saneamento, estão elen
cadas no item 324 de seu :relatório e ocorrem nas quatro entidades 
relacionadas ao Finar: Secretaria do Tesouro Nacional-STN, Su
perintendêncii de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, 
BliDCO do Nordeste do Brasil S/ A- BNB e Comissão de Valmes 
Mobiliários- CVM. 
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Em face do contetldo abmugentc e de :seu valor intrinscco 
cano diagnóstico de um fundo governamentaL adoto o Relatório 
da equipe como meu próprio Relatório. 

E o Relatório. 

Voto 

Belbrá.s. Referem-se assim os india.noJ a seu _p'ÓJ:riO país, 
comiderando-o meio ~lgica meio Brasil. Revidam deste modo o 
C)lit<to difundido pelo econollJista Bacha que cunhava o Brasil de 
Bellndia, meio Bélgica meio lndia. Comeilla a mrista lstoÉ que 
Bel "quer dizer a lndia rica. li Bds de Brasil ~ f6cil imaginM a 
que parte do pais se refete11

• Sim. como efeito, acomodamo-nos 
em aceitar um pals man:adamente dispar.Os desajlstes econ<'lmi
cos e sociais no intericc do BIUil justifJ.cam que o tesooro abra 
mio de parte da ..,....•daçio de imposiOs. oriundos din:ta ou indi
retamente da renda das famlliu, para flllll!ICiar insUumentos que 
reduzam desigualdades regionais. Ainda mais se se observa um 
gru>de ex6rcilo de mio-de-Qbra ociosa e sem objetivos transmi
gnmdo-se pelo pals afora, quando haveria fonnas de fiXá-la na ori
gem. criando empregos e at6 mesmo esperança. O sonho da gmu· 
de mie brasileim ampara a mllncia de nc:eita mas nlo pode aca
lentar a ineficibcia, a ineítclcia e o dcsperdfcio na utilização de 
recursos polbücos. 

Esta auditoria opencional no Fundo de Investimentos do 
Nordeste - FINOR revela-nos que, nio obstante as boas intenções 
de provocar opol1Ullidades de desenvolvimento numa região ca
ranre, a.trav6s de mecanisiDOS que configuram IeDÚncia fiscal. o 
gerenciamento do F"mor exibe resultados insignifica:otes. 

Em vinte anos de atuaçJo, o FinO!' aprovou 2935 projetas, 
libenmdo tea~rsos da ordem de 5,7 bilhões de dólares. Do univer
so de projeiOs. somam-se 457 mal-sucedidos, repl"sentados pelos 
classificados como caducos, extintos. desislentes, falidos e concor
datúios.. A equipe de auditoria assinala que neohuma providencia 
tem sido adotada com vistas a verificar possfveis desvios de fma
üdade, a obter ressarcimento dos incentivos fiscais mal-geridos, 
oo. seja. a recuperar os I'CCUI'SOS malbaratados. consoante detem:ü
naçJo deste Tribunal ns Sessão de 24-10-90 (fC-500.304189-0). 

O gomnciammto de recunos do Finor tem sido historica
meme deflcientc e ineficaz por parte de ICKlas as entidades nele en~ 
volvidas, comfOIIDe ~em detalhes &e<plipe de auditoria. 

A Sudenc vem comprometendo o Fill<:r com recursos além 
de sua capocidade, uma média anual de 622 milhões de dólares, 
mais de duas vezes o ingresso m6dio de recursos que é de 295 mi
lhões de dólares/ano. Sem crit6rios t6cnicos pam seleçio de proje
tos, que ordinariamente siO aprovãâos, gera-se uma massa de em
preendimentos A espera de ~rsos. Esses dependem de ~via fiS
calização pam """m obtidos, mas nio existe uma prognumção. 
Entra em cena, então, a •• influSncia de empresários e pOlíticos que 
ptessionam para que haja a fiSCalizaçio dos seus projetos oo da
queles de seus interesses. em detrimelllo dos demais", como obser
va a equipe. Em alguns casos, a decisão de fiSC81izar e, por conse
guinte, de liberar recursos, proveio de bilhetes do gabinete do en
tão Superiotendente indicando os contemplados. 

A ausência de critmos, din:trizes e linhas de açlo na aloca
ção de ~rsos do Fundo causa a conceniiaÇão dos incentivos nos 
Estados que já apt<Selltam maior atividade econ<'lmiea -ns Região 
Nordeste, assim como oo Setor Industrial. 

Por certo os idealiz.adtxes da Política de incentivos fiscais 
para a Região Nordeste, diferentemente, vislumbravam sua efetivi
da.de e o atingimento de resultados positivos. Em 1975, em ew:e
vista ao periódico Tendlncia, o então Presidente do BNB, Nilsoo 

·Holanda, apostava na eficácia do Finar, asseverando: 

••cOm a cria.çlo do Finor. a aprovação de qUalquer projeto 
vai resultar necessariamente no compromisso de o governo :reali
:ur os investimentos necessários á exeaJçio-desse pro~ dentro 
dos limites de participaçlo que forem admitidos. Isso implicari 
nio apenas ns exfgêuda de critérios mais rigorooos de sd~ 
de projetos como também na necessidade de uma obediência es
trita à diaciplina dos orçamentos de comprometituento previstos 
no De=to-Lci 1.376, cuja implemet!laçlo e oonlrole _.,rará o 
equllibrio fUturo entre oferta e demaocla de rccunos do FIDOr. 

Dessa fcxma.,. temos boas razões para esperar a correçio dos 
atuais desequilibrio e distorções do sistema 34118, _ 

.... a Sudene procura dar um tratamento difetencial aos pro
jetos que lhe silo apresentados, benelldando aqudes que se loca· 
Uzam nos estados menos desenvolvidos, utilizam mat&ias-pri
mas locais, cootnõuem para aumentar exportações ou substituir 
imp:mações, absorvem iriteDsa.Inente mão-dc-ob:a e propiciam au
mento de produtividade. .................. _, _________ .... ____ , .. __ .. ___ , .. ____ , ......... -

Agora_. quando aparentemente existe uma massa de projetas 
viiveis superior às dispooibilidades de rocursos, tem a Sudene 
concÜções bem melhores para beneficiar aqueles estados mais 
pobres, atribuindo prioridade aos projetas qrie aí estejam localiza
dos.11 (Grifos nossos) 

A constataçio de que o Finor. ao loogo de vinte anos de 
exi~ncia, não alcançou plenamente os objetivos de sua CriãÇio 
parece reforçar o ponto de vista dos que se posicionam contraria
metlle à politica de incentivos f:Lscais. Isso ocorre "quando se reco
nhece que a sua implementação não vai alterar o comportamento 
econômico, ou seja, os investimentos seriam realizados mesmo 
sem eles, coostituindo-se, portanto, sem concessão de privilégios e 
renúncia a -recursos esCaSSOs", explica o Analista de Fmanças do 
Tesouro Naciooal Hélio Socolik. Diz ainda que o cipoal de incen
tivos e 6!'gãos govemamentais envolvidos em sua ad.Clinistraçio 
"difiCUlta o seu acompanhamento e controle e facilita a sua utiliz.a
çio oomo fom>a de evasão fJSCa!". De fato. a perda de arrecadação te

gistrnda decarente dos beneficias 6 estimada hoje em 1,35% do PIB. 
A defesa dos incentivos, conforme ãquete técnlco~ ''baseia

se nas vantagens sociais e econômicas ganhas com a realização oo 
aumento dos investimentos deles decorrentes, significando gem
çio de emprego e renda. e, daí, de receita tribuláriã.".Sobretudo, 
considero que o interesse social deve nortear a política de incenti
vos fiSCiis para que as disparidades regionais sejam amenizadas 

Clama minha atenção que, do topo de benefícios flSC8is, 
sua diatribuição por região privilegia o Sudeste com 49,6% do to
ta1 O Nordeste recebe 12.3% e o Centro-Oeste apenas I ,3%. 

Por isso, impõe-se a reavaliaçãO e saneamento das distorçõ
es dos mecanismos em vigor, reformulando-se din:ttizes e estrum
ra de conoessio. 

É importante ressaltar, por outro lado, os esforços que vêm 
sendo empreendidos pelo atual gestor máxima da. Sudene no senti
-do de estabelecer critérios consistentes para a administração do Fi
nor, com evidencia a equipe. OJ.ega ao nosso coohecimento que 
realiZa maratona de visitas "aos Estados mais ricos" buscando in
crementar a captação de recursos do Finor. 

Indubitavelmente, a Região Nordeste nio pode prescindir 
de uma política desenvolvimentista, absorvedora e ftxadora de 
mão-de-obra. E se são necessários oS incentivos f!SC&is, que se 
promova o saneamento e revitalização do Finor.-

A auditoria operacional ora em apreciação tem o mérito de 
coostituir-se em diagnóstico abrangente do Sistema. Portanto, as 
determinações que enseja têm o condão de apontar rumos para o 
adeq"..iado gcrenciamento do Fundo para que, escoimado de vícios 
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e pontos criticas evidenciados. venha a cumprir efetivamente o 
f:tm relevante a que se destina. ... 

Em Coficlusão, acolhendo em parte as proposições da equi
pe de auditoria e do titular da 5 .. Socex, Voto por que o Tribunal 
adote a decisão que ora submeto à aprovação do Egrégio Plenário. 

T.C.U., Sala das Sessões, de de 1995.- Fernando Gon• 
çalves, Minis:ro-Relator. 

projetas, coosoonte o art. 17. da Resolução/Sudane n• 5.033no. 
combinado com o art. 52, da Portaria/Sudene n° 400'84; 

8.2.8. adoção de medidas com vistas à priorização de fiSca
lização de todos os projetes, visando à liberação equitativa dos re
cursos do Fmor e à redução de praw de permanência destes no 
Sistema; 

8.2.9. adocão de crilh:ios programáticos para roalização das 
fiscalizações aos projetas; 

&3~ determinar ainda à Superintendência de Desenvolvi
I. Processo n° TC O 18.225/93-4 menta do Nordeste- SUDENE -que adote providências com vis-
2. Classe de Assunto: V - Auditoria Operacional no .Fundo tas a conferir eficiência e eficác4J, a seus proCedimentos internos, 

de Investimento do Nordeste- Finor objetivando o aperfeiçoe.mento da gesrão do Finor, tais como: 

Decisão n• /95- TCU- Plenário 

3. Imeressada: ComiSsão de Finanças e Tributação da Câ- 8.3-1. adoção de medidas no sentido de aprovar projetos S<>-
mara dos Deputados me~e_ quando nio houver coi:nprometimento do Sistema aciJllB. de 

4. Entidades: Superintendência de Desenvolvimento do sua capacidade histórica de captação de recursos; 
Nordeste- Sudene, Banco do Notdeste do Brasil S/ A- BNB, Co- 8.3.2. priorização, nas liberações de recunos, pará as em
missão de Valores Mobiliários - CVM e Secretaria do Tesouro pteSas em implantação que se encontram há muito tempo no Siste-
Nacional- STN ma, reavaliando-se sua viabilidade de execução; 

S. Relator. Ministro F~mando Gonçalves 833. não hl>eraçio de recursos às empresu que constem 
6. Representante do Ministério Público: oão atuou do_ Serasa (banco de dados com pessoas ju:ridical inadimplentes 
7. Unidade Técnica: s• Secex com as instituições fmanceiras privadas); 
8. Decisão: o Tribunal Pleno, diante das razões expostas 8.3.4. Dão liberação de recursos ãs empresas que não enca-

pelo Relator, decide: minham os relat6rios de Auditoria Independente, previstos no art. 
8.1- determinar à Sectetaria do Tesouro Nacional- STN: II6, da Portaria/Sudenetn• 400/84; 
8.1.1. elaboração de demoost.:raüvo anual dos valores repas- 8.3.5. adoçio de mecanismos eficazes que permitam a não 

sados ao Finor, pelo mesmo regime de contabilização da arrecada- concentração de recursos em Estados e Setores_ de modo a incre-
ção adotado pela Receita Federal. visando ao controle dos reausos mentar a dislriOOição de incentivos de forma equânime aos demais 
decorrentes dos incentivos fiscais;" Estados e Setores; 

8.1.2. observância do prazo detetminado pelo§ 2°, do arL 8.3.6. regulamentação dos critérios alUais de liberação de 
3°, do Decreto n° lOl/91, para efetivação de repasse dos moctantes rectli'SOS aos projetos em instrumentos legais/normativos; 
devido i conta do Fmor gerida pelo BNB; 8.3.7. criação de programa de aperfeiçoamento para os téc-

8.2. determinar à SuperinteDdência de Desenvolvimento do nicos responsáveis pela análise dos projetas; 
Nordeste- Sudene: 8.3.8. alocação para atividades de fiSCaliza.çio somente de 

8.2.1. observllncia dos critérios para seleção dos projetas funcionários detentores de competência regimental para execução 
serem colocados cm pauta para aprovação do Conselho Deliberati- de tais atribuições, evitando o desvio de função; 
vo, nos termos da Portaria!SDR/n° 64, de 10-7-90; 8.3.9. melhor organização dos documenlDS arquivados no 

8.2.2. inclusão. nas cartas--consulta~ das seguintes infOIDla- setor de Cadastto da ~ ~-AdJp.in.Jsttação e Incentivos; 
ções exigidas pela Ordem de Serviço n• 6'1J76 e Poruria!Sude- 8.3-10- descriçãO pormenorizada da situação dos projetos, 
ne/n° 174'80: bem como a inclusão de elementos facb.J.ais (fotografias e outroS), 

a) locafuação do projeto; _demonstrando a evolução dos empreendimentos, no cotp<> dos re- · 
b) estudo sumário de men:ado (capacidade instalada, oferta lat6rios de fiscalização e dos relatórios trimestrais encaminhados 

e procura- atual e projetada- de cada produto); e pelas empresas à Sudene; 
c) justificativas de que a produção prevista será absorvida 83.11. atuação mais efetiva da Auditoria Interna no cootro-

no mercado interno ou externo; le e avaliação da exccuçio dos procedimeDlOs administrativos re-
8.23. atualização e rigorosa obseiVância do Manual Interno ferentes à coo.cessão dos incentivos; 

de Análise de Projetos da Sudene, aprovado pela Ordem de Servi- 8.4. de<enninar ao Banco do Nadeste dO Brasil SI A- BNB; 
ço n• 6'1J76; · · · ··· · · · ··- 8A.l. cobrança de encargos fmanceiros das empresas incen-

8.2.4. suspensão de liberação de recu~os às empresas in- tivadas que efetuarem pagamentos de debêntures COI!l atraso, evi
centivadas que encaminham relatórios de Auditoria Ip.dependente tando onerar o Fmor com prej.Jízos decorrentes -de créditos não 
elaborados por empresas sem registro na CVM. nos termos do § corrigidos; 
3°, do arl- I 16, da Portaria/Sudenetn• 400184; 8.4.2. observância estrita do disposto no § SO, do art. 7°, do 

8.2.5. observância dos tennos do Decreto n° 1.006/93, que Decreto D0 101/91, que veda a conversão de debêntures em ações. 
veda a liberação de recursos às empresas beneficiárias de incenti- ap6s um ano de iníciO da operação do projeto aprovado e implan
vos fiscais omissas em relação a obrigaçc3es para com órgãos e En- tado; 
tidades Federais, constantes do Cadastro Informativo dos Contri
buintes Devedores- Cadin; 

8.2.6. -observância dos percentuais fiXados pela alfuea b, do 
§ t•, do art. 6•, do Decreto n• 101/91. para subscrição e debêntures 
não conversíveis às empresas com projeto& de ampliação. modern
ização e reformulação: 

8.2.7. encaminhamento à Secretaria da Receita Federal dos 
documentos comprobatórios dos honorários pagos pelas empresas 
beneficiárias de incentivos do Finor aos escritéirios que -elaboram 

8-4.3- observância rigorosa da obrigatoriedade de vincular 
as liberações de recursos do Fincr à prévia apresentação de certi
dões D.egativas de débitos referentes às Contribuições Previdenciá
rias (art. 47 da Lei n• 8.212/92), dos Certificados de Regularidade 
das Contribuições do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(art. 27 da Lei n• 8.036190) e das Certidões de Quitação de Tribu
tos Federais (Instrução Nonnativa!SRF n• 93/93); 

8-4-4. elaboração de relação de provisões para petdas em 
empreendimentos constantes da carteira do F'mor, prevista para en-
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caminhament.o trimestml A Sudene, consoante o disposto no § I". 
do art. 9", do Decreto n• 101/91 ; 

8.5. detenninar ainda ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A
BNB, que adote providé!ncias com vistas a conferir eficiência e 
eficácia a seus procedimentos. internos., objetivando o aperfeiçoa- -
mento da gestão do Fmor. tais como: 

8.5.1. comunicação à Comissão de Valores Mobiliários, 
com vistas à lplicação das sanções pertinentes, das empresas cons
tantes da carteira do Finor que deixaram de remeter ao BNB os 
documentos (demonstrativos fmanceiros- C outros) previstos nos 
arts. 12 e 13 da lnslrução/CVMfn• 92188; 

8.5.2. instituição de mccanisiilO$ de cobrança das empresas 
omissas quanto i entrega de balanços e outros demonstrativos 
contábeis, constantes da carteira de tilulos, para fms de atualização 
dos v.alores das ações que constituem o Patrimônio do Fundo; 

8.53. não liberaçio de rccuiSOS ls empresas que descum
pmn a obrigatoriedade P=onizada na Lei n• 6.404/76 quanlo ao 
pagamento de bonificações ao Finor; --- -~ 

8.5.4. agilização, pelo Setor Jurídico do Banco, do processo 
de colmmça executiva das empresas que estão inadimplentes com 
o pagamento de .;uas deMntmes; 

8.6. detenninar à Comissão de Valores Mobiliários- CVM: 
8.6.1. observ!ncia do art. 14, da lnslnlção CVMJn• 92188, 

que prevê a apli.ca.ção de multas diárias às empresas que não enca
miobam documentos (Balanços e oo1ros Demonsttativos Contá· 
beis) ao BNB e à própria CVM; 

8.6.2. obsetVâ.ncia do art. 27, da !Jistrução CVM n• 92/88, 
que prevê a aplicação de multas diárias às empresas que reCebe
ram IeWrsos do Fmor antes da vigência desta Instrução e que ain
da não pleitearam seus registras perante a Entidade; 

8.6.3. aplicação do disposto no art. 1•. da lnslnlção CVMJn• 
135/90, que permite a instaur.!Ção de processos administrativos 
contra os administradores de empresas mcentivadas dQ Fmor que 
deixaram de pleitear seus registros perante A CVM e de encami
nhar ao BNB documentos previstos nos arts. 12 e 13, da Ins1rução 
CVMJn• 92188; 

8.6.4. fiscalização das empresas beneficiárias do Finar, con· 
soante disposiD no DccreiD - Lei n" 2.29&'86~ combinado com a 
Lei n• 7 .940/89; 

8.7. detenninar à Secretaria de Conlrole Interno do Minisli· 
rio do Planejamento e Orçamento a instauração da Tomada de 
Contas Especial. nos termos do art. 8", da Lei n" 8.443/92~ relati
vamente à aplicação de recunos no projeto pertencente à empresa 
Fruticultura Tropical S/ A, no Rio Gtande do Norte, em face das ir
regularidades apontadas no Relatório Especial n• 033/93 de audi· 
toria interna realizada pela Sudene caracterizando desvio de rmali
dade. bem como da constataçio de liberação de recursos em valor 
superior ao aprovado, acancta:ndo prejuíws ao EráriO -de aproxi
madamente US$3,1 milhões; 

8.8. determinar ainda à Secretaria de Controle Interno do 
Ministério do Planejamento e Orçamento que faça constar da 1"'6-
xima Prestação de Contas do Finor o que segue: 

a) os resultados decorrentes das providências adotadas pela 
Sudene~ relativas às irregularidades apontadas no RelaJ.ório da Au
ditoria Especial r<alizada no Fmor pela Comissão Sudene/BNB, 
coofonne Portaria/Sudenetn• 836/94 de 26·1·94, encaminhado 
attavés do Ofício/Sudene/n" 1.694/94 à enlâo CISET/MIR; 

b) os resultados das medidas adotadas pela Sudene e BNB 
relativas ao atendimento das determinações e recomendações do 
Tribunal nesta assentada: 

8.9. determinar à SoctOtaria de Controle Interno do Ministé· 
rio da Fazenda: 

a) instauração das Tornadas de Contas Especiais, oos~ler· 
mos do art. 8" da Lei n° 8.443/92. relativamente à apuração de res
ponsabilidade pela liberação de recursos do Finor por pane·~ ao 

Banco do Nordeste do Brasil S/ A- BNB sem cumprimento da ob
rigatoriedade de sua vinculação à prévia apresenração de certidões 
negativas de débitos referentes às Contribuições Previdenciárias 
(art. 47, da Lei n• 8.212192), dos Certificados de Regularidade das 
Contribuições do Fundo de Ganuitia por Tempo de Serviço (art. 
27, da Lei n• 8.036190) e das Certidões de Quitação de Tributos 
Federais (Instrução Nonnativa/SRF n• 93/93), nos casos das em· 
presas Miramar Agropecuária SI A, LAM Confecções SI A, SA VJ. 
SA - São Vicente Agropecuária SI A. INCESA- lndtlstria e Co
mércio de Pisos Cerâmicos S/A, Marambaia Têxtil SIA e TBM 
S/ A -lndtlstria T€xtil; 

b) infonnação na próxima Prestação de Contas das Comis· 
silo de Valores Mobiliários- CVM das providências adotadas com 
relação às determinações do Tribunal nesta assentada; 

8.10. determinar à s• SECEX que ptotnova a audiência do 
Sr. Cássio Rodrigues da Cunha Lima. Superintendente da Sudene 

- à época. para que apresente justificativas acerca da aprovação e li
beração de recursos para o projeto Fazenda Bam:iro de Santa Fé 
S/ A, cuja empresa controladora apresenta como sócio majoritário 
um Deputado Federal, descumprindo determinação do Tribunal à 
Sudene no TC- 500.304189- O, na Sessão Plenária de 24-10-90 
(item 1", a.3); 

8.11. dar coobocimeoto do inteiro teor desta Decisão, bem 
cano do Rtlatério e Voto que a ambasam: 

a) à Comissão de Finanças e Tnbutação da Cllmam dos [)e.. 
pulados; 

b) aos Ministros do Planejamento e Orçamento e da Defesa, 
para fms de suF.isi!o ministerial; 

c) ao Trtular da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste - SUDENE; 

d) ao Presidente do Banco do Norde&te do Brasil- BNB; 
e) ao Presidente da ComissãO de Valores Mobiliários- CVM; 
8.12. sugerir ao Presidente da Comissão de Finanças e Tri· 

butação da Câmara dos Deputados a elaboração e encaminhamen· 
to ao Congresso Nacional de anteprojeto de lei com vistas à refor
mulação do Sistema de Concessões de Incentivos Fiscais (SUDE
NEIBNBJFINOR, SUDAMIBASAIFINAM e GERESIBAN· 
DESIFUNRES) para garantir sua eficácia e efetividade, atentando 
especialmente aos seguintes aspectos: 

~) J?I?ibição do comprometimento financeiro acima de sua 
real capaCidade de captação de recursos. tendo em vista a constata
ção de que o Sistema FINOR~ com um montante já empenhado . 
com projetos aprovados na ordem de US$ 2.2 bilhões, se mantidas 
as atuais condições de ingresso de recursos, em m&lia de US$ 295 
milhões por ano~ estará comprometido por cerca de 7 anos na con
clusão dos 772 projetos em implanlação; 

b) provimento de meios legais para a:,~-t,r:J,~ celeridade e 
a efetividãdc do ressarcimento de inversões · em projelOs 
cujos beneficiários, agindo com dolo, induzam-nos ao fracasso~ 
utilizem formas fraudulentas de prestação de contas ou apliquem 
recursos no Sistema em rmalidade diversa da pactuada. bem como 
de sanções e penalidades aos responsá.veis; 

8.13. determinar a juntada, opc<1llnamente, do processo às 
contas do FINO R para exame em confrooto. 

9. Ata n• /95- Plenário. 
10. Data da Sessão: I 11995 -Otdinária 
11. Especificação do quorum: 
11.1 - Ministros presentes: Adhemar Paladini Gbisi (na 

Presidência), Fernando GOnçalves (Relator), Carlos Átila Álvares 
da Silva, Paulo Alfonso Martins de Oliveira, Olavo Drummond; 
os Ministros-Substitutos Bento José Bugarin e Lin<:oln Magalhães 
da Rocba. 

Adbemar Paladioi Ghisi, na Presidência - Fernando 
Gonçalves, Ministro-Relator. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa ateni!e a so
licitaçãO de V. Ex• de considerar como parte integranle do seu dis
ctirsó os documentos a que se referiu. lnfelizm.enle, o Regimento 
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não permite ao Presidente da Casa solidarizar-se com suas pala-
vrn.s., mas bem gostaria de fazê-lo. _ 

Concedo a palavra _!9_ ~nadar Nabor Júnior. --- - ------ - ---
O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Senadores, o Senado 
Federal está prestes a decidir, em sua condição consútucionãl de 
Câma.ra reviSQ.ra, as propostas de emenda constitucional que con
substanciam a refOima do Estado, defmida pelo Governo Federal e 
largos setores da sociedade. 

o assunto já está sendo discutido e submetido a voto na Câ
mara dos Deputados desde o início do ano, com pronuuciameD.tos 
conclusivos sobre diversos pontoo importantes, como a quebra do 
monopólio estatal das telecomunicações e tantos outros. Agora, já 
em meados de junho, faltando orize dias para o início do reCesso 
de julho, cabe-nos apreciar propostas com ba.se no encaminhamen
to jãfeito pela oulra Casa. . · . 

Os praZos Cstãó, efetiVainêiltc, curtos e precárioS. I~ leva 
muitos Senadore.s à reflexão: mais uina vez, sobre o papel do Se
nado oomo revisor das matérias oririndas da Câmaia e, dentro dessa 
prudente~. estou lendo boje no Correio Brazlliense, pági· 
na 6 do Caderno "Direito & fustiça", artigo. de autoria do ex·Semdor 
Mauro Benevides. arualmente asseSsor especial do Ministério da Jus
tiça. que usa toda sua vasta expc:qência e seu festejado esprito patri6-
ticoparadefeodero sistema~ e apont.al sua esseocialidade. 

o artigo dó nOsso eX-Presidente. efetivamente, é página ím- -
par por sua importância e merece reverenciO$& meditação ao aler
tar que o Senado que, "atuando Como Casa reYisora. é alvo, muitas 
vezes. de criticas inconsistenies partidas dos que inadmitem a sua 
presença moderadora". Defende, com brilhantismo e acuidade ha
bituais. a necessidade de que a atuação dos Senadores na revisão 
dos textos elaborados pela Câmara seja respeitada. evitando-se "a 
marginalização. que tem geradO clima de índisposição entre os 
representantes do povo, boje piesididos por-JQsé Saiiie)!';l!""bfa· 
ainda, que "em muitas proposições polêmi~.~modificações intro
duzidas por Senadores são nulificadas com sua drástica supressão 
ao retOmarem para o. trâmite fmã.l" ha Câma.nl dos Deputados.. +. 

· A questâo. CC?mo disse anteríotmente. nã? é nova. riem Se es-
gota _com o presente processO ~isionaL Em~ hora. Ma;uro Be
nevides nos chama à lucidez e procura evitar a repetição de episó
dios em q~ o Senado se rebelaVa _contra a po-sb.lra meramente ho
mologatórÍa quê 'lhe era reservada pelos DepUt'ados. E alerta o ex
Presidente do Congresso Nacional: "Se iss~.9corre em relação a 
projetas de lei ordinária. no que conceme a Emenda Constitucio
nal, como receberão os Depltados a colatxnção dos Senadoms.?" 

O artigo conclui com uma pergunta que todos mspondere
mos em curtíssimo prazo: "At6 aqui, o Senado tem evitado, em 
termos de emenda constitucional:, qualquer divergência com a for
ma aceita pela Câmara dos Deputados. Será CJI:le. assim proceden
do, estará honrando a sua condiçã() ~ 'Casa da' Federação'?'' 

Não me anima, como certamente nãõ.move o ex.Senador 
Mauro Benevides, qualquer sentimento de confronto com a Câma
ra dos Deputados. Mas o alerta lançado pelo consagrado homem 
público deve ecoar com força e profundidade neste momento, 
orientando os Senadores ao cumprimento altivo, consciente. hu
milde e competente de suas obrigações. no processo de modern-
ização do Estado brasileiro. ~ _ _ _ -~- - --

Concluindo, solicito à Mesa que o artigp do nosso estimado 
ex-colega, Senador Mauro Benevides, seja publicado, como anexo 
do presente discurso, engrandecendo ainda mRis uma vez os Anais 
que registram sua participação- serilpre v~te e construtiva nos 
trabalbos do Pocler Legislativo. • 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NA· 
BOR JÚNIOR EM SEU DISCURSO: -

Dirdto & Justiça 

Brasília. segunda - feira, 19 de junho de 1995 

O SENADO E AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

Mauro Benevkks 
Advoga4o, jornalista, ex -presidente do Senado Federal 

A estrubJra bicametal. prevalecente no Cong:rCsso brnsilei
ro, Veril funcionando até aqui harmoniosamente, com bissextas 
tentativas de unificação do Legislativo, como ocorreu durante os 
trabalhos da Assembléia Nacional Constihlinte e da recente revi
são, no ano passado. 

,Todas as investidas com vistas à despropositada extinção do 
Senado foram rechaçadas com apoio dos próprios deputados. frus
trando-se a ação isolada de alguns parlamentares, inconformados 
com a existência da Câmara Alta do País. 

Amando como Casa revisom, aquele órgão é alvo, muitas 
v.~zeS. de' críticas incOnsistentes, partidas dos que inadmitem a sua 
'pxeseJ;l@ ro.oderadora, reexaminando as matérias originárias da 
Câmara dos Deputados. 

Em muitas proposições polêmicas, modificações introduzi
rl;as por .senadores são nulificadas com sua drástica supressão ao 
retornarem para o trâmite fmal e conclusivo, numa marginalização 
que ~m· gerado clima de indisposição entre os representantes do 
povo, boje presididos por José Samey. 
. Reconle-se que, em 1994, ao ser discutido o projeto defi
niOOo nova política sala. :aL o mínimo fixado pelo Senado - que 
aiTQStou ~itáveiS desgastes, porque reduziu o piso estabelecido. 
a instâncias do então Ministro -da Fazenda, FHC - foi desconside
rado por decisão dos deputados, pressurosos em garantir bases 
~is'compativeis para a remuneração dos trabalhadores. a braços, 
então, com a insuportável corrosão inflacionária. 

Muitas vezes ouvi dos meus antigos pares o reeditar do re
frão,de que "o Senado tinha função meramente homologatória", 
diante da tradiciorial J;XJstura de inflexível intransigência da Câma
ra. indiferente às alterações introduzidas com o objetivo de apri-
morar o texto primitivo. -

_Se isso OCOI1"e em relação a projetos de lei ordinária. no que 
con~ a Emenda Constitucional como receberão os depilados a 
colaboração Ços senadores? 

Mesmo na deliberação sobre matéria de tamanha magnitu- · 
de, parece - salvo melbor juízo - não ser dif~n:te o caminho de 
Emen<!J ã Carta Magna. 

. , E. pelo menos, o que se infere do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados: 

"A prop::tsta de emenda à ConstibJição Federal recebída do 
Senado Federal, bem comO as emendas do Senado à proposta de 
emenda à Constituição Federal oriunda da Câmara, terá a mesma 
tramitação estabelecida no artigo precedente". 

Por sua vez, o parágrafo 8° do referenciado artigo prescreve: 
"Aplicam-se à proposta de emenda à Constituição Federal, 

nó qUe não colidir com o estatuído neste artigo, as disposições re
gimentais relativas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei." 

Nivelar-se projeto de lei à proposta de Emenda Constitucio
nal sempre nos pareceu um absurdo. subestimando-se. desta ma
neira. a relevância da Lei Fundamental. ao propiciar às suas pre
tendidas alterações encaminhamento decisório idêntico ao de pro
posituras ordinárias. embora as exigências para o seu exame pre
vejam número mínimo para apresentação (113) e qu6rum qualifi
cado (3/5) para sua aprovação~ 

Até aqui, o Senado tem evitado. em termos de EJ!1Cnda à 
Constituição, qualqUer divergência - quer de mérito ou simples
mente redacional- com a fonna aceita pela Câmaia dos Deputados. 

Será que. assim procedendo, estará honrando a sua condi
ção de "Casa da Federação"? 

Fica a resposta para a lúcida manifestação de seus aluais in
~egrantes. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Sr. SeDOdo< l!spe
ridão Amin enviou-disan'So-à Mesa, para ser publicado na forma 
do disposto no art. 203 do Regime.oiD lntm!o. 

S. Exa será atendido. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC) - Sr. l'rellideaie, 

Sr-s e Srs. Senadores, um pais que possui mais de oito mil quil6-
metros de extensão de costa ma.ritima - extremamente rica em 
'abundância e ~ariedade de toda espécie de pescado - nlo se pode 
dar ao luxo de desprezar a atividade pesqueira. 

Pois, lamentavelmente, é o que vem OCOI'l'eDdo, noa dltimol 
anos, desde a extinção da Superintendência de Desenvolvimento 
da Pesca- SUDEPE, no governo do Se.ohor Collor do Melo, o o 
transferência de suas atribuições para. o Ibama. 

Na hora em que se processam no Congresso Naciooal u re
formas constitucionais, Dllm-trabalho conjunto e UDÍIIODO entre 
Legislativo e Executivo, toma-se fundamental a fonrulllçlo e a 
prática de uma polftica naciooal para a pesca., a fm de que OlA 
importante ativida.de proWtiva volte a ter tratamento c:oadiz:emo 
com a relevância sociocconômica que xepresmta para o pafL 

Na verdade, a elimin:lção da Sudepe Iql[OIOilfoU um duro 
golpe pai3 a pesca nacional,. quo perdeu em qualidade do oteudi· 
meniD, além da supressio IDtal da polftica desenvolvimaltillla o 
i!SCalizadom eficiente, fato que relegou 11. a.ti.vidade l coodiçlo de 
total abandono. 

Sem nenhuma linha de cr6dito pora fmanciar o seu dolen
volvimento, ou mesmo para custear sua manutençio e fJIIC81izeçlo 
no intuito de preservar os criadouros natumis e a vida mariDba, aoa 
poucos a atividade pesqueira caminha para o caos defmitivo. 

O resultado, como nio poderia denar do ser, é que usilli· 
mos ao empobrecimeuto c ao desestimulo do pescador. que Dlo 
consegue reequipar-se convenientemente e prepaiU' o seu equipa
mento de trabalho. 

O pescador. cada vez mais, sente-se desestimulado pela 
constatação da progressiva destruição do meio ambiente. que se 
materia~ na depredação de criat.órios e na predoçio desnograda 
da ecologta marinha. - -- -~- -

Sugestões nó sentido de se preservar a pesca e a indústria 
pesqueira., estabelecendo. realmente. uma política nacioDal pu. o 
setor. vêem sendo oferecidas às autcridades federais e ao~ 
so Nacional. 

Ainda agem, Sr. Presidente, preocupada com a diflcilsilua· 
ção da pesca, a Colônia de Pescadores do Munidpio do lla11'a V o
lha. do noow Eslado de Santa Catarina, por seu presidenlo. Luiz 
Lib6rio André. faz um diagnóstico dos principais entraves e defi
ciências do setor pesqueiro e apresei1la alternativo vilidu pua o 
seu soerguimento e desenvolvimento. 

Entre as provid8ncias que a entidade propõe oatlo modidu 
eficazes e urgentes que precisam ser tomadu, pan. COirigir u diJ.. 
torções existentes, preservando. dessa forma. tio importante e va
liosa atividade produtiva e fonte de alimen!OO. 

Assim. sugerem os pescadores catarinenses da. Colônia de 
Barra Velha "a criaçio de um 6rgio especiaL como uma Sead.lria 
de Desenvolvimento da Pesca. vinculada ao Minist&io da. Agricu]
rura". para dar maior agilidade e com~tBncia l atividade, a fiDl de 
preservar setorialmente o meio ambumte e propcEiooar melhor 
fi~o na ativida.de exploradora das riquezas do mar. 

É preciso ainda, Sr's e Srs. Senadores, segundo a visio da 
entidade, implementar uma constante polfti.ca educativa, tio neces
sária à melhoria de vida do pescador e de sua família. 

Além disso. é preciso estimular, coordenar e ewpteeuder 
medidas de apoio, assistência, investinientos. fJJJI!1Ci•!Dt!'(lf;OI l 
pesca e à indústria pesqueira, visando tinl·las da decado!ncio o im
produtividade em que se encontmm pxesettemeDle. 

A pesca é uma atividade extremamcDte importante na modi~ 
da em que gera uma ocupação de micHle--obn. extcma, num Pais 
que, nos últimos dez anos. devido ao desaquecimento da ecoao
miay tem enfrentado o desemprego e os baixos salúios. Para nlo 
se falar no subemprego. camcteristica do mercado infOI.'IDJd. 

Em villa da vlliooo IÚnçiD ecoa6mica o IICCial que exerce 
na .......,i•, a ativiclode peoqueira dovma, Sr. l'midonle, mere
cer tola! apoio iJo <iov..,.., """"' o OSiabolecimmto do uma DOV1l 
politica IIOci~ pua a '::.:f" fixo JRioridodeo o adole JXOVI· 
dlaciu CCilCIOIU pua a of<dva daox_.., do aetor. O 
apoio govemamencal:, por meio de aujdoçja• abDrtura de linha de 
a6di1D sublidiado para a oolhoira do poocado o 111a comen:ializa· 
çlo, inclusivo pua aportaç~o, 6 ~iDdlvel e nccessmo. 

Assim, l<llidarizamo.D inlllgralmellte, ,com o apelo doo 
pescadoros ca~ de Bma Vo~ fazendo nossas u suu 
reivindicações à IUtoridldes do Govemo Federal, para dinamizar 
I pesca DO Pafl. . ' . ,.. - : . ' . ' 

&à o quo t!nl.imÍ>Io dizer 'soliro o UIUI1fD, Obrigadb. · · 
· .. ·· o. SR. ~ENI'E (Jos6'Samoy)-~~ hl mail orido-
res llliCIItoL · · · · 

, A PresiiYDcla <mnmica ao Plomrio quo deteriu Robmo a• 
01, clli 1995, ÍllllllpoOto DOpn:IJGJ'IBÚM"'al, DO sortido do que aeja 
submotido ao PloiWio o Ptojoto da Lei do Senado a• 87, que 
ICI'OICillla ao ut.l1 da Lei a'7.805, do 11 dojulbodo 1989, o ... 
porqnto soiJIIDdo. 

A mat6ria fiCOif. sobro a moa cltnDte ciDeo -o&e• Oldini
riu pua o ~bimalto do oi!IIIDdu, do loODido cem o dilposiD m 
ut. 235, R, e, do ROIÍJIIOIIIO IDtemo. 

ii 0-ÍIIIe 0-
. RECURSO N" l,DB Dt$ 

. lieDho< Presidolrio, 
· Noo tem1p0 do iort. 91,13' o I 4", do Rosimonto Imemo, ,.,. 

ccmmoo ao Pl<drio da decido da Comildo do !nlD.f!slruturo, 
pela "'.ioiçio do PLS a"S7,do 1995,""' "acreoc:eDta oo ut. 21 da 
Lei a'7,SOS, deiBdejulliode 1995, o-§ z••. 

Slla du Sea&>l, 14'de junbo do 1995.- Eroudes Amo
rim - Jooé Blaam -" Loomar QaiDtanllha - Romero Jua\ -
Adaalr Aadrade - J- PIDIIelro - B.Uo Parp - Aatoale 
Carl.,. Vlllaclanll: • · 
- O SR, Pltl!SIDENTE (Joaé Slmoy) - No pmoente sessiO 
temliDca o puo pua a ·apmoentaçlo do <IIICDdu ao Ptojeto de 
Lei da Clmatan~ IS, do 1995· (a0 1.504/91, aa Cua do oripn), 
quo prolbo a capturO de tDUJ;Ilfemo acp•'rjooc du ordeul Sidnia. 
CamlvOIIl o Celkoa. ~do npteil da Oldem Cbolollia, em torrir.lrio 
bruiloilo,. tK tutrU pmvidiDclas. 

O pojero Jllo rooobou OIQOI>dos. . 
A mat6ria -..rilllclnlda em Ordem do Dia opmtuDaiDOJIIe. 
O SR. PRESIDENI'E (Joo6 Samcy)- O Souador Ramez 

ToboleDViou l Meu~ Gljo tzamiliÇio, de oconlocom 
o dilpooiD DD art. 235, BJ, .. _4 do RoaJmomo Intemo, devo tu ilí· 
cio Da bOIIl do Bxpodieilte. ' 

o teqUOrimotl~<> .. nor .... l-'rla dettm""" a apurar u c~o
m!Dciu.veiculadu 111. imprelua tiiiCimol sobro o atividode de mi· _..,tiO BruiL . 

A !lOakloned "'"'nrjed" Da proxima sesslo. 
O 5R.l'RESJDENTE (Joaé Samcy) - Nada mais havendo 

a tratar, a ~ia vai OllCOltU oo ttabolhoo, deaignando pora a 
-~ crdinkia. do omanhlo seguinte 

ORDEM DO DIA. 
-1- .-

PROJETO DI! LBIDA CÂMARA N" 65, DE 1995 
(1!111111gimo do uraetlcia, 1100 t«<IJóó do ut. 64, 
I ,_.da Coootltuiçio Fodcnl, combinado oom 

oart. 375, vm,doReiÍJIIOIIIOlntmDD) 

, DilaJulo. .m tumo llni<:o, do Ptojoto de Lei da e&nwa D' 
65, de 1995 (D' 40195, 111. Cua do cripn), do iDiciallvo do l'ml· 
demo da Roplbll.a, quo eotaboloco ro- pua ·a proclnçlo illde
poadollte de ~ ol6triat, o tK outrO pmvid&>ciu,' 

(DopaJdet>do do pozK«11I du ComiuOel de Sertlçoo de 
lnfra·Eatrulara e de A-mtoo Ecoaamlcoo) 
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-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 30, DE 1994 

Discussão. em tmno tSnico, do Projeto de Lei da CAmara D0 

30, de 1994 (n• 3578193, na Casa de origem), de iniciativa do Su
periorTnõunal de Justiça. que transfonna e cria cargOS no Quadro 
de Pessoal do Conselho da Justiça Fedenl, tendo 

Pa=eressoon• 77e363,de 1995,daComissão 
- de Cõostltuição, Justiça e Cidadania: I • pronunciamen

to: favcd.vel ao ao Projeto; 2° pronunciamento: sobre a e~da de 
Plenário, favorável, nos termos da subemenda que apresenta. 

-3-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 144, DE 1994 
Disrussão, em rumo único,do Projeto de Lei da CAma.ra na 

144, de 1994 (n• 4.553/94, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da Repóblica, que dispõe sobre o ressarcimento ao 
Banco do BtllSil S/ A despesas com Programa do Imposto de Ren
da. exetcíciode 1990e 1991, tendo 

Parecer, sobn•326, de 1995, daComissio 
- de Assuntos Econômlcos, favod.vel ao Projeto com a 

Emenda 0° 1 CAE, que apre~nta. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1993 

DiscUssão, em rumo Unico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 20, de 1993 (n• 201/92, na amam dos Deputados), que ho
mologa ato do Conselho Mooetário Nacional. que autorizou a 
emissão adicional de papei-moeda. no exetc!cio de 1991, no valor 
de dois tr:ilhões e trinta e cinco bilhões de cruzeiros, tendo 

Parecer favoráve~ sob n• 327, de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Econômicos. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 22, DE 1995 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 22. de 1995 (n• 106/91, na amam dos DepJtados), que rati
ra o texto da Convenção 0° 167 da Organização Internacional do' 
Trabalho- OIT, tendo 

Parecer favoráve~ sob n• 357, de 1995, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 33, DE 1995 

Disãisslo. em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 33, de 1995 (o• 258/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convençio Interamericana sobre Eficácia Ext.ra
lelritorial das Setenças e Laudos Arbitrais Esuangeiros, conchlída 
em Montevidéu. em 8 de maio de 1979, tendo 

Parecer favoráve~ sob n•358, de 1995, da Comissão 
-de Rdações Exteriores e Defesa Naclo~ 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 35, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de DeCretO Legislati
vo n• 35, de 1995 (n° 419/94, na amam dos Deputados), que 
aprova o texto do Acotdo sobre Sexviços Aéreos, celebrado entre 
o Go-;~o da Replblica Federativa do Brasil e a Repiblica Fede
rai da Austria, em Viena. em 16 de}llhode 1993, "'ndo 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 42, DE 1995 

Discussão, em turno úoico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 42, de 1995 (o• 408/94. na amam dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção Interamcricana sobre Obrigação Ali
mentar, conclulda em Montevidéu, em 15 de julho de 1989, tendo 

Parecer favoráve~ sob n• 361, de 1995, da Comissão 
-de Rdações Exteriora e Defesa NacionaL 

-lO-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÃO 

N"29, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n• 29. de 1995 (n• 4195, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República. que altera o § 2° do art. 2S da 
Constituição Fedenl, tendo 

Parecer favorável. sob n" 387, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Primeira sessão ordinária de discussão) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esti encerrada a 

sessão. -

(úmnta-s~ a s~saão às 16h58min.) 

ATADA90'SESSÃO,REALIZADA 
EM 14 DE JUNHO DE 1995 

(Publicada noDCN (Seção m. de 15 dejunbo de 1995) 

RE11FICAÇÃO 

Na página 10373, I" coluna. na fala do Presidente sobre a 
redaçio fmai do Projeto de Decreto Legislativon•29, de 1995: 

Onde se lê: 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ... Aprovada a redaçio 

fmai, o projeto vaià promulgação. 
Leia-se: 
O SR. PRESIDENTE Qosé Sarney) ..• Aprovada a redaçio 

f~ o projeto vai à Câmara dos Deputados. 

ATADA91"SESSÃO,REALIZADAEM 
16 DE JUNHO DE 1995 

(Publicada no DCN. Seção IL de 17 de }lobo de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

Na página 10.415, !"coluna, na fala da Presidência. 
Onde se lê: 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo 

a tratar. a Presidência vai encerrar. 
Está encerrada a sessão. 
Leia-se: 
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- Nada mais havendo 

a tratar, a Presidência vai encenar os trabaJbosy designando para 
sessão ordinária de amanhi_-ª seguinle 

ORDEM DO DIA 

-Item único-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 65, DE 1995 

(Em regime de urgência.- nos t.ennos do Parecer favorável. sob n°3S9, de 1995, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL art 64, § z•. da Constituição Federal, combinado 

com o art. 375, VUL do Regimelllo Interno) 
-8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 37, DE 1995 Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da amam n• 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati- 65, de 1995 (n° 40'95, na Casa de origem), de iniciativa do Presi-

vo 0 • 37, de 1995 (n• 317/93, na Câmara dos Deputados), que denle da Repiblica, que estabelece regtllS para a produção iode
aprova 0 texto da Convenção Intcmmericaoa. sobre Cont1itos g.e_ pendente de energia elétrica, c dá outras providências. 
Leis em Matéria de Adoção de Menores, celebrada em La Paz. em - (Dependendo de pareceres das Comissões de Serviços de 
24 de maio de 1994, tendo Inrra-Estrutura e de Assuntos Econômicos) 

Parecer favorável, sob n• 360, de 1995, da Comissão O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esti encerrada a 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL sessão. 
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Ata da 93° Sessão, em 20 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50• Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney e Teotonio Vilela Filho 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: ~~. ~.~ 

Ademir Andrade- Anlôoio Carlos Magalhics- Anlôoio Car
los Valladares - Arlindo Pato - Artur da Tâvola - BeiJo Parga -
Beui V eras- Bemamo Cabral- Carlos Be=m- Carlos Patrocinio
Carlos Wilson- Casildo MaldaDcr- Edisoo Lobilo- Edwudo Supli
cy- Elcio Alvares- &nllia Femandeo - EpMcio Cafeteim- Emm
dea Amorim-~ Amin- FeDWJdo Be=m- Flaviaoo Melo 
- Frmc:eliDo Pereira- Freitas Ndo-Genldo Melo-Gilberto Mirm
da-Gilvam llo<ges- Ouilhemie Palmeira- Hugo Napoleão-liml
bel10 Lucena - !ris Re=xle - Jodet- Batbalho - Jefferson "'""" -
Joio Fnmça- Joio Rocha - Joel de Hollanda- JOIIllll Pinheiro- Jo
sajilat MuiDho- Joso! Amu Bilmro - Josi Agripíno- Joso! Alves
Joso! Edumlo Du1ra- Joso! Jgoácio Fmeira- J05é Rob<do Anuda
Ja;é Samey- JúDia Marise- Louro Campos- Lcomar Quiolanilh4-
Luddio POI1ella- Lúcio AlcâDtara- Lúdio Coelho - Marluce Pinto 
- Mauro Miranda - Nabo< Júnior- Ney Suassuna - Osmar Dias -
Pedro Simon- Ramez Tebet- Rerum Calbeiros- Robel10 Fréúe -
Roberto Rcquiio·- Romero Jucá- R~meu Tuma- Ronaldo Olnha 
Lima- Sebostiio Rocha- S&yo Mai:hado- Tootooio Vilela Fllho 
- Valmir Campelo- Vilson Kleimlbing - Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Teotõnio Vdela Filho)- A lista de 
!"='DÇ& arusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteçio de Deus, iniciamos nossos trabalhos.rl1 

O Sr. 1 o Secxetário em exercício,. Senador Nabor Júnior. 
procederá à leitura do Expedieme. 

É lido o segointe 

EXPEDIENTE 

AVISOS 
DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 246/95, de 13 do corrente, do Ministro dos Tilli15portes, 
referente ao Requerimento n• 578. de 1995, de Informações, do 
Senador Waldeck Omelas. 

N" 285/95, de 14 do COirel1te, do Ministro de Minas e Ener
gia, referente ao 1!-equerimento n• 670, de 1995, de Informações, 
do Senador Robeito Requião. 

As informações f013I!l encaminhadas, cm cópia . 
aos requerentes. 

os requerimentos vio ao Arquivo. 

OFiCIOS 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 163/95, de 19 do corrente, comunicando a pre}ldiciali
dade do Projeto de Lei do Senado n• 83, de 1994 (n• 4.867/94, na
quela Casa). de autoria do Senado< José Bduai-do, que prom>ga a 

; 
T 

vig&lcia da Lei n• 8.199, de 28 de junho de 1991, revigorada pela 
Leín•8.843,de !Ode janeiro de 1994,e 

N" 164/95, de 19 do corrente, COOllloicando a prejuJiciali
dade do Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1993 (n• 4.474/94, 
naquela Casa), de autOria do Senador Mário Covas. que dispõe so
bre o número de candidatos pelo sistema poporcional nas eleições 
de 1994. 

PARECERES 

PARECER N" 401, DE 1995 

Da Comissão de ConsUtuiçiio, Justiça e Cida
dania, sobre a Proposta de Emenda à Coastituição n• 
36, de 1995 (Proposta de Emenda à Constituição n• 
3-C, de 1995, na Câmara dos Deputados), de ink:iati
va do Presideute da RepúbHca que • Altera o inciso 
XI e a letra a do IDcloo XH, do art. 21, da Coostitul
çio Federal". 

Relator: Senador Francetino Perd.ra 
O relatório de apreciação da Proposta de Emenda à Consti

tuição n• 36, de 1995 (PEC n• 3-C, na Cimaia dos Depulados), 
que inclui a Emenda Substitutiva D0 1, foi lido por nós na sessão 
exlrlla'dinária de 13 de maio de 1995, desta Comissão. "' 

Posteriorméute, foram apresentadas mais oitO emendas ao 
substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados na forma abai
xo relatadas: 

EMENDAADITIVAN"2 

Autor: Senador Roberto Requlão 
A emenda do ilustre Senador Roberto Requião altera a re

daçio do inciso XI. do art. 21, do texto aprovado pela Câmara dos 
DeJ>1tados, pam o seguiDtO: 

--''XI - explorar, diretamente ou mediante au. 
torizaçlo, concessão ou permissão, os serviços de te
lecomunicações, nos lenD.os da lei que disporá sobre 
o controle pela Uniãó da operação da rede básica de 
telecomunicações. da organização dos serviços, da 
criação de um órgão regulador e de outros aspectos 
institucionaiS.1

' 

Ora, o cootrole a cJue se refere a Emenda é, como se sabe, 
uma das pretTOgativas, inerentes ao poder de conceder. Mais clara
me-me: quem detém o monopólio exercita ó controle. 

Esse controle já esti expresso na legislação vigente que cer
tamente seri. aprimorada e que alcança os serviços dos próprios 
troncos do sistema, vale dizer, da rede básica. O trinômio cootro
lar, regulamettar e fiscalizar é inerente ao poder de cooceder, que 
se inaterializa.. na legislação vigenle e no contrato de concessão. 
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EMENDA ADffiV A N" 3 

Autor: Senador Roberto Requiio 
Inclua-se, onde couber, artigo com a seguinte redãçãO: -

"AIL É vedado o controle aciooário, clireto w 
indireto, por ·capitaiS estrangeiros de empresas que ope
rem•nos serviços de telecomunicações do Pais." 

O objetivo da Proposta de Emenda Constiblciooal n' 36, de 
1995, é precisamente flexibilizar o monop6lio das telecomunica
ções, permitindo que al~ das estatais, outras empresas, sem dis
tinção da origem do capital, possam explorar eMes serviços. 

A emenda do ilustre Senador colide com esse propósito, ao 
limitar a flexibilização. - -

EMENDAS SUBSTII1JTIV AS N" 4 E 7 

Autores: Senadores Roberto Requião e Josophat MariDho 
As duas emendas substituem no inciso XI, do art. 21, a ex

pressão "nos 1mmos da Lei" por ''nos tmnos da Lei Complementar". 
Elas têm conteúdo idêntico i Emenda n' 1, que """'beu pa

recer contrário do relatO['. 
Ressaltamos que a tramitação de uma Lei Ordinária nio 6 

feita com menos debate, determinado nio pelo rito, mas sim pelo 
interesse que sua discussio gera na sociedade. 

EMENDA ADffiV A N" 5 

Autor: Senadnr Roberto Freire 
A emenda do ilustre Senador Roberto Freiie insere onde 

couber, no texto do inciso XI. do art. 21, aprovado pela Câmara 
dos Deputados, o seguinte: 

" .• O car3tu público da rede de telecomunicações 
explorada pela União ... " 

A justif~tiva do Senador é oo sentido de ''Restaurar um 
dos aspectos fundamentais da exploração nas telecomunicações in
clusive ~contemplada na proposta do &.erutivo". 

E claro que o cará.ter público das redes de telecomunicações 
é equivalente ao dos demais serviços públicos. Esses serviços têm 
seu carátu-público estabelecido pela própria Constituição ao atri
buir à União a co~cia de sua exploraçio, seja diretamente oo. 
mediante concessão. 

EMENDA SUBSTII1JTIV A N" 6 

Autor: Senador Josapbat Marinho 

"Ao art. 'r - Onde se diz regulamentar, diga-se 
regular." 

O texto coostiruciooal utJ.liza., em diferente& artigos, ambos 
os termos indistintamente. Não h i exclusão, nem impedimento. 

Entre OUtros, os artigos 23 e 65 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias menciawn a expressão regillamentar. 
enquanto o art. 73 do mesmo AOCf menciooaa expressão regular. 

EMENDA ADffiV A N" 8 

Autora: Senadora Júnia Marise 
Inclua-se onde couber: 

"Art. Fica inclufdo no Ato das Disposições Cons
titucionais Transitóiias, artigo com a seguinte redação: 

Art. As alterações no artigo 21, inciso XI e xn. 
da Constituição Federal. aprovadas pelo CongresSo Na
cional, somente serão promulgadas a referendo, obtive. 
rem votação favorável no corpo eleitoral. 

Parágrafo llnico. O Coogn:sso NaciooaJ autoriza
rá a realização de referendo, bem como estabelecerá os 
critérios e requisitos pam seu exetcício." 

O constituinte -estbeleceu um único rito para emenda A 
Constiblição, prevendo quon~m qualiflC&do e dois turnos de vota
ção em ambas as Casas do Coogn:sso (art. 60) nio cogitado do re
ferendo. 

A deliberação, com este quorum, expressa sobejamente a 
vontade popular. 

O referendo. no caso, é uma demasia. 

EMENDA SUBS1T1Vl"A N'9 

Autor: Senador Ronaldo Cunba Lima 
O art. 1' da Proposta de Emenda à Constituição n• 36, de 

1995, passa a vigorar coma seguinteredação: 

Art. 1 a O inciso XI e a aUnea a do;inciso XII, do 
art. 21, da Comtiblição Fedem!, JlllSS8!Il a vigorar com a 
seguinte redaçio: 

Art. 21. Compete a Uniio: 
XI- explorar, diretamentc oo mediante autori7a

ção, concessio oo permissão, os serviços de telecomuni
cações n<lo tormos da ]e~ que disporá sobro a organiu
ção dos serviços, o regime de rutorga, a criação de um 
órgão regulado<, e coiros aspectos institucionais, obede
cidos o disposto no art. 223; 

XII - explonu diretamente oo mediante autori7a
ção. concessão oo pennissão; 

a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens. 

Equiparar os serviços de telecoimlllica.ções previstos no in
ciso XI~ do art. 21 no serviços de radiodifusão de que trata a o in~ 
ciso xn, alfnea a, no que se refere ao riiD estabelecido no art. 223, 
da Constiuição quanto i homologação das outorgas pelo Congres
so Naciona~ 6 medida inadequada. 

Haja vista a peculiaridade de cada serviço levsndo-se em 
canta o âmbito de sua execução, e. principalmente, a sua destinação 

Diante do exposto oosso voto é pela rejeição das Emendas 
n's 2a 9. 

Sala das Comissões, 19 de junho de 1995~ Iris Rezende, 
Presidente- FraDcelino Pereira- Relator, JosilliaDco..; Jo- ·· 
hat Marinho. vencido - Ney SlUSSWUl - Carlos Patroánio -
Bernardo Cabral - José lgnác:io - Elc:io Alvares - Romeu 
Tuma - Ramez Tebet - Sérgio Machado - Jader Barbalho -
Ronlllclo C. Lima - Epitáclo Cafeteira - Lulz Alberto - Lúcio 
Alcântara - Roberto Freire - José Eduardo Outra - Ademlr 
Andrade- Edlson Lobão- Júnla Marlse. 

RELATÓRIO 

Introdução 

Em certo momento. no inicio dos anos 70, o Brasil desper
tou para o mundo das comunicações. • 

Antes em o atraso, a indolência. o pessimismo. a descrença 
de cada pessoa na esperança de um dia integrar uma sociedade de 
informação modemizante. 

Obter uma li.oha telefôniCã era um exaustivo exerc'iciO de 
paciSncia. A ânsia da COIDllnicação esbarrava na precariedade dos 
serviços oferecidos. 

Empresas e pessoas. por todo o País, -onde ?JIVentura exis
tisse uma linha telefônica. perdiam precioso tempo pa.'"'a ob.er um 
si.oal de discagem, que nem sempre COIMsponáia a uma ligação 
efetiva. 
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Nas enormes fàas. nos raros postos telefônicos. impacientes 
usuários gastavam boras para conseguir uma precária O"ml'"icaçio. 

É aí que, sob pressão da sociedade, o Governo e~ pro. 
jetos. promove investimentos e começa a montar um dos ma1s ~~ 
sados sistemas de telecomunicações já implantados na América 
Latina. . . . 

Aquele.momento marcou, oo campo da informação, um dos 
mais OXJ'l"""ÍVOS saltos qualilativos do País, pua uma 10cDologia ~e Já 
experimentava gmnde desenvolvimento em várias portes. do lllUJlda. • 

O Brasil se redimiu e todos passaram a acreditar que havza 
chegado o momento do seu ingresso na era das telecoDll.lilica.ções. 

Uma página de atraso e subdesenvolvimento estava sendo 
virada. 

Com Vistas à Realidade Aluai 

Erigida com base no estilo desenvolvim.~ntista '!c cresci
mento econômico, a infra-estrublm de telecomumcações mstala-se 
no País do "milagre econ4ollco", inflação estável, exportações 
atingindo níveis crescentes, Pffi de 10% ao ano. 

ComponCDle fUDdamental da cstrahlgia de integraçio nacio
nal a unir os mais reiDIXOS p:mtos do Pais, o sistema de telecomn
nicações, até então explorado pela ~ciativa ~ada, .agora sob 
cootrole estatal, impulsiooado pela criação do Ministério das Co-
municações, da Telebds, da Embmtel . 

O modelo organizacional então concebido destma vultosos 
RCUrSOS ao desenvolvimeDlo do setoc. ___ _ 

O País assiste A ín.Stalação de troncos de microondas, de ca
bos submarinos, do sistema de Discagem Dima ii Dislllncia, da 
transmissão via satélite. 

Constrói, em pouco mais de duas décadas. a maior rede de 
telecomunicações da América Latina e a noo.a maior rode de tele
comunicações do mundo. 

Insere-se no rol das nações mais evoluídas no setor, dotan
do a populaçio de serviços eficientes, adequados ao grau de de
senvolvimento da épx:a. 

Os dados são eloqOentes. conforme comprovam os: números 
comp8I3.tivos de vinte anos. 

Em .!973, havia 2 milhões de telefones instalados; em 1993, 
esse número subiu para 12 milhões e 400 mil. 

Em 1973, havia menos de 2 telefones para cada grupo de 
100 habitantes; em 1993, o indice era superior a 8. 

Em 1973, havia 2.500 telefones póblicos; em 1993, esse DÚ· 
mero chegou a317 mil --

Em 1973, havia I telefooe póblico para cada grupo de 10 
mil habitantes; em 1993, esse inlmero já e!ll de 21 telefones póbli
cos para cada I O mil habitantes. 

Em 1973, havia 2.400 localidades atendidas pela telefooia; 
cm 1993, já emm 17.800 as localidades com telefone instalado. 

Tudo isso se deve ao grande esf()[ÇO desenvolvido pelo Sislb
ma Teleb!ás, através das coocessiooárias implantadas cm todo o Pais. 

Cabe destacar a dedicação, o amor e o empenho de seus 
empregados, nos diversos níveis de ativida.de, manifestados nio 
apenas naquele perlodo, mas que continua no presente e, OOm Cer
teza, marcará o futuro das telecomunicações no Pais. 

Não obstante, passados 20 anos da abertura desses novos 
caminhos que transportam o progr<>sso, o setor de telecoxmmicaçõ
es já Dão consegue mais afeõ.der adequadamente às crescentes e in-
quietantes demandas da sociedade por seus servíços. ~ -

A Nação cl ....... a per ma i ... e Tn<~is -telefones e pela mcll::!oria 
dos serviços existentes. -

N'mguém suporta mais que áreas populacionais imenSas Dão 
exercitem o direito à connmicação, vale dizer, ao telefone. 

A verdade 6 que o modelo amptantaao acba-se esgotado, e 
com enorme atraso em relação às aspirnções do País e às tendên-
cias mundiais. - --

Os iri.vestim.entos estatais mostram-se insuficientes no aten
dimCDlo das necessidades da população. 

Em vetdad_e, o Brasil tomou-se maior do que as empresas 
estatais do setor. 

Motivação da Proposta 

O Plano de Estabilização Económica, que aí está, constitui 
marco decisivo na implantação de um novo modelo para a gestão 
do Estado. 

Um modelo que busca reduzir o papel do Eslado-empresá
rio, dando ênfase a sua função de Estado-social. 

As recentes Propostas de Emendas à Constituição, como a 
que om se examina. fãzem parte da política governamental de 
abertura à participação da iniciativa privada em atividades que, 
coostitucionalmeDI.e, são hoje atribuídas ao poder público. 

Ou seja: pretende-se, por força de uma discu:;são exaustiva 
das propostas. modernizar o r~l de atri~ições do Estado, co~C: 
rindo a ele. por meio de dinâmica própria, a enorme responsabili
dade de cuidar do patrimônio coletivo. 

No caso especifico das teleconnmicações, o cenárlõ atual 
mostra evidencias de que a quantidade, a diversidade e a qualidade 
dos serviços encootram-se aquém da demanda social. 

O impmo da chamada sociedade de informação, diferencial 
eloqllent.e do poderio das nações. alicerça-se nas redes de teleco
municações, como estrutura mais importante para o desenvolvi
mento politico, social e econônüco do mundo ab.lal. 

Um dos últimos bastiões do estatismo, dentre as gr.mdes 
eamomias n:mndiais, o Brasil almeja, na área das telecomunicaçõ
es, com a iniciativa ora prOposta, retomar a eficiência no setor. 

V ale a pena enfatizar. 
O País oa1Pa o 42° lugar no mundo em densidade de telefo

ne por 100 habitantes e o Hl' na América Latina. 
Envergonha saber que somenJ.e cerca de 20% das reSidên

cias e 50% dos estabelecimentos comerciais brasileiros possuem 
telefones. 

Choca a dura realidade 'ebrrentada pelo homem do campo. 
na área de telecomunicações: 98% das propriedades rurais não têm 
acesso à telefonia. . 

A perversa distribuiçio de renda no Pais impede o acesso 
da grande maioria do povo aos serviços telefônicos. . _ . 

As famílias das classes A e B, com renda supenor a 2 mil 
dólares mensais, dispõem de 80% dos telefones. 

As classes D e E. que representam 60% das famílias brnsi
leiras, possuem apenas 3% dos telefones. 

As famílias da classe C ficam com os restantes 17%. 
Esse quadro 6 agmvado pela deficiente oferta de telefones 

públicos: o Brasil tem menos de 2telefon~ públicos por 1.000 haM 
bitantes bem baixo dos padrões lll!lildiais. 

A esmagador.a maioria do povo não possui telefone em casa 
e nem dispõe de telefone póblico. 

O Brasil mudou. Democratizou-se a sociedade. Os desní
veis sociais se intensificaram. A liberdade despertou o povo para a 
incoofonnidade. 

A cidadania rejeita vigorosamente esse quadro e exige deci-
sões efici.zes paci. revertê-lo efetivamente. -

Vfsão.l'rogramátia -- ----- - --

- Não há mais dúvidas: ~inda há muito a realizar em teleco
municações. 
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E necessário, para o País, que o número de telefones instalados 
sahc dos atuais 14 milhões pmo28 milhões na virada do s6ado. 

Qu seja, que dos 9 terminais por I 00 habitantes. se cheque a 

• exige regulamentação pua a explom.ção doS serviçOs pú-
blicos de telecomunicações; 

• prevê a criação de órgão regulador para. o setor; 
16 teno.inais pmo cada grupo de 100 habitantes, no ano 2000. · * proibe que a regulamentação das normas que regerão es-

Que de 450 mil telefones públicos, hoje. atinja-se 1 milhão 
e 300 miL no ímal do século. 

Ou sejll.. que a densidade atual de meo.os de 2 telefooes pú~ 
blicos, por 1.000 habitantes, atinja 8 telefones públicos para cada 
1.000 habitallles, daqui a 5 anos. 

E. ímalmeute, que o número de localidades atendidas pelo 
sistema de telefonia, hoje em tomo de 21 mil. chegue próximo a 
37 miL DO ano 2000. 

Evidentemente, esses beneficias não serio imediatos. 
Os elevados investimentos requeridos para a ampliação e 

democratização do acesso aos serviços necessitam de algum tem
po de mablração. 

O fundamental é que a mudança de mentalidade em tomo da 
questio assegure a tnmsformação exigida pela sociedade brasileim. 

Thdo isso, obviamente. demaudanl elevado aperte de capitais. 
Prevê-se a necessida.áe de cerca de 34 bilhões de reais nos 

próximos 4 anos para a realizaçw dessas metas, valores de que as 
atuais. coo.cessionárias- o Brasil sabe- não dispõem. 

A efetiva participação da iniciativa privada desponta, desse 
modo, como altemativa à expansão e modernizaçio do setor. 

Nesse sentido, foi concebida. a Proposta de Emenda A Coos
tituição ora em exame nesta Comissão. 

Siutcse da propoota 

A Proposta trata de flexibiliur a exclusividade concedida 
pela Carta Magna, em seu art. 21, inciso XI, às empresas sob con
trole aciouário estatal na exploração dos serviços públicoo de tele
comwúcações. 

A medida busca alterar dispositivo do Capimlo ll - ''Da 
União", do Titulo ill- ''Da Organização do Estado". da CoostibJição 
Fedenú, ou seja, aquele que disa:imina as oompd&Jcias da União. 

Em seu artigo 21, inciso XI. o texto OODStitucional estabelece: 

"Art. 21. Compete à Uuião: 

-· -XI- explorar. di:retam.enle ou mediante coocessão 
a empresas sob conlrole acionário estatal. os serviços te
lefôuicos, telegnlficos, de transmissão de dados e de
mais selViÇOS públicos de telecolllllllicações, assegurada 
a prestação de serviços de iufOl1DaÇiles per eolidades de di
reito privado através da rede pública de telecammicações; 

XII- explorar, dirclameute ou mediante autoriza-
ção, concessão ou permissão: -

a) os serviços de radiodifusão sonom, de soils e 
imagens e demais serviços de telecomunicações; .. ..................................... ·-·-··-··-·· .... -··--~-~ 

Originalmente, na fonna em que foi encaminhada pelo Exe
cutivo. a proposla apenas retirava do art.. 21 a expressão "a e~
sas sob controle acionário estatal". 

Por ocasião de sua discussão. a Câmara dos Deputados con
siderru necessário aperfeiçoar o texto original proposto pelo Exe
cutivo, e assim o fez. 

Na forma modificada por aquela Casa. a proposta, ora 
analisada: 

• dispõe que todos os serviços de telecomunicações, públi
cos ou não, poderão ser explorados por terceiros, mediante con
cessão, permissão ou autorização; 

• mantém o princípio constitucional que confere tratamento 
diferenciado aos serviços de rndiodifusão sonon e de iooS eimageus; 

tes selViços seja feita por medida provisórilL - - - - -

Tramitação da Proposta 

Recebida pela Cimara dos Deputados, em obediência ao 
disposto DO artigo 64. -ut. da Coustituiçio Federal, a Proposta 
foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
çio, que ap:ovou sua adinissibilidade, em obediência ao que dis

-põe o artigo 202 do Regimento lutemo daquela Casa. 
Em seguida. foi encaminhada à Comissão Especial. onde 

recebeu Substirutivo do relator da matéria~ Deputado Geddel Viei
ra Lima~ aceito pela Comissilo. 

Subm.etido em Plenário, foi aprovãdà nõs dois turmas de 
votação. 

Logo depois. a matéria veio a exame do Senado FederaL 

Voto 

O Estado modema. para o bom desempeobo de suas ativi
dades próprias. além das fonnas tmdiciouais de atuação. pode atri
buir à iniciativa privada a execuçio de serviços públicos. 

Desse modo, permite que particulares executem a prestação 
de serviços voltados ao alendimento da população. 

Note-se que, qualquer que seja. a modalidade de outorga, o 
Estado. como poder conceden~ conserva a prerrogativa da explo
ração do SCIViço. 

Este é o espírito de que se reveste a Proposta submetida à 
análise desta Climara Alta. 

O temor atá.viCo de desmantelamento do pa.trimôoio público 
não se fundamenta.. 

O que importa é a existência de um Estado capaz de gerir 
com fil'lDCZ& a flexibilizaçio. 

A materializaçio desse poder se daria de tal forma a exigir 
das empresas que explorem serviços em áreas de aha densidade 
ecouômica, contrapartidas de cariter social. com prestação de ser
ViçOS em áreas niais carentes. 

·- A previsão de Criaçio de um órgão regulador pmo o setor 
das telecomunicações avulta como mérito inquestiooável da pre- · 
sente proposta. 

A Proposta de Emenda à Coostituição orn em exame é de 
iniciativa do Exm.0 Sr. Presidente da Repíblica. em conformidade 
com o art. 60, iilciso H, da Coustituição Federal. 

Para a su• apteciação per esta Casa. Dão existe uenhum obstá
culo de uatmeza OODStituciaual (art. 60, §§ 1' e 2" da Constituição~ 

Parecer so6re a emenda orerecida 

No prazo regimental. a ilustre Senadora Júnia Marise apre
sentou Eineoda Substitutiva destinada a mudar a expressão "nos 
termos da lei" por ''nos termos da lei complementar". justificando
a pela importância da matéria. alegando serem "as telecomuoica-

- çõcs ( ... )essenciais em termos de segurança interna e como instru
mento do exercício pleno da soberania~~ 

Por isso, julgou S. Ex• que a parceria nas telecomunicações • 
. objeto imediato desta Proposta de Emenda, fosse merecedora .de 
amplo debate no Congresso Nacional. assegmando-se a tomada de 
decisão pelo voto da maioria absoluta dos membros de cada Casa. 

De fato, a Proposta de Emenda à Constituição, ora em dis
cussão. se reveste da maior ÜllJx'rtância-

Conb.Jdo, a tramitação de uma lei ordinária não é feita com 
menos debate, determinado não pelo rito.-mas sim pelo interesse 
que sua discus-são gera na sociedade. refletido no Parlamento. 
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Ademais, estão em vigor a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 
1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações). altm de noanas 
gerais de outorga de concessões c permissões de serviços públicos, 
consubstanciadas na Lei n• 8.987, de 13 de feveteiro de 1995 (Lei 
das Concessões), e na Medida Provisória D0 890, de 13 de feverci~ 
rode 1995, a ser convertida em lei ordinária, quando aprovada. 

Portanlo, o Parecer t pela n:jeição da referida Emenda 
Substitutiva. 

Conclusão 

A alteração sugerida pela Proposta de Emenda l Constitui
ção 11° 36, de 1995, vai ao encontro do principio constitucional. 
que propugna pela livre iniciativa para o exercidO da --ilividade 
econôm.ica.. 

Por todas essas razões, o PIII1!Cer t fav<rivel à Proposta de 
Emenda à Constituiçio n• 36, de 1995. CXliOO aprovada na Cimara do& 
))epttados, c pela rejeição da Emenda Substituti.va a ela oferecida. 

Sala das Reuniões, 20 de junho de 1995-- FranceHno Pe
reira, Relator. 

PARECERN"402,DE 1995 

Da Comissão de Coostitulçiio, Justiça e Clda· 
danla, sobre a Meosagem a• 215, de 1995, do Senhor 
Presidente da República, submeteodo à aprovação 
do Senado Federal, o nome do Sr. Dr. Geraldo Brln· 
deiro, para exercer o cargo de Procurador-Geral da 
RepúbUca. 

A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. em vota
ção secreta realizada em 19-6-95 •P""'iando o n:latório apresenta
do pelo Sr. Senador Bernardo cabra! (em anexo ao parecer). sobre 
a Mensagem n• 215 de 1995, do Senhor Pn:sidente da República, 
opina pela aprovação da escolha do Senhor Geraldo Brindeiro 
para excn:er o cargo de Procurador-Gemi da República. 

Sala das Cotuissões. 19 de junho de 1995. - Irlo ReJJeDde, 
Pn:sidente - Bernardo Cabra~ Relator - José Blanco - Romeu 
Tuma - Antonio Carlos Magalhães - José Eduardo Dulr. -
Élcio Álvares - Luiz Alberto -José Igoádo Ferreira --Jader 
Barbalho - Adetuir Andrade - Josaphal Marinho - Ney Suas
suo•- Ramez...Tebet - Roberto Requião _; FranceHno Pereira -
Esperidiiio Amln - Roberto Freire - Sérgio Machado - Lúdo 
Akânlara - Carlos Palrocinio. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Bernardo Cabral 
I. O Senado Federal é chamado a manifestar-se sobre a in

dicação que o Senhor Presidente da República faz do Senhor Dou
tor Geraldo Brindeiro para exercer o cargo de Procurador-Geral da 
República. -~ _ 

2. A Constituição Federal (arts. 52. llL c, e 128. § I") atri- · 
boi ao Senado Federal competência privativa para examinar, pre
viamente e por veto secreto. a escolha do Procurador-Geral da R~
pública,. após argilição em sessão pública. 

3. O art. lOl. II, 9, do Regimento Interno, confere a esta 
Comissão competência para emitir -pãrecer sobre indicações dessa 
natureza.. obedecendo ao rito prescrito no art. 383. 

4. Constam dos autos da presente Mensagem o currirulum 
vitae e diversas informações complement.a.res sobre o indicado. 
em obediência à prescrição n:gimental do art. 383, a. 

5. Homem púbUeo de longa carreira jurídica. o Doutor Ge
raldo Brindeiro nasceu a 29 de agosto de 1948. Formado em Direi
to, em 1970, pela Faculdade de DireiiodoRccife, obteve.J) graU de 
Mestre em Direito pela Universidade de Yale (Estados Unidos), 
em 1982. Complementando uma formação acadêmica de qualida-

de excepcional. recebeu o título de Dootor em Din:ito pela mesma 
Universidade norte-americana. em 1990, com tese sobre a taxação 
internacional desde a perspectiva do direito internacional coritem
poriDCO das jurisdições. 

6. O Dootor Brindeiro 6, atualmen!e, Subprocurador-Geral 
da República junto ao Supn:mo Tnlunal Federal, etapa a que che
gou, em 27 de feveteiro de 1989. ap6s ter ingressado no Ministé
rio Pllblico, per concuiSo público de provas e tltu1os, em 1975. 
Coordena. tambtm. a Câmam Constitucional do Ministério Pllbli
co Federal. Ao longo de sua proficua cam::ira.. oficioU o Doutor 
BrindCíio junto ao extinto Tribunal Fedem! de Recunos (1975-
1988) e juDio ao Superior Tribunal de Justiça (1989-1990). Exer
ceu o Dr. Brindeiro suas funções igualmente junto ao Tribunal Su
perior Eleitoral. na qualidade de Vice.-Procurador-Geral Eleitoml 
Substituto. Foi igualmente Secretário-Adjunto da Seaetaria de Coor
denação do Minístmo PllbUco Eleitoral. no biênio 1989-1990. 

7. Participante das atividades do Ministério Pllblico Feder.ll 
em suas iDterações com a sociedade e com o Estado, o Dr. Brin
deiro teVe diversas opa:tunidades de agir em encontros, debates. 
simpósiOs e congressos técnicos em S'Ua$ áreas de especializaçio, 
vertendo. assim. sua contribuiç!o para a modernização do Estado 
bmsileiro e do Ministério Pllblico. 

8. Voltado tambtm para a área de ensioo e pesquisa acadê
micos. O Doutor Geraldo Brindeiro t professor dos CUISOS de gra
duação e pús-gmduaçio em Din:ito da Universidade de Brasilia, 
án:as de Din:ito Coostituciooal, Tributário. Fmanceiro e Pllblico 

- Comparado desde 1984. Coordenou o progranta de pús-gmduaçio 
dessa UnivCISidade de 1985 a 1990. Foi vice-<liretor da Faculdade 
de Din:ito da Univemidade de Brasilia (1989-1990) e membro das 
comissões examinadoras de candidatos ao mestrado, de 1987 a 
1994. Anteriormente, 1eciooarn Din:ito Civil e Constitucional na Fa
culdade de Din:ito da Univer.;idade do Distrito Fedelal ( 1972-1975). 

9. Seu itinerário profissional consigna ainda passagem 
pelo Tribunal de Contas da Uniio (1972-1973) e o cargo de Pro
curador do lnsti.IUto Nacional de Colonização e Reforma Agraria 
(1973-1975~ 

10. Não faltam. ademais, em seu cuniculo, intenso engaja
mento em atividades de intercâmbio na.ciooal e internacional, na 
área jlridica. Destacam-se, a partir de 1992. participação crescemo 
em temas de dimito eleitoral e de administtação do processo elei- · 
torai. Assim. pode-se meocionar o Seminário lnteramericano so
bte Educação Qvica Básica - Sistemas e Processos Eleitorais 
Comparados (1992), Encontro dos Pn:sidentes e Comgedon:s dos 
Trirunais Eleitorais (1993). ll Enconlro dos Magistrados Eleito
rais do Paní (1994) e tantos mais. 

11. Ressalte~se que, ademais de suas múltiplas atividades 
institucionais como Procurador da República e Subprocurador~ 
Geral. registra o cunículo do Doutor Brindeiro orientação e 
exame de dissertações de Mestrado em Direito e vinte e sete 
publicações especializadas em periódicos técnicos, p&ticipação 
em associações profissionais nacionais- e internacionais e profi~ 
ciência lingüístic3. em idiomas importantes para a prática profis-
sional do Direito. - -

12. Os méritos do Doutor Geraldo Brindeiro pUderam ser 
ainda por mim comprovados de forma direta. ao ter com ele 
contacto profissional em atuação junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral. 

Diante do exposto, entendemos que os Senhores Senadores 
integrantes da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania dis
põem de suficientes elementos para deliberar sobre a indicação 
presidencial. 

Sala de Reuniões da Comissão. 19 de junho de 1995. -lris 
Rezende Presidente- Bernardo Cabral- RelalOr. 
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PARECER N" 403, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida~ 
dani~ sobre o Projeto de Lei da Câmara D0 9.84 (n° 
1.944191, na Câmara dos Deputados), que "altera o 
Regimento de Custas da Jusfiça do Distrito Federal". 

Relato!': Senador Lauro Campos 
o Projeto de Lei da Câmara n° 9. de 1994 (n° 1.944, de 

1991, na Casa de origem), contém proposta de alteração do Regi
mento de Olstas da Justiça do Distrito Federal. 

Pretende incidir, portanto, sobre o art. l 0 do Decreto-Lei n° 
l!S, de 25 de janeiro de 1967, que aprovou o Regimento-de Cus
tas da Justiça do Distrito Federal, ao qual visa aditar parágrafo, 
dispensando quaisquer custas judiciárias relativas a preparo de re
cursos dveis ou- criminais endereçados ao Tnlmnal de Justiça do 
Distrito Fedem!. 

Na justificação, seu autor esclarece que a exigência de pre
paro de recursos ttaduz 11complicação burocrática que retarda o an
damento dos feitos e dificutta o trabalho dos advogados, sem ne
nhum resultado significativo para· os cofres p.íblicos". 

Esclarece também que a proposítura foi-lhe encaminhada 
pela ordem dos Advogados do Brasi~ Seçáo do Distrito Federal. 

Sobreleva, ainda. na j.Jstificação do projeto, a remissão feita 
à Lei D.0 8.038, de 28 de maio de 1990, que não prevê recolbimen· 
to de preparo ao recurso especial. O Regimento lntemo do Supe-
rior Tribunal de Justiça. por seu tumo, estabelece. no seu art. 112, 
que os processos de sua competência originária ou- :rici:J.Isal são 
isentos de custas. 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Redaçáo da Câmara 
dos Deputados, colheu-se manifestação favorável ao projeto, exce
to quanto à técnica legislativa. 

Integram o processado dois pareceres, ambos discrepantes 
da proposição. O primeiro, da lavra do então Senador Pedro Tei· 
xeiia, advem para dificuldades de supressão de preparo de recur
sos nos Estados, porquanto nestes se incluem os portes de remessa 
dos autos pam a Capital Federal, exigência que onera o preparo. 

O segundo parecer. de autoria. do ex ..Senador Áureo Mello, 
ressalta o tratamento diferenciado que se faria entre jurisdiciona· 
dos residen.tes -Il:O Distrito Federal, se dispensados do pagamento 
de rustas recursais, e os domiciliados em outros Estados da Fede
ração. que se manteriam sujeitos aos recolhimentos. 

De relevo, ainda, no parecer do ex-Senadcr Áureo MçUQ, ~ 
análise que faz sobre a dispensa do pagamento de custas de recur: -
sos para o Supremo Tn"bunal Federal e para o Superior Tn"bunal 
de Justiça, alertando que estes são pret6rios com jurisdição em 
todo o território nacional, do que resulta unifórine O tratamento 
aos juridiscionados. Tal hipótese não ocorreria se aprovado o pro. 
jeto sob nosso exame, que excepcionaria apenas cidadãos_ do Dis· 
!rito Federal. 

É o re1at6rio. 
Malgrado o formalismo processual se mostre imprescindí

vel, porque traduz uniformização de procedimentos, em alguns ca· 
sos mostra-se contrário à celeridade processual e, até mesmo, in
terfere com o resultado pretendido por quaisquer das partes em li
tígio. ao acrescentar tempo ao deslinde das ações e procastinar a 
prestação jurisdicional. 

No presente' caso, exsurge claro que os recolhimentos de 
aproximadamente sete reais, hoje, para o preparo de recursos de 
apelação cível, ou de três reais, para o de agravo, apenas para 
exemplo~ -estão- muitõ iongc de êôiTesponder aos valores da_s caü
sas a que se referem. Mesmo assim se por negligência do pat,[Ono 
não for realizado o recolhimento correspondente ao preparo do re
curso, a parte, sem qualquer culpa, pois não eferua diretamente 

esse recolhimento, e ainda que repleta de razões materiais, -sofrerá 
a sucu~bência processual por uma insignificância formal. No jar
gão forense denomina-se "deserto" o :reaJrso em razão do qual não 
se eferuou o pagamento das custas preparatórias e de ''preparo". 

Tem grande mérito, portanto, a modiftcação legal pretendi
da pelo autor do Projeto de Lei n° 09/94. como aliás já foi reco
nhecido pela Comissão de CoDstituiçáo, Justiça e Redaçáo da Câ
mara dos Deputados. Seu_ mérito, no entanto. é insuficiente para 
fazê-lo prosperar no âmbito do Congresso Nacional, J:Xlf apresen
tar vício de iriiciativa. 

De fato, estabelece a Carta Federal, em seu art. 24, inciso 
IV, combinado com o § 1°. 

"Art. 24. Compete à União, aos EstadOs e ao Dis· 
trito Federal legislar conca:rentemente sobre: 

- .. --- .................... -·--·-··-··-·····--------
IV - custas dos sezviços forenses; 

§'i~N~·&;;bk~d;-I;~~bÇ.ã;~-;;;;;;~;:·~-;;;;;: 
petênciada União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.'' 

Parece--nos, neste caso, que a competência para legislar so. 
bre custas dos serviços forenses é do próprio Distrito Federal, atra· 
vés da sua Câmara Legislativa.. e não da União, porque a norma 
versada é especifica, e não geral. Excepcionalmente, pprtanto, SU· 

gerimos. como relator. sejam encaminhadas cópias das peças do 
processado ao ilustre Presidente daquela CâmaJ:a, para ciência e, 
se entender pertinente. submeter proposição, com a mesma fmali. 
dade, aos seus eminentes pares. 

Com estas considerações, entendemos que a proposição 
deve ·ser rejeit:ada e arquivada, por apresentar insuperável vício de 
inConstitucionalidade. 

Sala das Comissões, 31 de maio de !995.- Íris Rezende, I'Ie
sidenle - Lauro Campos, Relato< - Jefferson Péns - Edison Lo
bão -José Iguádo- Ramez Tebet- Jader Barbalbo- Josapbat 
Marinbo - Carlos Patroánlo -José Fogaça -Bernardo Cabrai
Lulz Alberto - Romw Toma - Ronaldo Cunha Uma - Roberto 
F......,- José Bianco- Roberto Requião- Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - O expe
diente lido vai à publicação. 

S~bre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário· 
em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 192, DE 1995 

Determina seja dada maior publicidade aos 
editais, avisos, anúncios e quadro geral de credores 
na falência, na concordata e na insolvência civiL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O caput do art.. 205 do Decreto-Lei n° 7.661. de 21 

de juoho de 1945 (Lei de Falências), passa a vigorar com a seguin· 
te redação: 

"Art. 205. A publicação dos editais, avisos. anún· 
cios e quadro geral dos Credores será feita por duas ve
zes, no 6rgão oficiaL da União ou dos Estados. e. quan. 
do for o caso, nos 6tgãos oficiais dos Estados em que o 
devedor tenha filiais ou representantes. indicará o juiw 
e o cartório, e será precedida das epígrafes ''Falência 
~ ... " ~-Ce~~ ~v~ntiva de ... "." 

Art. 2° A Lei n° 5.869, de 11 de janeito de 1973 (Código de 
Processo -Civil), passa a vigorar acrescida. após o art. 786, do se· 
guinte artigo: 
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"Art. 786-A. Os editais referidos neste Título 

também serão publicados. quando foc o caso, nos-órgãos 
oficiaiS dos Estados em que o devedor tenha filiais 00 
representantes." -

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°.Revogam-se as disposições em contrárlO.-

Justificação 

A falência e a concordata do devedor comerciante - ftrina 
individual e sociedade comercial- são reguladas pela Lei de Fa
lências, enquanto que o Código de Processo Civil trata da insol
vência do devedor civil, incluindo-se aí as sociedades civis. 

A sentença judicial que declara a falência ou a insolvênCia 
civil e a que concede a concordata implica o venciJ;nento antecipa
do de todos os ct6ditos sujeitos _a seus e~eitos, _devendo os respecti
vos credores habilitarem-nos para a elaboraçãO do qúadro ger.d de 
credores, com vistas a participarem dos rateios e pagamenros a se
rem ~ovidos. 

E indispensável, p<>rt#.D.to, dar a maior publicidade possível 
aos editais, avisos e anúncios-relativos àqueles institutos. tendo em 
vista prevenir os credores - para que defendam seus cnhlitos em 
juízo e terceiros - que., através desse expediente, tomam ciência da 
situação jurldico-fmanceitu do devedor. 

A Lei de Falências e o Código de Processo Civil obrigam a 
publicação apenas no órgão oficial local (do julro ela falência. ela 
concordata ou da insolvência civil). 

Ao tempo de sua edição, tais normas provavelmente alcan
çavam o fm a que se destinavam. em face da atuação mais locali
zada por parte dos empn:sários, cujas ativielades nonnalmenllo res
tringiam-se a determinadas regiões. 

Ocorre que, com o desenvolvimento econômico e dos 
meios de comunicação. as empiesas comerciais e civis redimen
sionaram suas atividades, sendo muito comum atuarem- alêm de 
suas fronteiras estaduais, alcançando coosumidores em todo o ter
ritório nacional, seja aiiavés de filiais ou de representantes. 

Assim, os credores e consumidores de determinada empresa 
não mais se concentram em um único Estado, estando dispersos 
em todo o território nacional. 

Pot.>CODS..e_guinte, o quadro atual demanda maior publicidade 
das publicações previstas na Lei de Falências e no Código de Pro
cesso Civil, objetivando alcançar todos os credores interessados. 

Têm sido comum procedimentos falimentan:s e concursais 
terem curso sem a devida ciência de uma parcela dos credores, que 
acabam sendo prejudicados na habilitação de seus créditos. 

Não nos parece tawável que a falta da devida publicidade 
seja motivo para a não-habilitação ou a habilitação retardada de 
credores de boa-fê, trazendo-lhes prejulros injlstif!Cáveis. 

O projeto que ora propomos estende a publicação dos edi
tais. avisos, anúncios e quadro geral de credores aos Estados onde 
as empresas tenham filiais ou representantes, alcançando os credo
res dispersos em outras localidades. 

Pelos motivos expostos, esperamos que o projeto receba o 
apoio e aprovação dos ilustres pares. 

Sala elas Sessões, 20 de junho de 1995.- Senador Lauro 
Campos. 

lEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N" 7.661, 
DE21 DE JUNHO DE 1945 (I) 

Lei de falências 

O Presidente ela Repíblica, usando ela atribuiçãõ que fue 
coo:fere o art. 180 da CQnstimição. decreta: Lei de Falências 

TITULQXlii 
Das Disposições Gerais 

_ Art. 205. A publicação dos editaiS, avisos, á:n:ún:cios e qua
dro geral dos credores será feita por duas vezes, no órgão oficial, 
ela União oo dos Estados, indicar.\ o j.úzo e o canório, e serã precedi
da das epigrafes ''Falência de_.'' ou ''Coocordata Preventiva de ..•. ''. 

§ 1° O escrivão certificará sempre. nos au-tos, a data da pri
meira publicação no órgão oficiaL 

§ 2° Nas comarcas que não sejam as das capitais dos Esta
dos oo. Tenit6tios, além da publicação detenniDada neste artigo, 
os edita_is, avisos. anúncios. e quadro geral dos credores setio afi
xados na sede de juízo; se na comarca houver jOrnal diário. esSas 
pUblicações nele serão repÍ'oduzidas. 

§ 3° Tratando-se de publicações que exijam larga divulga: 
ção. como a de venda dos bens cb. masSa, O síndico pode, se a mas
sa comportar. mandar reproduzi-las em outros jornais do lugar 
e de fora. 

(1) ln~ • k;xto u .!tençõct detc:tininãct.s pel• Lei• n•t 3.726, de 11-2-1960 
(DOU de 12-2·1960), 4.963, de 18-5-1966 (DOU de 20-5-1966). c 6.014, de 27-12-
1973 (DOU de 31-12-1973). Transcriçloc:aúormc (.DOU de 1S-3-1W4. que n::publi
c:ou n01 ~do lrt. 20 da~ ~ 6.01-4173. citada 

LEI N" 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Imtitui o Código de l'ro<esso CiviL 

O Presidente ela República. 
Faço saber que o Congresso Nacional d~ta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

UVROI 
Do Processo de Conbeàmento 

TÍTIJLOIV 
Da Execução por quantia certa contra devedor insolvente 

CAPÍTULO IX 
Das Dispo~ Gerais 

Ar!- 783. O devedor insolvenllo poderá, depois ela aprovação 
do quadro a que se refere o artigo 769, acordar com os seus credo
res, propondo-lhes a fomta de pagamento. OUvidos os credores, se 
não houver oposição, o juiz aproVará a proposta por sentença. 

Art. 784. Ao credor retardatário é assegurado o direito de· 
disp.ltar, por ação direta, antes do rateio fmal. a prelação ou a cota 
proporciõrial ao seu crédito. 

Art. 785. O devedor, que caiu em estado de insolvência sem 
culpa sua. pode requerer ao juiz se a ·massa o comportar, que fue 
arbitre uma pensão, até a alienação dos bens. Ouvidos os credores. 
o juiz decidirá. 

Art. 786. As disposições deste título aplicam-se às socieda
des civ-is. qualquer que seja a sua forma. 

À Comissão de Constúuição, Justiça e Cidadania 
-decisão rerminativa. 

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- O projeto 
lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o Secre
tário em exercíciO. Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 926, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Na qualielade de Relator da Comissão Parlamentar de In

quérito, criacla au-avês do Requerimento n• 185/95-sF. "destinaela 
a apurar, as denúncias veiculadas na imprensa nacional sobre a ati
vidade de mineração no Brasil", requeiro de Vossa Excelência a 
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prorrogação do prazo da Comissão por mais 120 (cento e vinte) 
dias. com base nos arts. 152 e 76, inciso II.§ 1°, alínea a, do Regi
mento Interno. 

Justificação 

Considerando que a presente CPI já realizou 14 (quatorze) 
reuniões e onde foram ouvidos 34 (lrinta e quatro) depoimentos, 
há real necessidade de se prorrogar seu prazo. 

Foram ouvidos vários segmentos, tais comO, -representantes 
do Departamento Nacional da Prodnção Mineral- DNPM, Depar
tamento da Polícia Federal - DPF, Companhia de Pesquisa e Re
cursos Minetais - CPRM. Fundação Nacional do Índio - fU NAI, 
Federação Nacional dos Garimpeiros- FENG, Associação Nacio
nal do Ouro e Câmbio- ANORO, Instituto Brasileiro de Gemas e 
Melais Preciosos - IBGM. Nos Estados de Rondônia e Rox:a_i.m;t. -
representantes da Funai, Incm, DPF, Secretários da Fazenda, Se
!,'lltança e Meio Ambiente, Representantes do MinistériO Público, 
Presidentes de Cooperativas de Garimpeiros, Prefeito e Associaçõ
es ligadas aos povos indígenas. 

Assim, se faz mister <iue os ilustres pares concordem com a 
presente prorrogação para que possamos concluir nossos traba
llios, ouvindo ainda diversos segmentos ligados às atividades mi
nerais e aos povos indígenas, bem como existe necessidade da CPI 
realizar visitas a alguns Estados. 

Senadores Romero Jucá- Ramez Tedet -José Eduardo 
Outra -José Bianco - Leomar Quintanilha - Emília Fernan
des- Sebastião Rocha- Luiz Alberto de Oliveira -Carlos Pa
trocinio - Pedro Simon - Esperidião Amim - Francelioo Pe
reira - Edison Lobão - Sérgio Machado - Romd Tuma - Ro
hel't.o Requião - Net Suassuna - Élcio Álvares - Ademir An· 
drade- Antonio Carlos Braga- Bernardo Cabral- Lúào AI
cantara- Ires Rezende- Nabor Júnior- José Roberto Arruda 
-Humberto Lucena- Lúdio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O requeri
mento lido contém subscritos em número suficiente para a prorro
gação solicitada, nos termos do art. 152 do Regimento Interno. 

O requerimento lido será publicado para que produza os de-
vidos efeitos. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exerdcio, Senador Nabor Júnior. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 927, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucionais do art. 50,§ 2°, e na forma regi

mental do art. 216, requeiro sejam solicitados ao Senhor Ministro 
Nelson Jobim, a respeito de processos instaurados contra Monopó
lios ~ Oügopólios, após a edição da Lei n° 8.031, de 12 de abril de 
1990, as seguintes informações: 

1. QuanEOs processos foram abertos, contra quem e em que 
fase se encontram'? 

2. Quantos procesSoS fOram inStaurados em função do Pro
grama Nacional de Oesestatizãção? 

Justificação 

O Programa Nacional de Desestatização (Lei n° 8.031/90) 
foi criado com o objetivo de reordenar a posição estratégica do Bs· 
tado na economia, transferindo à iniciativã. privada atividades in
devidamente exploradas pelo setDr público, contribuindo para a 
modernização do parque industrial do País. ampliando sua compe· 
titividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos Seto
res da economia. 

Todavia, temos tido notícias de casos de privatizações -
exemplo do setor metalúrgico - que se transformou em monopó
lios,_ ou em oligopólios, porquanEO expressamente proibidos por 
lei, colocando em risco a estabilidade econôm.ico-sodal. com a 
conseqüente desativação das empresas. 

Razão pela qual gostariamos de obter as informações acima 
alinhadas. 

__ ))ala_das_S_essões. 20 de junho de 1995. Senador Lúcio_Al-
cântara. -

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão. nos termos do 
inciso ID do art. 216 do RegimenEO Interno. 

_ Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
crelário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 928, DE 1995 

Requeiro, nos termos do Art. 50, § 2°, da Constituição Fe
deral e do art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, se
jam solicitadas ao Banco da Amazônia S.A. -- BASA, através do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, as seguintes informações: 

1. Qual o volume de recursos previstos, no ano de 1995, 
para aplicação através do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte - FNO? 

2. Desse total. qual o montante de recursos destinados para 
fmanciamento de empresas. cooperativas e agricultores do Estado 
de Rondônia? 

3. Qual o valor dos recursos já aplicados no período de 1° 
de janeiro de 1995 até a presente data? 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Senador José 
Biam~o. 

(À Mesa para decisão) 

REQUERIMENTO N" 929, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos tennos do disposto no artigo 216, do Regimento Inter· . 

no do Senado Federal, e no.artigo 50,§ 2°. da Constitt.lição Fede
ral, requeiro sejam solicítadas ao Excelentíssimo Se_nhor Ministro 

- do Tmblaho a seguinte infa:mação. 
- quais os critérios que nortearam a fiXação dos percentuais 

de recursos do FGTS, para execução dos projetos a o:;rn;m atendi
dos pelos Programas Promoradia e Pro-Saneamento, aprovados 
através das Resoluções números 178 e 179. de 28-04-95. do Con
sellio Curador do mencionado fundo? 

Justificação 

A presente solicitação ten:i por õbjetivo -obter do Ministério 
do Trabalho esclarecimento sobre os critérios-c:Je definição dos re
cursos do orçamento do FGfS para o corrente exerclcio. por re
gião e por estado, confoane Progrimlação de Contratações, anexa à 
ResobJção número J 78, do Conselho Curn.dordo mencionado fundo. 

Conforme consta de meu pronunciamento nesta Casa. no 
dia 8 próximo passado, se, por suas fmalidades., os Programas de 
atendimento Habitacional através do Poder Público- Pro-Moradia 
e de Saneamento - Pro--Saneamento s6 merecem aplausos, no en
tanto, não podem remanescer sem reparo os critérios que afmal 
vieram a ser adotados pelo Conselho Curador, quando -da flxação 
dos percentt.lais de recursos do FGTS destinados à execução dos 

-projetos. Po"iS não é que, também nessa oportunidade, a autoridade 
pública termina recaindo no antigo vicio de privilegiar as regiões. 
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ou 015 &lados, mais de:s:envolvidos, em detrimento daqueles outros O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Em vota-
que lutam para alcançar um futmo de maior progresso". ção o requerimento. 

Nesse sentido, seria razoável obter-se do citado Ministério, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
explicações plli1l o fato de o Estado de GoiáS estar-conl<:i:iiplado, tados. (Pausa.) 
na programação do FGTS, com 1 milhão e 702 mil reais, enquanto.. Aprovado. 
o Disttito Federal é beneftciado com 6 milhões e 98 u:iil reais. _ _ ___ Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

Quais seriam as razões determinantes do Sudeste receber 47 na Ordem do Dia da próxima sessão. 
milhões e 426 mil r<ais, em contraste com a dotaçlio de 10 milhões 
e 15 mil reais, reservada i Região Centro-Oeste? '~- O Sr. Teo(ônio Vilela Filho, ) 0 Vice~Presidenre. 

deixa a cadeira da presidêncú:z, que é ocupada -,lo Sr. Lembro, fmalmente, ao Exm0 Sr. Ministro do Trabalho. da r-
José Sarney, Presidente. oportunidade de serem detenninados estudos objetivando rever-se 

os tcm10S das "'soluções do Conselho Curador do FGTS n"s 178 e 
179, considenmdo a necessidade de serem adotadas fórmulas mais 
aceitáveis para a distribuição dos recursos que se·vao investir nos 
Programas Pro-Moradia e Pro-Saneamento, tendo em vista as attí
buições do mencionado Conselho, conJorme o ait- 10, inc. III. da 
Lei D0 8.036/90 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - SeDador Mauro 
Miranda. 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Os reque
rimentos lidos serão despachados à Mesa pe.nt decisão, nos teim.Os 
do inciso m do art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. ~erimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário cm exercício, Senador Nabor Júnior. 

São 1~ e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N" 930, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do ~- 13, § 1°, do Regimento Interno 

do Senado Federal, que seja considerada como licença, minha au
sência dos trabalhos do Senado Federal, no dia 16 do corrente 
mBs. quando estive no Estado que reptesento, cumprindo roteiro 
político do Partido Pro8"'ssista Reformador- PPR, do qual sou o 
~dente Nacional 

Sala das Sessões, 15 de junho de 1995 - Senador Esperi
dlãoAmlo. 

REQUERIMENTO N• 931, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1° do Regimento Interno 

do Senado Federal. que seja considerado como licença autoriZada, 
minhas ausências nos dias 2, 9 e 16 do COlTCDtc mês, quando esti
ve em Goiâoia- GO, pam c:uilfprir compromissos polílico-partidários. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995 - Senador Mauro 
Miranda. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Ficam 
concedidas as licenças solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Sena.dcr Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 932, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro. nos termos do art. 281, do Regimento Interno, -a 

dispensa de interstÍcio c prévia de distribuição de avulsos para o 
Parecer n° 402, de 1995-CCJ, sobre a Mensagem n° 215, de 1995, 
que submete a apreciação do Senado, o nome do Dr. Geraldo 
Brinde iro. para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. 

Saladas Sessões, 20 de junho de 1995- Bernardo ÇabraL 

O SR. PRESIDENTE (José Sariley)- A Presidência con
voca sessão solene do Congresso Nacional. a realizar-se quarta
feira, dia 21 do corrente mês. no plenário da Câmara dos Deputa
dos. às llb, para homenagear o Dr. Julio 'Maria Sanguinetti. Presi
dente da República Oriental do Uruguai. 

A Presidência s~oci: ~ssão solene do Congresso Nacio-
nal, a realizar-se ~rça-feira, dia 27 do corrente mês, no plenário da 
Câmara dos Deputados, às llh, para homenagear o Dr. Oscaç Lui
gi Scalfaro, Presidente da República Iialiãna. 

Comunico ao plenário que, em virtude da aprovação do re
querimento que acaba de ser lido e votado pelo Plenário, teremos 
sessão extraordinária. hoje, ãs 18h30min, para apreciar a escolha 
feita pelo Seohor Presidente da República do Procurador-Geral da 
República, Geraldo Brindeiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência rece
beu do Banco Central do Brasil o Oficio n° S/36, de" i995 (n° 
1500'95, na origem), encaminhando, nos termos da Resolução n° 
11, de 1994, do Senado Federal. solicitação da Prefeirura Munici~ 
pai de Porto Alegre. visando elevação temporária de limites, para 
contratação de operação de crédilO a ser realizada junto à Caixa 
Econômica Federal, no valor de R$22.293.847,86 (vinte e dois mi· 
lhões, duzentos e noventa e três mil. oitocentos e quarenta e sete 
reais e oitenta e seis centavos), para os- fms que especifica. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Foi encaminhado à 

publicação parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada~ 
nia, que conclui, por una.nimidade, pela inconstirucionalidade do 
Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1994 (n° 1.944/91, na Casa de. 
origem), que altera o Regimento de Custas da Justiça do Distrito 

~ Federal. 
A Presidência, nos termos do art. 101, § 1°. do Regimento 

Interno, determina que a matéria seja defuiitivamente arquivada. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. 

O Sr. Josi Sarney, Presideme, deixa a cadeira -da 
presidência, que i ocupada pelo Sr. Teorônio Vilela Fi.J.Jw. 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Sr. Presidente, peço a pala-
vra para uma comunicação inadiável. · · 

O SR. PRESIDENTE (T eo<onio Vilela Filho) - Concedo a 
palavra a V. Ex•, p:x cinro minutos, para. uma comunicação inadiáveL 

O SR. JEFFERSON PÉRES- (PSDB-AM. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, sn. e Srs. 
Senadores. faleceu e foi sepultado em Manaus, no último sábado, 
o jornalista Umberto Calderaro Filho. sem sombra de dúvida, o 
maior nome da imprensa da minha terra nesta segunda metade de 
século. 

De origem humilde. filho de um balconista de sapataria, era 
um self .. made man. Construiu um império jornalístiCo. composto 
de um jornal, cuja tiragem representa 90% da ti.I:agem total de to
dos os periódicos de Manaus- ou seja. vende sozinho nove vezes 
mais que todos os demais reunidos -. um canal de televisão e duas 
emissoras de rádio. 
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E conseguiu construir tudo isso, Sr. Presidente, sem sacrifi-
car a independência do jornal. Levou o galardão de ter sido alvo 
do único atentado terrorista de que tenho conhecimento na ~a 
temo - e tetrorismo oficial -, quando uma bomba de média potência 
foi lançada sobre seujotml porumgovemantedaépoca. em 1959. 

posso garantir que esses barões não fazem parte da paisagem agrí
cola_do meu Estado de Goiás. 

Para não fugir aos motivos da minbã rápida inteiVenção, 
quero resumir a pauta mínima de reivÚldicações da agricultura: ga
rantia de preços mínimos adequados para a próxima safra; inclu
são da soja. como cultura de exportação"importante para o balanço 
de pagamentos, na relação de produtos beneficiados com a redu
ção dos juros; disponibilidade de recursos para EGF na estocagem 
da prcdução, para evitar as vendas precipitadas, que aviltam os 
preços e empobrecem o agricultor; reorienta.ção dos fmanciamen· 
tos para a compra de sementes; elevação das tarifas de importação 
para produtos agrícolas, rompendo o ciclo de conconincia desleal; 
realinhamento da política cambial, responsável pela queda de ren
cla no setor rural e pelo desestímulo do plantio de grãos nobres. 
coolo a soja; e desoneração dos encargos tribJ.tários e não-tributá
rios nas exportações de produtos agricolas. 

Agora mesmo, conseguiu um milagre, algo fácil para os 
grandes jornai6 do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas quase-im
possível para um jornal de província.: incÕmpatibilizado COm o go-
verno estadual e com o governo muniCipal, sobreviveu sem um 
centavo de publicidade oficial. 

Esse homem, apesar do enorme poder que tinha. era um ho
mem bom. simples, nunca abusou do seu poder, nunca ostentoo ri
queza. Morreu aos 68 anos. cen::ado de um enorme respeito de 
toda a sociedade do meu Estado. 

Faço este registro, para que cóo:ste nós AnãiS do Senado, 
muito comovido que estou pelos 40 anos de amizade que nos ligaram. 

Além dessa pauta de reivindicações relacionadas com o Fica aqui, portanlO, o ineu pieito de saudade àquela eoorm.e 
figura humana, que foi o jornalista Umberto Calderaro Filho. 

o·sR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Passamos 
à lista de oradores inscritos. ' -- --

plantio da próx~a safra, exiSte uma oUtra qi..ICstão importante que 
é uma espécie de nervo exposto lia sobrevida da agriculttua. E a 
renegociação da dívida vencida. Os termos propostos pelo Gover
no são inaceitáveis para a grande maioria dos produtores. que es-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda, por 

permuta com o nobre Senador Ney Suassuna_. por 20 minutos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI-s e 
Srs. Senadores. peço licença a este Plenário para fazer uma conm
nicação que acredito ser do interesse do Brasil e, especialmente, 
do meu Estado. Neste dia 20 de junho, tcxio o interior do País está 
unido e mobilizado num grito de alerta contra a política de crédito 
agrícola. Em todos os centros produtores, máquliiils e homens es
tão parados. aguardando deflriiçõeS para iriiciar os-procedimentos 
de plantio da proxima safra. O alerta dos agricultores se expressa 
pelo slogan "Não Posso Plantai', que retrata o clima de incerteza 
que está paralisando a atividade rural e lançando nuvens negras 
sobre o programa de abastecimento do próximo ano. 

O movimento é pacífico, mas é Suftcienteulenfe õrga:nil.ado 
para sensibilizar as autoridades. Não haverá violência. não serão 
praticados constrangimentos às atividades normais do cidadão co
mum. não serão fechadas ruas nem estradas. Pelas informações 
que recebi..11s máquinas agricolas serão estacionadas em pátios pú
blicos oficiais,ê-s6 vohar.io ao campo quando não restarem dúvi
das sobre as principais reivindicações. 

A fixação de uma política de preços mínimos realistas para 
a próxima safra é um dos pontos mais importantes da pauta que os 
agricultores organizaram para. que a atividade possa continuar so
brevivendo. 

A decisão dos agricultores po:le parecer precipitada, mas 
não é. Há poucos dias, o Governo divulgou um coo junto de deci
sões para beneficiar o setor. Num primeiro ·momento, procurei 
mostrar às lideranças rurais do meu Estado que as autoridades eco
nómicaS chegaram até onde pcxliam chegar, e transmiti a essas 
mesmas lidern.nças a minha convicção de que as medidas só acon· 
teceram graças ao empenho do Presidente Fernando Henrique Car
doso. DepoiS, numa viagem de ftm de semana, fui sentir de perto o 
ânimo de pequenos e médios empresários rurais. O que vi foi uin 
quadro desolador de inadimplência em cadeia, envolvendo sitian· 
tes, fazendeiros, pequeno comércio das cidades e prefeito~. O 
mais grave é o sentimento de revolta com o preconceito que-pro
cura colocar o agricultor na situação incômoda de chantagista. 

Todos reconhecem que o sistema de crédito oficial tem seus 
vilões, seus oportunistas, que usam os recursos do Banco do Bra
sil. Esses manipuladores são minoria escassa e devem Sei" fi'a1ados 
com os rigores da lei para não comprometerem a imagem da ÕJ.aio
ria que de fato trabalha pelo engrandecimento do País. Além disso, 

tão dramaticamente descapitalizados e sem condições de pagar nos 
prazos que foram estabelecidos. No caso da soja, a incidência de 
um tipo de cancro reduziu a produção em 35% e multiplicou os 
riscos de inadimplência. 

O quadro crítico de quebradeira não é exclusividade de 
Goiás; n:ias Os efeitos em cadeia são n:iã.ióres no meU "Estado, onde 
70% da renda estadual têm origem na agricultura. Para citar um 
único exemplo, quero oferecer a este Plenário uma iil.formação 
alarmante. Em Rio Verde, um dos maiores centros produtores do 
Estado, havia 30 desempregados na área rural em maio do ano 
passado. Um ano depois, esse número sUbiu paia 600 desemprega
dos. O efeito cruel dessa crise social é a fuga da mão_-de-obra, o 
ínchaço e a miséria. nas áreas urbanas, a multiplicaçào de doenças. 
a violência, a morte do pequeno comércio e a prostituição. o mes
mo sistema, que não ajuda a agricultura. pagará muito mais caro 
depOis, no atendime-nto à multiplicação das carências sociais e da 
miséria. 

O mOvimentO que está mobilizando boje o País, de Norte a 
SuL não é uma reação de intransigência. Mais do que isso, é um · 

- -grito pela sobrevivência. Ao fazer o presente registro, minha preo
cupação é com um fururo próximo de desabastecimento, e com os 
tustos da escassez de produtos agricolas para o equilíbrio da moe
da. Sobre isso, vale lembrar o que ocorreu no começo do Governo 
Collor, quando a Ministra da Economia decidiu reter. no Banco do 
Brasil. os recursos para o custeio da safra. A liberação veio tarde. 
e a inflação disparou meses depois, como conseqüência direta da 
neces-sidade de importar. Ali; hoje, ninguém inventou uma lei que 
mude essa relação entre os fatos. 

· - Solicito à Mesa que faça constar do registro _desta breve cammi· 
cação o texto de um canentário da seçiiD Panorama Ewnômico, publi
cado na edição do último domingo do jcxnal O Globo. O documento 
lll06tra o quadro de potreza da agricu1tuia e sugere que o Govemo deixe 
a timidez e saia do dilema em que está enredado, eiXpJaDlO é teniJX'. 

Era o que eu tinha a dízer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MAU· 
RO MIRANDA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

Panorama Eoonõmioo 

VÍTIMAS DA ESTABILIDADE 

Safra recorde de grãos, alimentos bãsicos-em-abutidância, 
preços em queda. À primeira vista, o melhor dos mundos. Mellior 
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para a população de baixa renda, em geraL Pior pata ~s ~~~s 
produtores de todo o _País, que enfrentam uma das ma1s sénas en
ses da História. O Seaetário de Politica Agricola do Ministério da 
Agricultura. Guilherme Dias,prevê para o próximo ano uma queda 
de 10% na produção de grãos, deconente da'P"rda de renda dos 
produtores, estimada entre 20% e 30%. Com a safra rocotde, os 
preços de produtos básicos como arroz e feijão _despencaram no 
mercado. Bom para o plano de estabilização. Por isso me~o. o 
Governo não moveu uiDã palha para recompor esses preços, mte~ 
ressado em garantir inflação baixa às custas da cesta básica. Para 
complicar ainda mais a situação dos pequenos produtores, o Banco 
do Brasil suspendeu os rmanciam.entos enquanto era travada no 
Congresso a batalha da TR. O resultado era previsível. Os produ
tores descapitalizados entregaram a safra a troco de ~ Per
deram dinheiro e ficara.in desarvorados, como defme o próprio Se
cretário Guilherme Dias. No ano que vem. muita gente que apos
tou na safra recorde vai estar engrossando os cinturões de miséria 
na periferia das grandes cidades. O problema é grave e o Governo 
estA consciente. Só que O ~erno vive o dilema de tentar a qual
quer rusto a estabili:nlção dã economia. E os preços agrícolas em 
queda deram um bom empurrão nesse objetivo. As estatísticas 
mostram que desde 87 o Brasil vem conseguindo ganhos de pro
dutividade com a agricultura.. Mais grãos significam preÇoS mais 
baixos. Preços mais baixos significam menos renda para os peque
nos produtores, que não têm como segurar estoques e, aguardar 
que o preço melhore. É o dilema que o Governo vive. E um pro
blema para ser enfrentado enquanto é tempo. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Senador 
Mauro Miranda, v. Ex.· selá atendido. na fotma regimental. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, JX?f 
20minutos. 

O SR. ROBERTO REQUIÁO (PMDB-PR. PronUncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)"":' Sr. Pres~nte~ sn e 
Srs. Senadores, a denúncia do Senador Mauro Miranda é significa
tiva. Nesse contexto, quero lembrar o que dizia. na Revista de 
Economia Política, de oub.lbro e dezembro de 1991, a economista 
Emilia Landau. num artigo em que analisava a política de estabili
zação mexicana, antes da crise que se abateu sobre aquele país. 

·- -''Uma segunda lição que se tira da experiência 
mexicana é qUe 6 sucesso .da política -de estabilização 
não pode ser alcançado sem custos para. a sociedade: a 
estagnação ·ecoüõmic-a--lió período, a queda do salárto 
real em tomo de 40%, a perda da metade das reservas 
cambiais em apenas um ano, e a distorção da estrutura 
de preços relativos em função do prolongado congela
mento de preços. Não resta dúvida, porém. de que a re
lativa estabilidade macroeconõmica. alcançada após sete 
anos de ajuste, criou ambiente próprio para a- tectlpeta- . 
ção dos investimentos e a retomada do crescirileD.to.'' 

A política do México é a política aplicada. hoje. no Brasil. e 
suas conseqüências se fazem sentir em Goiás, eni Mato Grosso e 
no Estado do Paraná. 

Alguns dados. para consideração dos Srs. Sena.dore.s. sobre 
a economia do sudoeste do Estado do Paraná hoje: 

11A utilização dos limites de valores contratuais, 
cbeques especiais. cuja média em 94 foi de 35%, atinge 
no momento 95%. Há encargos fmanceiros iD.suportã· 
veis. O índice de inadimplência alcança percentuais 
preocupantes, enquanto o volume de devoluçãe de che
ques cresceu 300%, em 95, em relação aos quatro pri
meiros meses de 94. De dezembro de 93 a dezembro de 

94. o número de títulos cobrados em cartório aumentou 
170%, e 360%, quando se fala em títulos protestados." 

O sudoeste do Paraná tem uma estrutun\ de -pequenas incbls
trias de confecção. responsáveis por 280 estabelecimentos, que geM 
ram aproximadamente 2.900 empregos diretoS. Esse setor. no pri
meiro bimestxe de 1995, teve uma queda de 95% nas suas vendas. 

Em função dessa situação. a Associação das Câmaras Mu
nicipais do Sudoeste do Paraná, as prefeituras de 37 Municípios e 
a Coordeoadoria das Associações Comerciais e Industriais do Su. 
doeste do Paraná param amanhã as atividades do comércio, das câ
maraS, das prefeimiaS e das indústrias, num movimento intitulado 
"Alerta do Sudoeste", que "visa a sensibilizar as autOridades fede
rais da área econõmica. no sentido de promover o desenvolvimen
to econõmico e social, incentivar a produção, reduzir o desempre
go e cumprir a Constituição Federal no tocante à taXa de juros". E 
solicita a manifestação favorável do Congresso Nacional. 

As Prefeituras e os Municípios envolvidoS Desse mov-imen
to de paralisação são os seguintes: Francisco Beltrão, Marmeleiro, 
Renascença. Ampére, Ror da Serra. Eneas Marques, Pato Branco, 
Coronel Vivida. Honório S01p0, Vitorino, Mariópolis, Clevelân
dia, Bom Sucesso,ltapejara, Ban-acão, Salgado Filho, Santo Antô
nio do l;udoeste, Pinhão, São Bento, Prancbita, Chopinzinbo, Suli
na, Saudade do Iguaçu,. Mangueirinha, Realeza, Capanema, Pla
nalto, Pérola, Santa lzabel Nova Prata do lguaçu, Dois Vizinhos, 
Salto do Lontta, Verê, Boo Esperança do lguaçu, Cruzeiro do 
Iguaçu,SãoJorge do Oeste e São João. 

São 37 Municlpios que param amanbã, num grito de alerta 
e de desespero contra uma agricultura sem fmanciaineilto pai'a- a 
produção e pequenas e médias indústrias paralisadas pela falta de 
vendas e· sob a pressão das taxas de juros absu:rdas praticadas pelo 
Governo. 

Entretanto, o Govemo não pensa assim, poiS, inSensível ao 
que tem acontecido no mundo, continua com os ajustes m~ 
nômicos da polítiCa monetarista e não cede à pressão SOCial, no 
sentido de que sejam realizados ajustes microeconôm.icos que be· 
neficiem setores da economia que estão explodindo. 

Na sessão de ontem, por exemplo, eu chamava a atenção 
para o fato de que as empresas que estão se desorganizando e 
desestruturando são exatamente as pequenas e médias, respon-. 
sáveis por seis de cada dez empregos oferecidos no Brasil. Mas 
a insensibilidade governamental é impenetrável, e nós conti- -
ouamos com o Plano Real, de relativo sucesso. ancorado nos 
preços agrlcolas, que não são cotrigidos. nas taxas de juros altos e 
na política cambiaL 

O Senador Vilson Kleinübing me chamava a atenção, mo
mentos atrás, para o fato de que a importação de manufaturados de 
tecidos, de confecções, no Brasil, aumentoo. de US$1 bilhão para 
US$5,5 bilhões durante os últimos meses. Nós estamos sob o pre-
texto obsessivo do coritrOle da ioflaçã() através de- uma política 
macroeconômica, desorganizando a base SoCial do PaíS. Estamos 
desorganizando de forma insensível a pequena e a média empresa, 
urbana e rural, e desorganizando d.efmitiviunente a agriculrura, que 
é quem coloca comida na mesa do Presidente da República e do 
Ministro da Fazenda. Estamos deserganizando fundamentalmente 

- a agricultma de subsistência no Brasil. 

O "Alerta do Sudoeste" soma-se a movimentos de _alerta 
que ocorrem em todo o País, parn. que o Brasil, nesla loucura de 
·a}.lstCS IIlãci'oCCóhômicos que pressionam emendas concessivas à 
ConSfifuiÇão brasileiia, em nome da sobrevivência do Plano Real, 
não venha a sofrer do mesmo mal que sofre boje o México, e que 
não possamos nós, aqui. da tranqúiliciade deste cotdial Senado ~e
.deral, ver surgirem Cbiapas. comandantes Marcos e Zapatas for.}3-
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dos no &sespero de populações interionuias e roriris sem a menor 
perspectiva de sobrevivência. 

O Sr.Carlos Bezerra- V. Ex•me permite um aparte:? 
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Ouço V. Ex' com prazer, 

Senador Carlos Bezerra. 
O Sr. Carlos Bezerra - Nobre Senador, eu quero me soli

darizar com V. Ex•. O discurso que fez há pouco o Senador Mauro 
Miranda e o que faz agora V. Ex' sio o retmto de todo o interior 
do BI1lSi!, não só do P0111ILÓ, Q meu Estado, Mato Grosso, hoje ~ o 
terceiro produta- de grios e o segundo produtor de soja do Pais~ i 
vive numa calamidade total. Na região mais rica.; O Sul do EStado. 
os prochltores estão desestimulados. O IOSUltado disso se farã sen. 
tir no ano que vem. Os técnicos do Governo es~ prevendo uma 
quebra de 10% a 20% na safra do ano que vem- pelo menos, é o 
que está no imprensa -. mas eu acredito que essa. quebra será o:wi
to maior do que estio prevendo. Vamos ter uma diminuiçio na 
produção da safra do ano que vem de soja. de anoz, de milho e de 
feijão. Isso, falando na rultura dos grandes agricultomo, que agem 
empresarialmente, das grandes lavouras. Nas lavouras pequenas, 
que abastecem a maioria de "população brasileira - cerca de 60% 
do que consumimos vem da pequena propriedade. do pequeno 
produtor-, a diminuição da produção vai ser muito mi.ior, muito 
mais virulenta. Outro dia, eu estava num coquetel, oode também 
se encontrava uma alta autoridade da úea ocon{)mica., que, a todo 
momento, puxava do bolso uma estatística da Fiesp --o dicionário 
desse pessoal é a estatística da Fiesp: "Nio, mas a Fiesp disse que 
esse setor aqui está muito bom". tenho a estatística da Fiesp"; ou 
quando não há estat!stica da Fiesp há um cooglomerado de han· 
quciros que boje ganham o que querem e o que nlo querem neste 
Pais. O Brasil já en., na época da inflação, o paraíso dos banquei· 
ros; hoje. acaboo a inflação. e os banqueiros estão numa situação 
mil vezes melhor! Há uma verdadeira rapina neste País; um Pais 
pobre, depauperado. que precisa crescer, que precisa se desenvol
ver e que tem toda a sua economia voltada para a mpinagem. para 
a exploração fmanceim· desmesurada. Então, Senador Requião, o 
discurso de V. Ex• é muito apropriado, como o do Senador Mauro 
Miranda. Emendo que devemos levar ao PiesideDie Fernando 
Hemique Cardoso essa preocupaçio. Sua Excel&cia é um social
democrata; . .! sua vida toda teve esse perf'll. o de um homem que 
lutou pela demõeracia, pelo avanço social. Sua Excelencia nlo 
pode continuar compactuando com essa politica ecxuômico-finan
ceira que ai está. que é a mesma do Geisel,. do Figueiredo, dos mi
litares; é o mesmo modelo que vicejou neste Pais durante décadas 
e que resultou nesse caos em que vivemos hqje. O Presidente tem 
que fazer alguma coisa para mudar essa politica fmanceira. mudar 
essa política bancária e apoiar realmente o setor produtivo do País. 
Para~ns. Senador Roherto Requião, pelo seu discurso. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO -Senado< Carlos Bezerra. 
estamos. sem sombra de cbívi~ na 'república dos rentiRa.s". e os 
banqueiros. l sua moda, tam~m são agrirultot<S. Eles plantam jl· 
ros e os colhem com correção monetária; estio domiDando a poli
tica económica do País. 

Talvez fosse conveniente que os Senadores ligados ao cam
po. ao invés de pressionarem oxganizadamente. através de Banca
das rurais. muitas Vezes com- fundamentos de origens suspeitas. 
organizassem uma excursão para possibilitar ao Ministro José Ser
ra conhecer pessoalmenle uma vaca, já que. em tom de blague. a 
imprensa publicou. tempos atrás. que S. Ex_• mmca havia visto uma 
pessoalmente! Talvez. mais do que uma vaca. ·pudesse conhecer 
uma família de agricultores que vive na terra. que vive da tem1 e 
dela retiram aquilo que ornamenta a mesa dos Ministros e alimen
ta as suas famllias: os cereais, os legumes e a carne que o riCõ e O 
pob<e consomem neste País. 

É certo, Senador Carlos BezeiTa. que os empregados boje, 
com o Plano Real ancorado pesadamente na agricultura. abaste
çam com mais fartura as suas famílias~ mas, desempregados. não 
podemo usufruir dessa vantagem que a cesta básica oferece à custa 
da quebradeiia e da desorganização da base agricola do País. 

Estamos semeando o caos na base social brasileira. sob o 
pretexto de que a estabilidade do Real trará investímentos. Nin. 
guém. investirá em um país que aprofunda o seu fosso social e que 
prenuncia o aprofundamento de crises seríssimas. 

O Sr. Osmar Dias- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - A Presi

dência coDlUDica ao nobre Senador Roberto Requião que o seu 
tempo está esgotado. No entanto, permitirá que S. Ex• con_ce<b o 
aparte ao nobre Senador Osmar Dias. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO -Sr. Presidente, com apar· 
te do Senador Osmar Dias concluirei o meu proDllnciameDio. 

Ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Os mar Diá"S.. 
O Sr. Osmar Dias - Agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. 

Senador Roberto Requião. a quem quero acrescentar alguns dados 
para mostrar que realmente a situação é gravíssima. já que a crise 
que afera a agricultura vai., em cadeia, afetando outros setores da 
economia. A dívida dos agricultores com o setor de defensivos no 
Pais já chega a R$200 milhões. A dívida dos agrirultores com os 
comerciantes de fertilizantes chega a R$240 milhões. Nos meses 
de abril e maio. tivemos 80% a menos de tratares comercializado·; 
com o campo. o que signiílCa que aqueles que vendem insumos .; 
máquinas agricolas para o campo estio tendo que desemprega<; 
máo-de-obra para cumprir os seus compromissos. jâ qUe os produ
tores inadimplentes - não porque querem, mas porque são impos
sibilitados, devido aos preços deste aDO, que estão cerca de 26%, 
na média, inferiores aos do ano passado, somando-se aí a defasa
gem que acresce pela diferonça da TR, chegando próximo a 50% 
de defasagem - não conseguem cumprir os seus compromissos. 
Promovem uma cadeia de quebradeira que atinge até os postos de 
gasolina no interior do nosso Estado. onde estive no fmal de sema~ 
na. Entre uma e outra cidade, dois postos de gasolina fechaJ:am por 
falta de IOCUrsos para repor estoques, já que os agrirultores para· 
rain de-abastecer SUas máquinas e pararam. desta fonna, de fazer 
com que girasse o dinheiro na economia local. Portanto. esse as
sunto é de extiema gravidade, e irei. hoje. às 16h30min. falar com · 
o Senhor Presidente da República sobre a gravíssima situação da 
nossa agriculblra; sobre os pequenos e médios empresários, que 
estio falindo e que necessitam de uma tomada de decisão urgente, 
uma vez que. com esse rumo, não poderemos recuperar aquilo que 
é mais caro. que foi o investimento feito para que essaS pequenas e 
médias empresas pudessem se viabili1M. Agradeço a V. Ex•. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, agradeço 
a tolerância de V. Ex• com o aparte do Senador Osmar Dias e rei
tero a minha recomendação: que ao menos a área econômica do 
Governo saia dos limites da Febraban e da Fiesp e faça uma excur
são pelo campo e pelo interior do Brasil. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a 
palavra, como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira. como Líder. por cin
co minutos. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Como Líder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão _do orador.)- Sr. Pre-_ 
sidente. Sr"s e Srs. Senadores. no dia 03 de maio, apresentei um 
Requerimento. de D0 662. ao Presidente da Casa. para que o Sr. 
Ministro da Fazenda prestasse informações. nos termos da Consti· 
ruiçãO Federal, art.SO, §2°, por interm~io do Banoo do Brasil, so
bre os quantitativos dos débitos do Tesooro Nacional para com o 
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Banco do Brasil. Fiz ainda uma ressalva: não havendo necessidade 
de qualquer nomeação que implicasse quebra de sigilo bançário. 

O Banco do Brasil posicionou~se no Sentido de que o que 
não der lucro não se faz; tem que dar lucro. A agência que Dão der 
lucro será fechada. 

Queremos saber, portanto, se a Uniio é ou não quem mais 
dá prejuízo ali? Banco do_ Bra~ij. Caso seja ve~. _encena-se as 
contas entre o Banco do Brasil e a União. 

Na realidade - ouvimos agora o plommciamento do Sena
dor Roberto Rc:quiãO -, todos os Senad=s estio preocupados 
com o problema do fmanciamento pua a agrladtura.. Mas quem o 
faz é o Banco do BrasiL O Governo determina o fmanciamento e 
estabelece os juros, mas não concede os recursos pua que o banco 
faça o fmanciamento. Entãp~- ó Banco do Brasil faz a captação a 
juros altos para emprestar a uma taxa de longo prazo. Dessa for
ma, não há interesse do Banco em fazer negócios dessa natumza. 
porque termina implicando em prejuízo p8ra aquela organização 
bancária. 

Nomeados os itens que queremos saber, fiquei no aguardo 
de uma tesposta. O requerimento foi feito no dia -o3 de maio, sen
do aprovado pela Mesa no dia 12 e remetido à Subsecretaria de 
Expediente. No dia 18 de maio, o oficio foi remetido ao Sr. MiJris.. 
tro. Na forma da Constituição Federal, o prazo é de 30 dias, Sr. 
Presidente; os 30 dias se passaram e nenhuma resposta cbegoo. 

Portanto, quero solicitar à Mesa que reitere o pedido, na 
ÍOilllll que ~ve ser feito, exigindo aquilo que o Poder Legislativo 
tem direito. E claro que a Constimição vai ser emendada em mui
tos pontos, mas ainda não existe nenhuma proposta de emenda em 
relaçio a esse dispositiVo. 

Tenho conhecimento de tantas propostas de emendas à 
ConstibliÇão. Sr. Presidente, que passo a crer que, na instalação da 
próxima Legislatm:a. o juramento do Parlamentar será no sentido 'de 
mudar a Coostituição ao invés de prometer gwndá-la e defendE-la. 

Como não- fol"ãitida mudado esse artigo e esse puágrafo, 
solicito a V. Ex• medidas enérgicas para que venha a xespost.a. por
que assim determina a Constituição Federal 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - .Sena!lor 
Epitacio Cafeteira., V. Ex• fique certo de que a Mesa to[na.rá. as 
providências cabíveis pai"a a reiteração do requerimento de V. Ex•. 

O SR. GSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (feownio Vilela Filho)- Concedo a 
V. Ex• apalavra. por cinco minutos. 

O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Pa!ll uma comunicação ina
diável. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Sr.;. Sena
dores, eu não ia fazet essa comunicação hoje; pretendia esperar 
mais uma semana. 

No entanto, até para ser solidário ao Senador Epitacio Cafe
teira. comunico que no dia 5 de maio, portanto, há um mês e meio, 
ftZ um-requerimento solicitando informações ao Ministro das Co-
municações, Sr. Sérgio Motta, a respeito de uma entl'eVista que o 
Ministro da Agricultura concedeu a um jornal de circulação nacio
nal. Mediante essa entrevista, S. Ex• confessa que desobedece à lei 
que impede que alguém seja proprietário de dois canais de televi
são no mesmo Estado. A lei é clara. A lei proíbe. Mas, segundo 
confessou, S~ Ex• usa testas-de-feno para t:urlar a leL 

Além de soliCitar -inforiDãções, solicitei providências do Mi
nistro das Comunicações. No entanto, até hoje, dia 20 de junho, 
transconidos, portanto, 45 dias, não recebi nem sequer um telefo
nema do Ministério, nel::ili.uma resposta. 

Como o dis{K'Sitivo constitucional nos concede o qireito de 
cobrar a reSPJSta e, se ela não for dada no tempo devido, tomar 
providências enérgicaS,-SOlicitO à- Mesa que diligencie parn que ve-

nham as explicações ou, caso não venbam. que tome as providên
cias indicadas pela Constiblição. 

-Muito obrigado. Em. o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a 

palavm ao nol>no Senador Esperidião Amin, por 20 minutos. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem i'evisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, desejo abordar nesta ocasião, quase que em pros
seguimento às observações nesta Casa feitas pelos Senadores Car
los Bezem, Roberto Requião, Mauro Minmd.a e agora pelo Sena
dor Epitacio Cafeteira. ainda que setorizadamente, algo que enten
do ser muito oporblno no dia em que o Senado Federal vai apre
ciar no plcruúio a primeira emenda i Constituição, integrante des
sa Revisão informal. essa Revido nio prevista pelo texto da 
Constiw.içio, Ólas que o meu Partido, eu própiiO e a --soCiedade 
brasileira entendemos como necessária. 

O que se objetiva, o que se ~tende com refonD3. na. área 
econôm.ica, na ordem ecoo.ômica da nossa Constituição'? Objetiva
se dar ao País uma con:eção de rumo na sua ocooomia, que, em úl
tima análise, deve representar crescimento sustentado, governo ge
rando menos cMficit orçaiifentário e f:Uwlceiro e fluxo positivo de 
capitais- Dio especulativos do exteriOI' para a economia brasileira. 
Em resumo, a reforma na ordem econômica, no atual momento da 
vida brasileira., tem o objeti.vo dramático de afastar estrub.lml.mente 
o risco de uma crise cambial 

O que tem sido para o Brasil crise cambial? Foi crise cam
bial que dew.minou a débâde nx:ente do Mhico; foi a crise cam
bial que deixou a nossa vizinha Argentina em situação extrema
meme delicada, mzio pela qual tem lançado ntio de vários recur
sos, de vários expedicnles, e lutado com todos os meios para fugir 
do fantasma dessa que tem sido bist.oricamente a crise mais peri
gosa que o Brasil tem enfrentado. 

A nossa crise cambial deve ser espantada com recursos es
truturais. E a ref~ da Ccmtituição pretende, particularmente a 
reforma no campo econôm.ico, no setor de telecomunicações, oo 
setor de energia elétrica, na área do petróleo, do gás canalizado, da 
_navegação, enfun, a alteração do conceito de empresa nacional, 
que o investimento e.strangeiro chegue !lO Brasil e aqui se sustente.. 

Para nós. afastar o risco da crise cambial significa reverter o 
fluxo que nos tem gerado déficit na balança Comercial e no balan- . 

- -ço de pagamentos, déficit que tem assustado o ab.lal Governo_ 
Faço. nesta tribt.ma, três registras; o primeiro refere-se à na

vegação em tomo do combate ao di:ftcit COillert:iaL O Governo 
lançou ntio do expediente da elevação da alíquota do imposlD de 
importaçio. Depois de ter reduzido P.""' 20% a aHquota do Impos
lD sobre lmporuiÇão de Velculos, elevou-a para 32%, depois para 
70%, e não conseguiu ·solucionar aquilo que pretendia. Pelo con
trário. produziu desconfiança; e, com a adoção do regime de cotas, 
à desconfmnça agregou a animosidade de puceiros e de vizinhos. 

Portanto, não boi dúvidas de que esse malabarismo - isso é 
um malabarismo que deve ser adotado muito ra.I3:lllCD.le pelo Go
verno - fracassou. Não sou contia a adoçJo do regime de cotas. 
Creio que o País tem o direito de se defender, mas não é justo ver 
a nossa economia, que está adquirindo a estabilidade do Real, de
monstrar a instabilidade gerencial que a administração das aHquo
tas e agora das cotas de importação está a revelar. 

O segundo pontD é a fonna pela qual o Govemo está tratan
do a economia, especialmente aquela mais dependente das suas re
gras. O Governo está submetendo a economia a juros esccm:bantes 
-pode faz6-lo pmque não paga, não quita suas dividas-; está sub
metendo a parte si da economia brasileira a juros escorchantes que 
o tecido canceroso do Governo criou. O Governo _pode se_ subme
ter a essas taxas de juros porque não paga os seu títulos; ele os re-
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nova. O Governo tem renovado sistematicamente O& s~fs tímlos. a 
sua dívida mobiliária e, ao rolar essa dívida. incendeia a taxa de 
juros e submete comérciO, indústria e agrirultura a patamares de 
juros incompatíveis com a atividade produtiva. Isso foi aqui aOOr~ 
dado pelos nobres Senadores que me antecederam. A taxa de juros · 
de quem não paga é usualmente maior do que a taxa de juros de_ 
quem quer pagar. ComérCio e indústria estão sendo submetidos a 
uma taxa de juros absurda que o Governo "paga" rolando a sua di
vida inconseqüentemente, porque não se pcxle prever um bom ter
mo para essa ciranda que o Governo está animando. 

Finalmente, quero fazer um comentário mais concernente à 
questão da crise cambial: o Brasil está sustentando essa taxa de j.I
ros para permitir que os especuladores intemaciooais coiÕquem 
aqui o dinheiro "esperto1

'. o dinheiro que não tem nenhum lastro 
para a nossa economia, para fugir do efeito México. Esta fuga. po
rém, s6 será consertada se conseguimws, estrub.lralmente, dar lJma 
nova direção à eCOitom.ia. O que s6 poderá ocorrer com as refor
mas que. a partir de hoje, começaremos a examinar. 

O meu Partido tem uma posição muito clara a respeito das 
refor:mas na ordem econõmíca. Defendemos que essas devam ser 
as prim.Ciras a serem apreciadas. A nossa Bancada na Câmara dos 
Dep1tados já votoU a favor. E aqui, nO Senado Federal, daremos o 
nosso apoio pan que essas reformas representem um remédio es.. 
trublral para aquilo que a nossa economia estA a requerer. 

Era este o registro, Sr. PreSidente, Sn e Srs. Senadores. 
que faço no dia preciso em que vamos votar a primeira refrilrila da 
área econômica. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. (Pausa) 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a 
palavra, para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Concedo a· 
palavra ao nobre Senador Gilberto Miranda, para uma comunica
ção inadiável, pelo prazo de cinco minutos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Pam uma 
comunicação inadiável.)- Sr. Presidente, Sr's e Sn;. Senadores, há 
pouco tempo, no dia 19 de abril último, assomei à tribuna para 
unir-me ao júbilo das comunidades manauara., amazonense e ama
zónica pel~ 46 anos do Jornal A Critica, carro-chefe da Rede 
Caúleraro de ?::omunicação, integrada por emissoras de rádio 
AM'FM, gráfica industrial e emissora de televisão. 

Hoje, aqui volto para juntar-me à dor dessas comunidades 
pela morte do responsável por tantas histórias de sucesso, o jorna
lista Umbet1D Calderaro Filho. 

Cidadão, pai de familia e profissional sempte inspirado pela 
mais pura alegria, dedicação e espírito público, Caldc:r.uu nos dei
xa aos 68 anos de idade. 

Sua inteligência fulgurante, soube ele aplicá-la integiabn.en
te à bem-sucedida empreitada de moderni2llção da imprensa do 
Amazonas. De onde quer que esteja agora, Umberto Calderaro Fi
lho pode contemplar. com justo orgulho, seu legado: o de um gru
po influente de veículos que soube se afii1DU' como presença ami
ga, útil, indispensável no cotidiano dos amazonenses, fazendo jus 
ao slogan impresso na primeira página de: A Crítica - ''De mãos 
dadas com o povo". 

Sempre na primeira linha dos combates em nome de seu Es
tado, desde o fmal da década de 40, Calderaro foi observador pri
vilegiado e partícipe destacado das diversas etapas do desenvolvi
mento da Região Norte e do Amazonas. Os veiculos por ele co
mandados noticiaram a saga da industrialização do Estado, com a 
criação e o crescimento da Zona Franca de Manaus. 

Sua personalidade forte e seu espírito independente grãnjea
ram-lhe admirações e amizades para muito além dos limites do 

Amazonas. Foi amigo de políticos e de outros grandes homens de 
imprensa, como Juscelino Kubítschek, José Sarney. Ulysse_s Gui
marães, Gilberto Mestrinho, Marco Maciel, Helio Fernandes. Ma
coei Francisco do Nascimento Brito, Paulo Cabral, Ari de Carva
lho e Octávio Frias. 

Suas palavras em defesa das grandes causas estaduais, re
gionais e nacionais chegavam fortes e plenas de credibilidade tam
bém no Pará, no Amapá, no Acre, em Rondônia e em Romima. 

Calderaro deixa viúva a inseparável e amantíssima O. Rita e 
a adorada fllba Cristina, que o sUcede no comando das eÍnpresas 
jornalísticas, garantindo, assim, que as- fublras ~erações saberão 
perpetuar-lhe o nome na galeria dos grandes homens deste País. 

Para concluir minha homenagem. invoco dois eloqUentes 
testemunhos: o primeiro deles, extraído de editorial de A Crítica: 
''O que fica de Umberto Calde:raro Filho, mais do que um patrimó
nio material que ele soube construir pouco a pouco. à fOTÇa de 
muito trabalho, honradez e renúncia, é uma lição que o tempo ja
mais apagará''; o segundo, Sr. Presidente, está consubstanciado 
nas palavras do bravo jornalista Humberto Gomes, moço valente 
que aprendeu lições de vida e de jornalismo com o amigo e pattão: 
''Desde o primeiro momento, percebi o positivismo rusado, o 
magnetismo construüvo de_ sua personalidade de vencedor. Um 
guerreiro oa mais completa acepção do termo, que viveu com de
sassOmbro, acreditando na força do trabalho, da competência e do 
talento". 

Sr. Presidente, registro que essa comunicação também a 
faço em nome dos nobres Senadores Bernardo Cabral e Jefferson 
Péres. que já ocupou a tribuna na tarde de hoje. 

Era O tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra, por vinte minutos. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Pronuncia o se

guinte discurso.)- Sr. Presidente, S:r-s Senadoras e Srs. Senadores, 
faz pouco tempo que o nosso País se despertou pan. a grande po
tencialidade de resultados que poderia obter com a exploração de 
setviços prestados por pessoas da própria comunidade, na cobertu
ra de ações básicas de saúde. 

Embora esses serviços já exi·.tam há mais de 20 anos em 
outros países, com exceleriies resultados., no Brasil a sua implanta
ção é relativamente recente. 

A primeira eXperiência se deu_ em 1982. no Municlpio de 
Rondonópolis, Mato Grosso. No Brasil, a primeira experiência se 
deu, através da Igreja Católica, na região de Lins, Es:fado de São 
Paulo, ~m um trabalho prestado com bóia:.-frias. A primeira gran
de experiência mundial com esse tipo de agente de saúde se deu na 
Cbina, através dos famosos médicos "pés descalços". Estes médi
cos_ conseguirem resolver, na China. País com uma superpopula
ção, grande parte dos seus problemas de saúde. 

Somente em 1991 o Ministério da Saúde oficializou o pro
grama de Agentes Comunitários de Saúde. destinado a atender às 
pop.dações mais carentes. A despeito de ser recente, já pôde mos
trar resultados palpáveis, no que diz respeito à ~ção da mortali
dade infaiiill por diarréia e ao aumento da abrnngência da cobertu
ra vacinai, a ponto de o Brasil merecer, em 1993, prêmio especial 
da Unicef Pelos bons resultados alcança4os. 

O programa implantado no Brasil apresenta, entretanto. 
uma diferença fundamental comparativamente àqueles aplicados. 
em outros países. Enquanto lá os agentes comunitários de saúde 
são voluntários. aqui, no Brasil, são eles conttatados por vias -ind.i
retas pelas redes prestadoras de serviço de saúde,. especialmente 
secretarias mUnicipais. Permanece, no entanto, "aquela outra carac
teristica inerente a esse serviço, qual seja, ser desempenhado por 
pessoas da própria comunidade, treinadas para servirem de ele-



60 ANAIS 00 SENADO FEDERAL Junho de 1995 

mentos multiplicadores de informação e de educação sanitária e dC 
se constituírem em elos de ligação entre a comunidade e os servi
ços de saúde. 

As atividades desenvolvidas pelos agentes comunitários de 
saúde estão basicamente relacionadas com a preservação da saúde 
das pessoas e com os cuidados básicos a serem tomados com vis
tas, principalqlente, à prevenção de doenças. Assim, ora amaiD 
como enfermeiros, ao fazerem curativos, aplicarem injeções, mi
nistrarem medicamentos. orientarem auto-exames de prevenÇão do 
câncer, promoverem o tratamento de dUuréias OOm reidratação 
oral, orientarem o controle de doenças sexualmente transmissíveis; 
ora parecem assistentes sociais. ao indicarem e ensinarem cuida
dos de higiene corporal, orientarem sobre higiene bucal e escova
ção dos dentes. promoverem o aleitamento malerrio, Orientarem o 
planejamento familiar, procederem ao acompanhamento do cresci
mento de crianças; momentos há em que parecem Saniúi.riStaS; ao 
orientarem a ftltragem de água parn beber ou a construção de fos-
sas e de esgotos. --

Não resta dúvida de que essa diversidade de atribuições 
lhes téni trazido alguns problemas por não estar claro qual o setor 
responsável. prioritariamente, pela orientação e pela fiscilização 
dos tn.balhos executados por esses agentes, o que, porém, não tem 
sido suficiente para pagai" o gninde papel de utilidade plblica de
sempenhado por esses agentes em prol das populações mais caren
tes e que vivem no interior. -

Para que possam bem executar a sua missão. os agentes li
gados ao Ministério da Saúde recebem um treiDamentO de seis me
ses, assinando, em segUida, Uin ·contrato de prestação de setviços 
com o Inamps, na qualidade de autónomos. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Benador 
Carlos Bezena, peço licença para interrompê-lo, prorrogando a 
Hora do Expediente por mais quinZe-ininutos a íun de que V. Ex• 
conclua o seu discurso. 

O SR. CARLOS BEZERRA- Vou concluir, Sr. Presidente. 
Todavia. essa fórmula de contratação padece de alguns ví

cios relacionados principalmente à estabilidade do emprego, ao 
pagamento dos encargos sociais e ao vínculo empregatício com o 
serviço público para os quais até boje não se enconb"Q.I uma solu
ção adequada, embora já tenham transcorridos cinco anos da insti
tuição do piõgr3lna. 

Em razãO disso, mas em ciecorrencia principalmente da im
portância desses agentes para o nosso povo mais sofrido e desas
sistido. julgo ser imperativo encontrar uma solução para o prOble
ma de suas relação trabalhistas com as entidades que os contratam. 
Esses trabalhadores não têm hoje uma identidade profissional e es
tão sendo contratados de forma precária e provisória. eómó bolsis
tas ou prestadores de serviços, muitas vezes por meio de mecanis
mos pouco satisfatórios· para ambas as parteS enVolvidas: órgãos 
públicos contratantes e contratados. _ __ 

Considerando que essa situação já provocou algumas ações 
judiciais por parte desses trabalhadores ou de suas assoçiações 
contra as instituições contratantes, muítaS Secretarias Municipais 
de Saúde sentem·se desestimuladas a implantares esses programas. 

Assim sendo. urge que se encontre uma solução para esse 
entrave, de modo a se preservar o programa. 

A meu ver. essa solução se inicia com o reconhecimento da 
profissão de agente comunitário de saúde com um_ serviço- auxiliar 
de enfermagem, supeyvisiODado pelos Conselhos Regi"onais de En
fermagem. Com esse reconhecimento,_ além de se solucionar o 
problema profissional. propriamente dilo. estarão dirimidaS as-dú-
vidas quanto à verdadeira ótica Sob a qual essa atividade-será en
carada: não o será pelo enfoque da assistência social nem por 
aquele do saneamento báSico. mas sob o prisma da enfermagem, 

cabendo aos Conselhos Regionais dessa especialidade a inscrição 
desses profissiorui.is e a fisCalização do exercício de sua profissão. 

Na minha concepção, Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, 
essa é a melhor solução para o problema, por se estabelecerem em 
lei os requisitos nC.Cessãffos para o ingresso na profissão, as atri
buições a ela cometidas e, principalmente. pelo fato de considerá
la como uma profissão legalmente constituída, com deveres, mas 
também. com direitos para aqueles que a exercem. 

Foi movido por esse espírito que tomei a iniciativa de pro
por a esta Casa um projeto de lei dispondo sobre o exercício da 
profissão de agente comunitário de saúde. O que se pretende com 
ele é atribuir um destaque especial a essas pessoas abnegadas que 
se dedicam a melhorar a vida de muitos que estão ao desamparo 
da pobreza. da educação e da ignorância e a contribuir para que a 
vida de muitos brasileiros do interior ou da periferia das cidades 

- seja um pouco menos penosa e sofrida. 
Espero,também, que V. Ex-s estejam convencidos da op:>r

ti.Ioidade dessa iniciativa e que, no tempo oportuno, lhe emprestem 
o devido apoio para que venha a se transformar em lei. 

Era o que eu tinha a dizer Sr. Presidente. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Sobre a 
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 o Secretário em exerci
cio, Senador Renan Ca.lheiros. 

É lidã a seguinte: 

Brasília, 20 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência com o 

objetivo de comunicar-lhe o meu desligamento. a partir desta data. 
do Partido Progressista. 

Atenciosamente, Osmar Dias. Senador. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - O expe. 
cliente lido vai à publicação. 

Passa-se. agora. à votação de requeritnentos lidos em ses;ão 
anterior. r 

Em votação o Requerimento n° 921. de 1995, lido na sessão 
anterior. 

Os Srs. Senadores que o _aprovam permaneçam sen:!.ados .. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Em votação o Requerimento o0 922, de 1995,lido na sessão 

anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanec.er sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 924, de 1995, lido na sessão 

anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação o Requerimento n° 925. de l995.lido aa sessão 

anterior. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Ficam concedidas as licenças solicitadas. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José FOgaça 
LevyDias 
Odacir Soares 
Pedro Piva 
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O Sr. Teotónio Vilela Filho, 1" Vice-Presk/enJe, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocujm.da pele Sr. 
José Sarney, PresidenJe. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA 
W65.0E 1995 

(Em regime-de urgência. nos lermos 
do art. 64, § 2°, da Constiruição Federal, combinado 

com o art. 375. VIIL do Regimento Interno) 

Discussão, em nirno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n°65, de 1995 (n° .ito/95, na Casa de origem), de 
iniciativa do Presidente da República. que estabelece re
gras para a produção independente de energia elétrica, e 
dá outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Ser· 
viços de Infra .. Estrutura e de Assuntos Eoooômicos) 

A Presidência esclarece ao Plenário que, no prazo regimen
lal, foram apresentadas doze emendas ao Projeto pei3llte a Comis
são de SetviçoS de lnfra-Estrubna. 

Nos termos do art 140, a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Arlindo Porto para proferir parecer sobre o piojetO 
e as emendas, em substituição à Coniissão de Serviços de Infra~ 
Estrun.na. 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:, após aprovação pela Câmara 
dos Deputados, foi submetido à apreciaçãO da Comissão de Servi
ços: de Infra-estrutura do Senado Federal o Projeto de Lei da Câ~ 
mara no 065/95 (40-B. de 1995. na Casa de origem), encaminhado 
ao Congresso pela Mensagem n° 184. de 1995, do Poder Executi~ 
vo, que "estabelece regras para a produção independente de ener
gia elétrica e dá outras providências". 

O Projeto foi aprovado na Comissão de Minas e Energia da 
Câmara dos Deputados em 29 de man;o de 1995. Quando ainda 
estava em :u:an:U.tação nã Comissão_ de· Constituição e JustiÇa. foi 
diVlllgado que tramitava também na Casa uma Medida Provisória 
tratando de assunto correlato. Sendo assim, a Presidência da Casa 
avocou o projeto para o Plenário da Câmara. que lá recebeu pare
cer do Sr. Vilmar Rocha pela constitucionalidade, juridicidade e 
boa t&-nka legislativa. 

O Projeto em tela defme o conceito- de produção inde~ 
pendente de energia elétrica, determina para quem o produtor in
dependente p<Xlerá vender sua energia. estabelece as condições 
para o aproveitamento de potencial hidráulico para fms de produ
ção independente e também para a desapropriação e instituição de 
servidão administrativa nas áreas necessárias ao exercício dessa 
atividade. Fac:ulla também ao Poder Executivo alterar certos valo
res e limites de que trata a lei. 

Foram apresentadas ao Projeto, no prazo regimental, 12 
emendas. de autoria dos Senadores Pedro Simoo. Luiz Alberto 
Oliveira e Júlio Campos. 

Voto do Relator 

Na Exposição 'de Motivos que acompanha o projeto do Exe
cutivo, ressalta~ se a importância da "criação da atividade de Pro
dução Independente de Energia Elétrica, figura que vem se conso
lidando no panorama internacional como um instrumento;- ainda 
que complementar à ablação das concessionárias de serviço públi
co. essenc-ial para viabilizar os imprescindíveis iilVestimentos na 

expansão da oferta de energia elétrica." O projeto em tela se ju!Oti
fica n~ medida em que a atual legislação brasileira admite apenas 
duas situações como agentes e modalidades, a do concessionário 
de serviço público de energia elétrica e a do autoprodutor que 
exerce a produção de energia para uso exclusivo. 

Apesar de ter sido aprovado na Câmara, o projeto padece de 
alguns problemas. 

A defmição do que seja um pro:lutor independente de ener
gia elétriCã. COntida no art. 1° parágrafo único. faz referência à ex
pressão habilitação; 

Art. 1 °-...................... - ..................................... _ ... , ............... . 
Parágrafo único. Considera-se produto.- independente de 

energia elétrica a pessoa tisica ou juridica que recebo. habilitação 
para comercializar parte preponderante da energia elétrica que 
produza., nas condições fixadas em regulamento, para fins de ex~ 
ploração da atividade de produção independente de energia elétri
ca, por sua conta e risco. 

. Ora. a expressão habilitação não consta do art. 21, inciso 
XU. letra b da Constituição Federal, que determina como deverão 
ser explorados os: seiViços e instalações de energia elétrica: 

Art. 21. Compete à União: 

xn- explorar, diretamente ou mediante autorização, con
cessão ou petmissão: 

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aprovei
tamento energético dos CUrsos de água, em artirolação com os Es~ 
tados onde se situam os poteuciais hidroeuergéticos. 

O artigo pe.ssa a ser, portanto, inconstitucional. 
A expressão habilitação também não aparece na Lei 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995. que dispõe sobm o regime de conces~ 
são e permissão da prestação de serviços públicos. Assim sendo, o 
produtor. independente estará, na realidade, recebendo um atulo 
que não tem u~ defmição jurídica, cujos direitos e deveres não 
estão definidos. E uma utopia supor que a iniciativa privada irá in
vestir no setor enquanto não tiver essa definição básica. 

No art. 3°, emprega-se a expressão concessão, mas apenas 
para o aproveitamento de potencial hidráulico. 

Art. 3° O aproveitamento de potencial hidráulico. para fms 
de produção independente, dar-se-á mediante coocessáo de uso do 
bem público, na forma da legislação em vigor. 

Intui-se que apenas a energia elétrica de fonte hidrelétrica, 
que será objeto de concessão, segue a nOIDla constitucional e fica 
sujeita às condições estabelecidas pela Lei 8.987/95. Toda energia 
elétrica que tiver outra fonte, seja o Carvãó, o Vento, o sol, etc .. 
será objeto apenas de uma habilitação e sua geração será JX)rtanto 
inconstitucionaL 

Além das dificuldades acima apontadas, o fato de oão ser 
feita uma concessão significa que não poderão ser aproveitadas as 
condições estabelecidas pela Lei 8.987/95 para desapropriação e 
instituição de servidão administrativa. O art. 5° do projeto admite 
essa possibilidade, mas não defme em que condiçc3es de destino da 
energia elétrica. 

Art. 5° Poderão ser declaradas de utilidade pública, para 
fms de desapropriação e de instituição de servidão administrativa. 
áreas necessárias ao exercíCiO da atividadc de produção inde· 
pendente de energia elétrica. 

Por outro lado, há muitas ~cias em que atribui~se ao 
Poder Executivo um poder discricionário excessivo. É o caso do 
art. 2°, inciso IV e parágrafo único. e de todo o art. 6°. Toda vez 
que se remete para um regulamento o estabelecimento e a modifi· 
cação de condições de tamanha importância para os envolvidos no 
setor, cria-se um clima de enorme incerteza. pois um regulamento 
pode ser facilmente alterado e até de forma radical. O regulamento 
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de hoje pode ser redigid_o por técniCos do PSDB mas amanhã~ 
derã ser totalmente modificado por técnicos do PT. A incerteza re
sulEante certamente constituirá um forte desestímulo ao investi
mento privado e vai de encontro ao propósito principal do projeto 
e do governo que é o de _estimular "a produtividade, a competitivi
dade, a melhor alocação econômica dos investimentos e a amplia
ção da participação de capitais privados nos setores de i_nfra-estru
tura econômica." 

Não se deve esquecer, por oulro lado, que ao permitir que o 
Poder Executivo tome para si tamanho JXlder discricionário, o Po
der Legislativo está de fato fugindo ã sua responsabilidade. 

Analisadas as emendas apresentadas, concluímos pela apro
vação integral das emendas de nO 3, 4, 6, 7, S. 9, lO e li e pela 
aprovação parcial das emendas n° 1, 2, 5 e 12. 

Díante do exposto, opinamos favoravelmente à aprovação 
do projeto nos termos do seguinte substitutivo:- -

SUBSTITlJITVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"65, DE 1995 

Estabelece regras para a produção independente de energia 
elétrica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Entendewse por produção independente de energia 

elétrica a geração dessa eiiergi.a, seja qual for a fonte priinária utiw 
lizada, inclusive a decorrente do processo de co-geração, efelivada 
em regime de livre concotrência., nos termos desta Lei. 

Art. zo Considerawse prc:xlutor independente energia elétrica 
a pessoa. física oU jurídica que teceba concessão. permissão- ru au· 
torização específicas do poder concedente para produzir energia 
elétrica-a part:ii" de qualquer fonte prúnáiia legalmente autorizada, 
destinada ao comércio de toda ou parte de sua energia produzida. 
por sua conta e risco. cottf concessíohárias. pemiiSsiollárias. auto
rizadas de energia elétrica e quaisqUer coilsunlldc::ires de eletricidaw 
de observados os prazos de opção desta lei. 

§ 1 °--A concessão de produção independente é considerada 
de utilidade pública, será precedida de liCitaçãO Da iiiOO.ã..lidade de 
concorrencia, e outorgada. mediante ato administraiivo e contrato 
de concessão. nos seguinte.S-cãSos: -~- ' - _- - _ 

I - ãos ãtn'oveitamentos de potencial bidráulico da União 
de capacidade instalada superior a 1.000 (um mil) quilowatts; 

II - aos aproveitamentos tennelétricii.S- de qualquer fonte 
~·inclusive os- ãssociã.dos a produção industrial de vapor dáw 
gua. de capacidade instalada superior a 20.000 (vinte liill) quilowalts. 

§ 2"- A permissão" de produção independente é considerada 
de utilidade pública, será precedida de licitação em modalidade 
simplificada. e outorgada mediante ato administrativo e contrato 
de adesão, aos aproveitamentos: 

I - de potencial hidráulico de capacidade instalada superior a 
100 (cem) quilowalts e igual ou inferior a 1.000 (um mil) quilowalts; 

II - termelétricos de qualquer fonte primária. inClUSiVe os 
associados a produção industrial de vapor d'água, de capacidade 
instalada superior a 10.000 {dez mil) quilowatts e igual ou inferior 
a 20.0C10- (viiiteniil) quilowatts. 

§ 3°- A alltoriiação de produção independente será ootorw 
gada p:n- ato discricfonário do (XJder concedente, nâo lhe sendo re
conhecido delegação de por público. ficando sujeita à fiscalização 
do DNAEE, sendo dada nos termos do art. 170 e seguintes do De· 
crelD n• 24.643, de 1 O de julho de 1934, o Código de Águas, nos 
casos de aproveitamentos term.elélricos de qualquer fonte primá
ria. inclusive os associados a produção industrial de vapAl' d' água, 
de capacidade instalada superior a l.()(X) (um mil) quilowatts e 
igual ou inferior a lO.(:XXt(dez mil) quilowatts. 

§ 4° - As concessões e penmssoes de produção inde
pendente de energia elétrica, quando_ tiverem mais do que 50%
(cínquenta por cento) de sua energia gerada destinada aos serviços 
públicos de fornecimento de eletricidade, serão dotadas_ de delega· 
ção de p<?der público com os direitos constantes do art. 151 do Có· 
digo de Águas. 

§ 5°- Os sistemas de transmissão associados aos aproveita
mentos de produção independente poderão ser concedidos simul
taneamente aos atas de outorga, na forma desta lei: 

§ 6° - Ao produtor indtpendente de energia elétrica é asse
gurado acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de ener
gia elétrica dos concessionários de serviço público, comprovada a 
viabilidade técnica e mediante ressarcimento do custo de transporte 
envolvido, calculado com base em critérios fiXados em regulamento. 

Art. 3°- A venda de energia elétrica aos concessionários de 
-serviços públicos e consumidores indicados está sujeita às normas 
fixadas em -regulamento pr6prio do serviço e ao preço-teta defini· 
do na licitação, quando for o caso. 

Parágrafo único- A venda de energia elétrica aos consumi
dores será contratada mediante regime de livre negociação entre as 
partes envolvidas, observado o disposto no caput 

ArL 4o - Os consumidores com carga igual ou maior que 
10.000 (dez_ mil) kW, atendidos em tensão igual ou superiOr a 
69kV. podem imediatamente optar por contratar seu fornecimento, 
no todo ru em parte. com produtor independente de energia elétri
ca, resguardado o disposto no § 6°. 

§ 1° Decorridos três anos da publicação desta lei, os consu
midores com carga igual ou superior a 3.000 (três mil) kW. atendi· 
dos em qualquer tensão. poderio optar pela compra de energia elé
trica a qualquer concessionário, permissiooário ou autorizado de 
energia elétrica do mesmo sistema interligado. 

§ 'J:l Após dez ano$ da publicação da presente lei, qualquer 
oonsnmidor pcx1erá exen:er a opção de que trata o parágrafo anterior. 

§ 3° O exercício da opção pelo consumidor faculta à con
cessionária ou permissioni:riã. revéf SeUs ·contratOs e previsões de 
compra de energia elétrica junto a suas supridoras. 

§ 4o As tarifas das concessionárias envolvidas na opçãu do 
consumidor serão, obrigatoriamente. revísadas, para mais ou me
nos. pelo Poder Executivo, sempre que. em uma delas, a perda ou 
o ganho de mercado afete o_ equilíbrio eçonômico-fmanceiro dos · 
contratos. 

§ 5° Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo 
determinado em seus contratos de fornecimento só poderão optar 
por outro fornecedor após o prazo de trinta e seis meses. contado a 
partir da data de manifestação formal à concessiOnária. 

§ 6" Em qualquer hipútese de rescisão de contrato formal de 
fornecimento, é facultado à concessionária fornecedora pleitear ao 
consumidor rescisório ressarcimentO dos investimentOs contrab.lais 
realizados para viabilizar o atendimento anterior ainda não corow 
provadamente amortizados. 

Art. 5°- É de livre e pronta escolha dos novos consumido
res cuja carga seja igualou maior que 3.000 (três 'mil) kW, a serem 

· atendidos em qualquer tensão, pelo fornecimento feito por produ
tor independente com quem contratará. sua compra de energia elé
trica. 

Art. 6°- Poderá ser enquadrada na ati v idade de produ!f·ão 
independente a geração de energia elétrica resultante da ampliação 
de instalações de concessionário de serviço público e de autopro
dutos, obsetvada no primeiro caso a excluSividade para investi· 
mentes de terceiros. 

ArL ?O - Os produtores independentes. quando integrados 
aos sistemas elétricos interligados. estão sujeit~ à c-oordenação 
operacional e ao regime de compartilhamento dos ónus e vanta-
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gens da operação interligada a que se refere o art. 13 da Lei D0 

5.899, de 5 de julho de 1973. · - ·- - · 
§ 1 o - O contrato de concessão para usO de bem público 

para fins de produção independente de energia elétrica conterá dis
positivo submetendo a operação das usinas bidrelétricas de produ
tores independentes às regras de coordenação do Grupo Coordena
dor para Operação Interligada - GCOI e do Comit8 Coorderiador 
da Operação da região Norte-Nordeste - CCON. com vistas ao 
uso racional das instalações geradoras e de transmissão dos siste
mas interligados Sul-Sudeste-Centroeste e Norte-Nordeste. 

§ 2° Os consumidores de energia elétrica atendidos pot pro
dutDr independente participa:Ii.o. de modo idêntico ao que ocorre 
no âmbito de atuação dos concessionários de serviço público de 
energia elétrica. do rateio dos ônus e dos beneficias decorrentes da 
operação interligada e dos demais encargos intra-setoriais. inclusi
ve no que se refere à. energia oriunda de ltaipu. no caso dos siste
mas SuVSudesWCentro-Oeste. 

§ 3° Aplicam-se à produção independente de eneigia détri
ca os dispositivos legais referentes ao pagamento de compensação 
fmanceira pela utilizaçio de ·recursos hidricos e sua regulamenta
ção dada pela P~a n• 304, de 29 de abril de 1993, do Departa
mento Nacional de Aguas e Energia EI6trica- DNAEE. 

Art. 8° - A eoo<:essão ou permissão de produçio inde
pendente de energia elétrica será contratada por prazo determinado 
necessário à amortização do investimento. no Diáximo igual a 30 
(trinta) anos. admitida a. possibilidade de uma prorrogação. 

§ 1° Findo esse prazo os bens reverterão à ~niio inde
pendentemente de indenização, na forma da legislação em vigor. 

§ 2° Recebido o pedido de concessão de uso do bem pdbli
co para fms de produção independente, o órgão competente da 
Administração Pública Federal fará publicar comunicado, no Diá· 
rio Oficial da União e em dois jornais de grande circulação no Es
tado em que localiza o potencial, abrindo prazo de 60 dias para 
que se manifestem ootros evenb.Jais imeressados. 

§ 3° Havendo mais interessados no aproveit.ame"ntO energb. 
tico do mesmo potencial. órgão competente da Administração Pú
blica Federal tomará público edital de licitação pata outorga de 
concessão de uso de bem público. atendendo. no que couber, o 
dísposton<?_arl- 18 da lei n•8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 4° To<las as obras decorrentes da concessão de uso de 
bem p.íblico obedecerão a parâmetros técnicas essenCiais flxa.dOS 
pelos órgãos competente da Administmçio Pública Fedetal. com 
vistas a preservar o melhor aproveitamento do con}lnto dos poten
ciais hidráulicos no interesse da sociedade. 

Art. 9°- Na outorga de concessão ou instauração de licita
ção para o aproveitamento de potencial hidráulico para fms de 
produçio independente de energia elétrica, o órgão competente da 
Administração Pública Federal levara em conta o ptanejamento se
torial indicativo para o atendimento do ,mercado. 

Art. 1 O. Esla lei entra. em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O parecer concluí 

pela aprovação do projeto, nos termos do substitutivo que_ ãpiesen
ta, acolhendo integralmente as Emendas n% 3, 4 e 6 a 11 e parcial
mente as de D0 S 1, 2, 5 e 12. 

Nos temtos do art. 140, a. do Regimeoto Interno, designo o 
nobre Senador Gilberto Mí.rnnda para proferir parecer sobre o projeto 
e as emendas, em substib!íçio ii Comissão de Assuntos Econômkos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB.AM. Para profe
rir parecer.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, trata-se de pa
recer de plenário, tendo sido Relator o Senador Onofre Quínan. 

A Câmara dos Deputados enviou à apreciação do Senado 
Federal após tramitação e aprovação naquela Casa Legislativa, o 

Projeto de Lei 0° 65, de 1995 (Projeto de Lei n° 40-B. de 1995, na 
Casa de origem). de in.iciativa do Presidente da República, que 
''estabelece regras para a produção independente de energia elélri
ca e dã outras providências", ora relatado na Comissão de ASsun
tos Econõmicos. 

O Projeto ora analisado. composto de sete artigos~ pretende: 
- defmir os conceitos de produção e produtor índe

pendentes de energia elétrica; 
- disciplinar a venda de energia elétrica. independentemente 

gerada. fiXando classes e parâmetros de consumidores; 
- disciplinar o aproveitamento do potencial hidráulico para 

tal produção, bem como a ampliação do parque já instalado; 
- autorizar a declaração de utilidade pública, para fms de 

desapropriação, para as áreas necessárias ii produção independente 
de energia elélrica; 

- autorizar o Poder Executivo a rever valores e ftxai limites 
de carga e teosão, bem com~ derrogar a exclusividade de forneci
mento pela concessionária de distribuição local. respeitados os 
contratos de fornecimento vigentes e no prazo previsto no § 2° do 
art. 42 da Lei n• 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

No Senado Federal, foi o presente Projeto de Lei encami
nhado. para apreciação em paralelo, às Comissões de /!.ssuntos 
Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura. 

Ao Projeto ota relatado foram apresentadas, no prazo regi
mental. doze emendas, numeradas de 01 a 12, de autoria dos emi
nentes Sena.clores Pedro Simon (Emendas D."s 1 a 3), Luiz Alberto 
Oliveira (Emendas n's 4a li) e Júlio Campos (Emenda n• 12). 

É o relatório. 
O Projeto ora relatado, de iniciativa do Poder Executivo, 

decorre da Exposição de Motivos n° 026/MME, do Sr. Ministro 
das Minas e Energia. amparada nas Diretrizes Gerais de Governo, 
fornmladas pelo Senhor Presidente da República, que preconizam 
o estímulo à produtividade e à compet..ltividade, a melhor alocação 
de recursos de investimentos e a ampliação de capitais privados 
Dos sêtores de -infra-estrutura econômica. 

Justifica o Sr. Minislro que a criação da atividade de produ
ção independente de energia elétrica, comO Complementar àquela 
geração decorrente das atividades das concessionárias públicas, 
tem-se revelado instnlmeoto intemacíonal.m.ente consagrado como 
indutor aa viabilização de investímentos privados nz. expansão da . 
oferta de energia elétrica. 

A conceituação modema da malha de oferta de energia elé
trica criou, por seus mecanismos de controles e transferências mú
tuas, a possibilidade de efetiva independência entre os sisteiruos de 
geração e transmissão, daqueles sistemas de distribuição. pennitiri
do-se, no estágio tecnológico ablalmente_ vigente no País, que a 

- respOnsabilidade pelos citados sistemas seja alocada a entes distin
tos, como, de fato, já ocorre, em nível de empresas estatais fede
rais, estaduais e municipais, sem QUalquer empecílbc' técnico, eco
nômico, legal ou comercial. 

Encareceu, ainda, o Sr. Ministro das Minas e Energia a evo
lução ocorrida no cenário da autoproduçio de energia elétrica, 
destinada ao consumo de instalações industriais próprias, que re
dundou num modelo de interligação com os sistemas públicos de 
geração, para suprimento de demandas evenmalmente não auto
sustentáveis, que podem migrar para um sistema de via mútua, 
alocando-se os excedentes, eventuais ou sisleiriátiCos~ à oferta pú
blica. 

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei ora relatado foi 
analisado em profundidade, tendo recebido parecer favorável das 
Comissões de Constituição e Justiça e de Redação, e de Minas e 
Eoergía. na forma originalmente encaminhada pelo Poder Execufi:. 
vo, ratificada pelo Plenário dessa Casa Legislativa. 
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O Projeto de Lei ora relatado teve, por parte de meus ilus
tres Pares. profunda avaliação, tendo sido apresentadas emendas 
que conduzem a expressivo aprimor.u:nento do texto legal em análi~ 

Assim, consideramos adequada a aprovação integral das 
emendas de n• I, 2, 6, 7, 8. lO e 11, por constituírem proposições 
acessórias altamente relevantes ao texto. 

Consider-unos. também. adequada ã. aprovação pãtéial das 
emendas n<>s 5 e 12, ressalvando, oa primeira, a referência a diplo
ma legal ainda em avaliação no Congresso Nacional, como o é a 
Medida Provisória n° 991, de 11 de maio de 1995; e, quanto à Se
gunda. considerando-a atendida pela aprovação da Emenda 0° I. 

Consideramos. ainda. devam ser rejeitadas as Emendas n% 
3, 4 e 9, por conflitarem com o espírito global da proposição ora 
amlisada. 

Fina1mente, e na qualidade de relator do Projeto, permiti
mo·nos emendar a proposição ora relatada, com a retirada da ex
pressão " .•• preponderantemente para venda a concessionário ou a 
consumidor. efetivãda -em regime de livre con~ncia, nos ter· 
mos desta lei.'', ao fm.d. do caputdo art. 1°, bem como com a subs
tituição da exptessão ''Respeitados os contratos de fornecimen
to_." pela expressão 'X>uvidos os signatário$ dos contratos de for
necímento vigentes-.". no caput do art. 6°. 

Pelo exposto, somos pela aprovação do presente Projeto. na 
forma do substitutivo seguinte, ~nte das emendas acatadas e 
demais alterações ora submetidas l apreciação dos ilustres Pares 
nesta Comissão de Assuntos Econômicos. 

Art. 3° A concessão de uso de bem público. para fms de 
produção independente, será out.oi-gciâa Pelo prazo de até 30 (iriii. 
ta) anos, fmdo o qual os bens reverterão à União inde
pendentemente de indenização. na forma do regulamento e da le
gislação em vigor. . 

§ lo Recebido o pedido de concessão de uso de bem público 
para fms de produção independente, o 6rgão competente da Admi
nistração Pública Federal fará publicar no Diário Oftclal da União 
e em dois jornais de grande cin:ulação no Estado em que se locali
za o pOtencial, abrindo prazo de 60 (sessenta) dias para que se ma
nifestem ootros evenOJ.ais interessados. 

§ 2° Havendo mais interessan no aproveitamento energé
tico do mesmo potencial, o órgão ,ePlnpeteote da Administração 
Pública Federal tot"Illlri. público edital de licitação para outorga de 
concessão de uso de bem público, atendendo, no que couber, ao 
disposto no arL 18 da Lei o0 8.987.'Je 13 de fevê"R:Uri de 1995. 

· § 3° Todas as obras decom:ntes da concessão de uso de 
bem público obedecerão a parâtnett"'s técnicbs essenciais- ftxados 
pelo órgão competente da Administração l 'ública Federal, com 
vistas a preservar o metbor aproveilf. :nento do conjmto ~ poten
ciais hidráulicos, no interesse da sociedade. 

Art. 4° Poderá ser enquadrada na atividade de produção in
dependente a geração de energia elétrica resullante da ampliação 
das instalações de concessionário de serviço público, desde que o 
investimento seja realizado exclusivamente por terceiros. 

Art. 5° Poderão ser declamdas de utilidade pública. para 
SUBS11TtJ11Vt) AO - fUts de desapropriação e de instituição de servidlo administrativa, 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"65, DE !995 ãreas necessárias ao exercício da atividade de produção inde
pendente de energia elétrica. 

Estabelece regras para a produção independente Art. 6° Ouvidos os signatários dos commtos de fomecimen-
deenergiac:lêtricaedáoutrasprovidências. to vigentes e no prazo prévisto no§ 2° do art. 42 da Lei n° 8.987, 

O Congresso Nacional decreta: de 13 de fevereiro de 1995, é facultado ao Pcxier Executivo. me-
Art. 1° Entende-se por produção independente de energia diante decreto: 

elétrica a geraÇão dessa energia, seja qual for a ronte utilizada. in- I- rever os valores de carga e tensão de que Ciata o iilciso D 
clusive a deeotrente do processo de co-geração. do art. za desta lei;> 

Parágrafo único. Considera-se produtor independente de II- fixar os limites de carga e tensão Que assegurem o direi-
energia elétrica que receba habilitação paia comeiciãlizar parte to de livre acesso .aos sistemas de tram:míssão de energia elétrica a 
preponderante da energia elétrica que produza. nas condições flxa- consumidores e produtores; 
das em reS?J.amento, para fms de exploração da atividade de pro- lU- derrogar a exclusividade de fomec:imento pelo cooces-
dução indepenáeóte de energia elétrica, por sua conta e risco. sionário de distribuição local aos consumidores de que tratam os . 

Art. 2• O produtor independente poderá: incisos anteri"""'. 
I -utilizar a energia produzida para consumo próprio; Art. 7o Ao produtor independente de energia elétrica é asse-
II- vender a energia elét.rica produzida a: gurado acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de ener-
a) concessionário de serviço público de energia elétrica.; gia elétrica dos concessionários de serviço público. comprovada a 
b) consumidor de energia elétrica. atendido em tensão igual viabilidade técnica e mediante ressarcimento do custo de trans

ou superior a 69kV. com. carga. maior ou igual a lOmW, respeita- porte envolvido, calculado com base em critérios fixados ·em re-
du as disposições legais; guiamento. 

c) consumidor de energia elétrica.. ao qual 0 JXodutDr indeM Art. go O contrato de concessão para uso de bem público 
pendente forneça serviços e utilidades associados à produção de para ftns de produçã.o independente de energia elétrica Coilt:et:á dis-
energia elétrica, em complexo industrial ou cometcial; __ _ positiVO súbmerendo a operação das usinas bidrelétricas de produ-

d) conjunto de consumidores de energia elétrica. inde- tores indepeudentes às regras de coordenação do Grupo Coordena-
pendenremenle de tensão e de carga, nas condições previamente dor para Operação Interligada- GCOI e do Comitê Coordenador 
ajustadas com o concessionário local de distribuição~- -- da Operação da Região Norte-Nordeste - CCON. com vistas ao 

e) qualquer consumidor ao qual. -de forma injustifiCada. o uso racional das instalações geradoras e de transmissão dos siste-
concessionário local não tenha assegurado contratualmente o ate o- mas interligados Sul·Sudeste...Centro-Oeste e None. Nos:deste. 
dimento no prazo de 180 (cenlO e oitenta) dias. a contar da data da -§-1 ° Os consumidores de energia elétrica atendidos por pro-
respectiva solicitação; _ _ _ _c!utor independente participarão, de modo idêntico ao que ocorre 

lll - entregar a instalação geradora a concessionário de ser- no âmbito de atuação dos concessionários de serviço pdblico de 
viço píblico de energia elétrica, na forma de arrendamento. alu- energia elétrica, do rateio dos ônus e das vantagens decon'entes do 
guel cessão de uso ou outra prevista em lei. -consumo dos- combustiveis Tósseis, para atender às necessidades 

Parágrafo único. A venda de energia Cléttica nas formas dos sistemas interligados, de acordo com as normas e critérios vi· 
previstas neste artigo será efetuada em condições e a preÇos sujei- gentes, cabendo ao produtor independente proceder ao recolhi-
tos a critérios fixados em regulamento. mento dos valores correspondentes. 
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§ 2° O atendimento a consumi~s _por produtor inde
pendente, na forma das alíneas b, c, d e e do art. 2° desta lei, oio 
poderá resultar em prejuízo aos coilsumidorcs atendidos por con
cessionáriOs de serviço público de energia elétrica, ilo que Cõocer
ne aos encargos decorrentes da Lei D0 5.899, de 5 de julho de 
1973. que determinam ,a utilização priorilárla da. energia- gerada 
pela usina hidrelélrica de Itaipu. 

§ 3° Aplicam-se à produção independenle de energia elétri
ca os dispositivos legais referentes ao pagamento de compensação 
fmanceira pelo utilização de recursos bídricos e sua regulamenta
ção dada pela Portaria n• 304, de 29 de abril de 1993. do Departa
mento Nacional de Águas c Energia Elétrica- DNAEE. 

Art. 9• Na ootorga de concessão oo instauração de licitação 
para o aproveitameniD de polencial hidráulico pam fms de produ
ção independenle de energia elétrica, o 6rgão compelente da Ad
ministraçio Póblica Federal levará em conta o plancjamcnto sCto-
rial para o atendimento do mercado. __ _ 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na dala de- :)Ua publicaçãO. 
Art. I!. Revogam-se as disposições em oonttário. 
O SR. PRESIDENTÉ (José Samey)- O parecer do Sena

dor GilberiD Miranda, pela Comissão de AssuniOS Econômicos, 
conclui pela aprovaçio do projeto e apresenta substitutivo. Acolhe 
inlegralmenle as Emendas n .. I, 2, 6, 7, 8, 10 e II, e, parcialmen
te, as emendas n% 5 e 12. Conclui, ainda, pela retirada da expres-
são "preponderantemente para. a venda a concessionário cu a con
sumidor, efetivada em regime de livre coocorrência.. nos termos 
desta lei", ao fmal do Cllput do art. t•, e pela substituição da ex
pressão ''Respeitados os cootratos de fornecimento-." pela expres-
são "OuVidos os signatúios dos contmtos de fornecimen.to vigen
les", constante do caput do art. 6•. Conclu~ ainda, pela rejeição 
das Emendas o .. 3, 4 e 9. 

Completada a instrução da matéria, passa-se ii discussão do 
projeto, das emendas e dos substitutivos, em tum.o único. 

Conoedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara, para 
dísa.nir. 

v.&· dispõe de dez mÍDUIOs. 
O SR. LÚCIO ALCÀNT ARA (PSDB-CE. Para discutir. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SE's e Srs. Senadores, na 
verdade nãQ. vou nem emitfr juízo sobre o mérito da iniciativa do 
projeto de ·lei õriundo do Poder Exea:nivo, mas aproveito esta 
oportunidade - e serei muito breve - para comentar um pouco a 
babel legislativa em que nos: encontramos. 

Estamos diante de um projeto de lei enviado pelo Excelenw 
tíssimo Senhor Presidente da República, que tramita-eoi regime de 
urgência, nos lermos do art. 64, § 2•, da Constituição Federal. Ao 
mesmo tempo, estamos examinando uma medida provisória que jA 
foi reeditada sucessivas vezes, que estabelece tl011DiL$ pam a cutor
ga e prorrogação das concessões e permissões: de serviços píblicos 
e dá outras providências. Essa medida provisória,~ de rf' 1.017, já 
foi transformada em projeto de lei de conversão algumas vezes, 
tendo como Relator o nobte Deputado Jo56 Carlos Aleluia, mas 
não foi Votada - o Executivo a tem reeditado. Ainda hoje. salvo 
engano, instalou-se a comissão que vai exaflliD:ar a Medida. 

Ao mesmo tempo em que essa medida provisória está 
sob exame do Congresso Nacional, remete-se um projeto de lei, 
para tramitar em regime-de urgência. que trata de matéria aná.
loga. relacionada à produção independente de energia elétrica. 
Portanto, temos aqui duas matérias: a medida provisória e o 
projeto de lei. que tratam do mesmo assunto. É realmente algo 
difícil de entender. -- - --

Ora. Sr. Presidente, fico até em dificuldade para me yosi
cionar em relação ao projeto, na medida em que essa medida pro
visória de concess:ões trata exaustivamente também do tema do su-

primeniO, fomecimeniO de energia elétrica, produção inde
pendente, concessionãrias e outros. 

Isso me leva. mais uma vez. a fazer um apelo, a clamar 
mes'mô. como já têm feito muitos Srs. Senadores, para que se dê 
realmente uma parada nessa questão das medidas provisórias, dis
ciplinando-as. Várias sugestões já foram levantadas no sentido de 
uma ~ar precisão na lr3mitaçio dessas matérias, para que essa 
desmdem do próprio processo legislativo não perdure. Caso oon
trário, vamos fl.Cár cada vez mais embaraçados nesse cipoe.l de 
projetos e de leis que conflitam, que se supeqXIem. que revogam 
as disposições em cootrário. que não se sabe exatamente quais sio. 
E elas são editadas. sancionadas e assim pOr diante. 

Minha intenção era chamar a atenção da Casa para esse 
fato, que julgo de suma importância. Fui úüoniuulo de que bá o 
eotendim.ento de que o projeto vai voltar para a Câmaza., e que 
possivelmente o Presidente da República vai pc<lir a sua retimda. 
Isso nos deixa numa situação desconfCJttivel para delibcrannos. 

- ESsa é a razio da minha intervenção. Não quero entmr no 
mérito, mas quero falar sobre essa coincidEncia, sobre essa super
posiçio de iniciativas tra1aJ:ido da mesma matéria. e um assunto da 
mais alta relevância. Invoco, inclusive, por se tratar, entre outros, 
de um conhecedor profundo da :llUIÚ:ria, o Senador Teotonio Vilela 
Filho, pois aqui est& se decidindo assunto de grande imporulncia 
para as empresas de energia elirrica, concessionárias. geradoras, 
produtores independenles e assim por diante. 

Era esse o alerta que eu queria fazer l Casa. Muílo obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço ao Senador 

Nabor Júnior que colaba:e com a Mesa como 1 o Secretário. 
Sobre a mesa, requerimeniD que será lido pelo Sr. t• Secre

tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

É lido o segumte: 

REQUERIMENTO N• 933, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro nos lermos do artigo 279 do Regimento Intemo 

do Senado Federal adiamen10 por 24 horas do Projeto de Lei da 
Câmara n• 65/95, constante do ilem I da Ordem do Dia, paza: que 
o Plenário possa tomar coohecimento do substib.ltivo apresentado 
pelo relato<. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995. - Senador Eduar· 
do Malarazm Sup&cy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimeDID que 
acaba de - lido, infe!izmel!le, não pode - alendido pela Mesa, 
uma yez que não peenche os requisitos dos arts. 279 e 337 do Re
gimeDlO Interno. Mas a Mesa., de oficio, nos termos- do art. 350. 
dada a complexidade da matéria, irá adiar a apreciação da matéria 
por 24 horas, logo após a discussão dos substitutivo<, para que o 
turno suplementar seja feito amanhã.. 

Cootimla em clisrussib o projdo, as emendas e os substitutivos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidenle, peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) --Com a palavra o Se

nador GilberiD Miranda. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para discu

tir~ Sem revisão do oradót.) - Sr. Presidente., para esclarecer aos 
Srs. Uderes e ao PfOnário, góstaria de úüormar que o substitutivo 
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, apresentado pelo Se
nador Arlindo Por10, é muito mais abrangenle e dá mais condições 
para um mellior aproveitamento em termos de geração de energia. 
A nossa recoDlendaçâo é no sentido de apoiarmos esse substitutivo. 

_o SR. PRESIDENTE (José Sarney) Conti!l!J•m em disals
s.ão o_ projeto, as emendas e os substib.ltivos, em turno único. (Pausa.) 
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Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Sobre a mesa., requerimento de pteferência que será lido 

pelo Sr. 1 o Secretário ein exercfcio, Senador Nabor Júnior. -

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 934, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tmnos do art. 311, alínea d, do Regimemo Intemo, requei

ro pte'ferenda para apreciação do Substitutivo proferido em Plenário, 
em substituição à Comissão de Infra-Estrutura apresentado ao Projeto 
de Lei da Câmal2 n•6S,de 1995 (n• 40'95, na Casa de origem), que es
tabelece regras para a produç1io independente de eoetgia elétrica-

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995.- José Agripioo
Lúdo Alcíiiotara. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarney)- Aprovado o requeri
mento, passa-se à votação do substitutivo de plenário em substitui
ção à Comissão de Serviços de Infra-Eslrulllra. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pel"'D88lCCer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. PJ:osidente, peço a pa

lavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarney) - V. Ex' tem a pala

vra, pela ordem. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. I'J:osidente, pelo que entendi, V. Ex' 
adiro por 24 horas, de oficio, por ato do Presidente, a varação da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarney) - Hoje votaremos o 
substiOJtivo. Amanhi teremos o turno suplementar, quando toda a 
matéria senl rediscutida pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o substi
tutivo, ficam prejudicados o projeto. as emendas a ele oferecidas e 
o substinuivo de plenário em substituição à COmiSsio de Assuntos 
Econômioos. 

Em virtude da complexidade da proposição, a Piesidéncia 
determina que a matéria retornará. à Ordem do Dia na pr6X1:ma ses-
são ordinária para o rumo suplementar, nos termos do art. 350 do 
Regimentolntemo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n• 30. de 1994 (n• 3.57&'93. na Casa de ori
gem), de iniciativa do Superior Tdbunal-de Justi~- que 
transforma e cria cargos no Q.tadro de Pessoal do Con· 
selho da Justiça Federal. tendo 

'Paroceres sobn"s 77 e 363, de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania: 1• pro

nunciamento: favonível ao Projeto; r pronundameu· 
to: sobre a emenda de Plenário, favoráveL nos termos da 
subemenda que apresenta. 

Sobre a mesa, xequerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário em exerclcio, Senador Nabor Júnior. -

É lido e aprovado o _seguinte: 

REQUERIMENTO N" 935, DE 1995 

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, re
queiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n° 30, 
de 1994, a firi:t de ser feita na sessão de 17-8-95 .. 

Sala das Sessões, :lO de jmbo de 1995-~,Jooé Roberto An-uda. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri

mento, a matéria-voltará à Ordem do Dia em 17 de agosto. 

tados. 

O SR. PRESIDENTE (Jo.é S<,.,.,y)- Item 3: 

Discussão, em b.li:DO ·único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 144, de 1994 (i• 1.553194, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Presi&nte da Rep:íblica.. que dis
põe sobre o ressarcimeniD ~ap Banco do Brasil S/A das 
despesas com o Programa d4 Imposto de Renda, exercí
ciosde 1990e 199l,tendo 1 

Parecer, sob D0 326, dt. 1995, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. favorável ao Projeto 

com a Emenda D0 1-CAE, que apresenta. 

Em discussão o Projeto e a Emenda n• I. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejlizc> da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

Aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Direlora para a redação fmal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

- ~PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 144, DE 1994 
(N° 4553194, na Casa de origem) 

(De iniciiltiva do I'J:osidente da República) 

Dispõe sobre o ressarcimento ao Baoc:o do 
- -llrasa S/A das tlesp""" com o Programa do Imposto 

de Renda, exercidos de 1990 e 1991. 

O Congresso Nacional decJ:eta: 
Art. I o Fica o MiniSt.!iio da Fazenda autorizado a ressarcir, 

com ab.lalização monetária, os custos do- Banco do Brasil S. A. 
com serviços relacionados ao Programa do Imposto de Renda, 
exercíciOs de 1990 e 1991. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

É a seguinte a Emenda aprovada: 

EMENDA N" 1-CAE 

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 2°, renumerándo-se 
o ab.lal: 

Art. 2° O Ministério da Fazenda encaminhará ao Congresso 
Nacional o demonstrativo da liquidação dos custOs referidos no 
art. 1° até trinta dias após a qu itaçio do débito. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 4< 

Discussão. -em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 20, de 1993 (n' 201192. na Câmara dos 
Deputados), que homologa aiD do Consefuo Monetârio 
Nacional que autorizou a emissiio adicional de papel~ 
moeda, no exetclcio de 1991, no valor de dois trilhões e 
trinta e cinco bilhões de cruzeiros, tendo 

Pareeer favO<áveL sob n• 327. de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do 
art. 235,11; b, do Regimento Interno .. 

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 queixam pen:nanecer sen

tados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
A matériã-vai à Comissão Diretora para redação fmaJ.. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Dew 
creto Legislativo D0 22, de 1995 (n° 106/91, na Câma
ra dt)s Deputados), que ratifica o texto da Convenção 
n° 167 da Organização Internacional do Trabalho -
OIT. tendo 

Parecer favorável sob n' 357, de 1995, da Comissão 
- de Rdações Exteriores e Defesa Nacional. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 936, DE 1995 

Nos termos do artigo 279, alínea a, do Regimento Intemo, 
requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Decteto Legisla
tivo n° 22, de 1995, que ratifica o -texto da Convenção n° 167, da 
Organização Internacional do Trabalho- OIT, a rtm de que sobre 
o mesmo_seja ouvida a Comissão de Assuntos Sociais. 

Sala das Sessões, 20 de juoho de 1995.- Ramez Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri· 
mento, o projeto irá à Comissão de Assuntos Sociais. -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 6: 

DiscusSão. em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 33, de 1995 (n' 258/93. na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção Interame
ricana sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e 
Laudos Arbitrais Estzangeiros, concluída em Montevi
déu, em 8 de maio de 1979, tendo 

Parecer favorável, sob n' 358, de 1995, da Comissl!o 
- de Relações Exteriores e Deresa NacionaL 

Em discussão o projeto, em turno ónico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. enceiTo a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Direttta para redação fmal. -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 7: 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 35, de 1995 (ri0 419/94, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Servi
ços Aéreos, celebrado entre o Governo da República Fe
derativa do Brasil e a República Federal da Austria, em 
Viena, em 16 de julho de 1993, tendo 

Parecer favoolvel sob n' 359. de 1995, da Comissão 
- de Relações Exteriores e Defesa Naclooal 

Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peri:nan&er sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para reda.ção fuiã.l. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
~N.37.DE1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
LegislaiiVo n' 37, de 1995 (n' 317/93. na Câmara dos De
JX.Jtados), que aprova o texto da Convenção Intetarilericana. 
sobre Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de Menores. 
celebrada em La Paz. em 24 de maio de 1984, tendo 

~Parecer favoolvel sob n' 360, di 1995. da Comissão 
- de Rdações E:d:eriores e Defesa NacionaL 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 937, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alínea a, do art. 279. do Regimento 

Interno audiência da Comissão de As:!mltOS Socia.ís para o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 37/95, constante do item 8 da Ordem do Dia. 

Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. - Senador 
Eduardo Matai'IIUD Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A decisão do Plená· 
rio" será cumprida. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 9: 

. Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 42. de 1995 (n' 408/94. na Câmara dos 
Depltados), que aprova o texto da Convenção Interame
rl.C3.na sobre Obrigação Alimentar, concluída em Monte-

---· vidéu, em 15 de julho de 1989, tendo 
Parecerfavoolvel sobn'36l, de 1995, da Comissão 
-de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I 0 Secre
tário em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N° 938, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alinea a do art. 279 do Regimento 

IDtemo. audiência da Comissl!o de Assuntos Sociais para o Projeto de 
De=<o Legislativo n' 42/95, constante do item 9 da (lidem do Dia. 

Sala das Comissões. 20 de junho de 1995. - Senador 
Eduardo Matarazzu Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri· 
menta. o projeto vai à Comissão de Assuntos Sociais. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 10: 

Discussão. em primeiro turno. da Proposta de 
Emenda à Constituição n' 29, de 1995 (n' 4'95, na Casa de 
origem). de iniciativa do Senhor Presidente da República. 
que altera o § Z' do art. 25 da Constituição Federal. tendo 

Parecerfavoolvel sob n'387, de 1995,daComissão 
- de Coostituição;JU.stiça e Cidadania. 
Com CO<reÇão tedacional em obediência à técnica 

legislativa. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do dis
posto no art. 358 do Regimento Interno. a matéria constarii da Or
dem do Dia duraDte 5 sessões ordinárias -c:Onsecuúvas. em fase de 
discussão. quando pOOerio ser oferecidas emendas. assinadas por 
um terço, no mínimo, da composição do SenadO. 

Transcorre hoje a ~eira sessão de discussão. 
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Em discussão a proposta de emenda à Constin1ição, em pri
meiro turno. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa· 
laVJa para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra 
ao nob~e Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf..SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr.; e Srs. Senadores, dunmte a 
discussão na Comissão âe Constituição, Justiça e Cidadania. o 
Partido dos Trabo.lb.adore~ com o apoio de outros partidos, ofere
ceu duas emendas: a primeim adicionava dispositivo ao Ato das 
Disposições ConstitucionaiS Transitórias prevendo que a lei que 
disponl sob!e a regulamentação da matéria poderá observar os di· 
reitos dos usuários. a delimitação de án:a de ootorga. a compatibi· 
lização de fases operacionais e modais, distintos de-serviços de 
fornecimento de gás ao consumidor, o abaslecimento do Oisttito 
Fedem!. o gereociamento de processos de fusões, incorporações 
ou transformações de concessionárias, bem como a transferência 
ou prorrogação das concessÇ)es. E a outra emenda. que constitui 
um desdobramento da primeira. modifica o art. 175 para assegurar 
que. dentre os direitos dos usuários dos serviços públicos, está in
cluido o de se organizarem em conselhos devidamente instituci.Q.. 
nalizados. 

A proposição foi, inclusive, coosiderada positiva pe1o Rela
tor, Senador Edison Lobio.. P()[' diversos Senadores, foi considera· 
da uma iniciativa adequada, mas. infelizmente. o Relaloi-avaliou 
que não deveria constar da Coostib.lição. Avaliamos o contrário. 
que deveria, sim. ser conSidemda a nível de emenda à Constituição. 

Por esta razão, Sr. Presidente, realizaremos um esforço, du
rante os próximos dia~ a partir de hoje, pan. oolber as 27 assinatu
ras necessárias para a -apresentação dessa mesma proposição, a flDl 
de que possa ser melhor reexaminada, discutida pelo Plenário do 
Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Contiíiua em discos· 
são a matéria. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, a Mesa suspende a 
discussio e comunica ao Plenário que bá precedentes na Casa 
de tramitação de emenda constitucional, em cuja oportuD.idade, 
não baven@ oradores, foi encerrado o prazo para haver imediata 
votação. -. . 

Todavia. para assegurar ao Plenário a absoluta liberdade de 
tempo para discutir a matéria. a Mesa interpretou o Regimento nos 
termos de assegurar as S sessões de discussão, mesmo não haven
do oradores em cada uma das sessões. 

Continua a discussão na sCsSão de amanhã. 
Peço aos Srs. Senadore$ que se encontram em seus gabine

tes o obséquio de compa.recercm ao plenário, uma vez que tenanos 
votação qualifJCada para o caigO de l'rocuracla--Geml da Repllblica. 

A Mesa acaba de receber sugestões de alguns Srs. Sena
dores, no sentido de que encerrássemos esta sessão, realizásse
mos sessão extraordinária para aprovação do nome do Procura
dor-Geral da República e, em seguida, retornarla.mos à lista de 
oradores. 

Se o Plenário coracordar, esse será o procedimento da Casa. 
(Pausa.) 

Não havendo objeção, está aprovada a sugestão. 
Com a palavra a nobre Senadora Júnia Marise. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT·MG) - Sr. Presidente. 

manifesto-me apenas para concordar com a iniciativa-de V. Ex .. e 
dar aqui o nosso apoio. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Peço aos Sn. Sena
dores que se encontram em seus gabinetes o obséquio de compare
cerem ao plenário. 

Solre a mesa, pareceres da Comissão Diretora oferecendo 
redações fmais que serão lidas pelo Sr. 1° Secretário em exerclcio, 
Senador Jefferson Péres. 

São lidas as seguintes: 

.PARECER N' 404, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final da Emenda do Senado ao Proje· 
to de Lei da Câmara n• 144, de 1994 (n° 4.553, de 
1994, na Casa de Origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmar• n' 144.de 1994 (n' 4.553, 
de 1994. na Casa de origem), que dispõe sobte o ressarcimento ao 
Banco do Brasil SI A das despesas com o Programa do Imposto de 
Renda, exen:icios de 1990 e 1991. 

·Sala de Reuniões. da Corrrissão 20 de junho de 1995. -
Teotônio Vilela Filbo, Presidente - Renan Calheiros, Relator -
Odadr Saores - Lny Dias. 

ANEXO AO PARECER N' 404, DE 1995 

Dispõe sobre o resarcimento ao Banoo do Bra
sil S/A das despesas com o Programa do Imposto de 
Renda, exercícios de 1990 a 1991. 

EMENDAN' 1 
(Corresponde à Emenda n' 1 - CAE) 

Acrescente-se ao projeto o seguinte art.ZO remunerando-se 
o atnal: 

"Art. 2° O Ministério da Fazenda encaminhará ao 
Congresso Nacional o demonstratiVo da liquidação dos 
custos referidos no art. 1° até trinta dias após a quitação 
do débito." 

PARECER N' 405,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação f"mal do Projeto de Dec .. to Legislati
vo ~ 20, de 1993 (n° 201, de 1992, na Câmara dos 
Deputados). 

A Coi!Jissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto · 
de Decreto Legislativo n' 20. de 1993 (n' 201. de 1992. na Câmara 
dos Deputados), que homologa ato do Cons~lho Monetário Nacio
nal que autorizou a emissáo adicional de pa'.pel-moeda. no exerci
cio de 1991, no valor de Cr$2.035.000.000.000,00 (dois trilhões e 
trinta e cirico bilhões de cruzeiros). 

Sala de Reuniões da Comissão. 20 de junho de 1995. -
Teotonio Vilela FiJboJ Presidente - Renan Calbeiros, Relator
Odadr Soares- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N' 405. DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu. Presi
dente do Senado Federãl. nos termos do art. 48, ite"Io 28. do Regi
mento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' ..• DE 1995 

Homologa ato do Conselho Monetário Nacio
nal que autorizou a emissão adicional de papd-moe·. 
da, no exercício de 1991, no valor de 
Cr$2.035.000.000.000,00 (dois trilhões e trinta e cinco 
bilhões de cruzeiros). 

O Cong;esso Nacional decreta: 
Art. 1° E homologado o ato do -CoPSelho Monetário Nacío

nal que autoriz.otl a emissão adicional de papel-moeda. no exerci-



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 69 

cio de 1991. no valor de Cr$2.035.0Cú.OOO.OOO.OO (dois trilhões e 
trinta e cinco bilbc3es de cruzeiros). 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na:-·dala de 
sua publicação. 

PARECERN"406,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçiio lina1 do Projelo de Deaeto Legislativo n' 
33, de 1995 (n' 258, de 1993, na Câmara dos Deputados~ 

A Comissão Diretora apresenta-a reda.ção final do Projeto 
de Decreto Legislaúvo n• 33, de 1995 (n'258, de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto da Conveoção Interamericana-
sobre Eficácia Extratertitorial das Sentenças e Laudos AibitraiS 
Estrangeiros. concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. 

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de junho, de 1995. -
Teotonio Vilela Filho Presidente- Renan Calheiros, Relator
Odaclr Soares - Levi Dias. 

ANEXO AO PARECER N' 406, DE 1995 

faço saber q~e o ConÍresso Nacional aprovou, e eu, Presi· 
dente do Senado Federal nos termos do art. 48, item 28, do Regi
mento lntemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1995 

Aprova o texto da Conveoçio Jnteramericana 
sobre E6cácia Extraterritorial das Sentenças e Lau· 
dos Arbitrais Estrangeiros, concluída em Montcvi· 
déu, em 8 de maio de 1979. 

O Con~sso Nacioca1 decreta: 
Art. l 0 É aprovado o texto da Convenção lnter.imeriCa.D.a 

sobre Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais 
Estrangeiros, concluída em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. 

Parágrafo único. São -SUjeítos à apreciação dos Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida Con
venção, bem como quaisquer atos que. nos termos do art. 49, L da 
Constiruição Federai, acarretem encargos oo compromissos gravo
sos ao patrimônio nacional. 

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação.-

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

PARECER N' 407, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 35, de 1995 (n° 419, de 1994, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 35. de 1995 (n° 419, de 1994; na Câmara 
dos Deputados). que aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aé
reos. cdebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e a 
República Fede,.! da Áustria, em Viena, em 16 de julho de 1993. 

Sala de Reuniões da _Comissão, __ 20 dç. junho de 1995.
Teotonio Vilela Filho -Presidente- Renao Calbeiros -,Relator 
- Odacir Soares- Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N-407, DE 1995 

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislati· 
vo o0 35, de 1995 (n° 419, de 1994, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu~Presi
dente do Senado Federal. nos termos do art. 48. item 28; do Regi
mento Interno. promulgo o selnlint~ 

DECRETO LEGISLATIVO N", DE 1995 

Aprova o tato do Acordo sobre Serviços Aé-
reos, celebrado entre o Governo da república Fede· 
rativa do Brasil e a República Federal da Áustria~· em 
Viena, em 16 de julho de 1?9'3. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo sobre Sexviços Aé

reos. celebrado entre C!. GoveiiJ.o da República Federativa do Brasil e a 
República Fedetal da Austria, em Viena, em 16 de julho de 1993. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Acor
do, assim como quaisquer ajustes complementares que, noS termos 
do art. 49. I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou com
promissos gravosos ao patr:imônio nacional. 

.A:tt:. 2<:> Es~ Decreto Legislativo entra em vigOr na data de 
sua publicaçào. 

ArL 3° Revogam-se as disposições em conttário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Os pareceres vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo .Sr. 1° Secre
tário em exerclcio, Senador Jefferson Peres. 

É li~ o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 939, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do ru 321 do Regimento Interno, requeiro dis

pensa ·de publicação. para imediata discussão e votação. da reda· 
ção fmal da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 
144-, de 1994 (no 4.553/94, na Casa de origem). de iniciativa- do 
Presidente da República. que dispõe sobre o res;arcimento ao 
Banco do Brasil S/ A das despesas com o Programa do Imposto de 
Renda_, exercícios de 1990 é 199l. 

Sala das Sessões, 20 de junho de 199.5.- Ramez TebeL 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o re· 
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão o pa· 

recer da Comissão Diretora oferecendo a redação flnal da Emenda 
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n° 144, de 1944.(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto volta à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa. re· 

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em e_x.ercício. Sena
dor Jefferson Péres. 

- É lido o s_eguinte: 

REQUERIMENTO N' 940, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dis

pensa de publicação. para imediata discussão e votação. da red.a
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 20, de 1993 (n" 201/92, 
na Câmara dos Deputados), que homologa alo do Conselho Monetá· 
rio Naciona~ que autorizou a emissão adicional de papel-moeda, no 
exemcio de 1991, no valor de C'I$ 2.035.000.000.000,00 (dois trÍ· 
lhões __ ~_!rinta e cinco bilhões de cruzeiros). 

-S-ãla das SesSões, 20 de junho de 1995. -~ V~mi~ Campelo. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o re· 
querimenlO. 

Os Srs. senadores que o aprovam queiram penrtahécer sen~ 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)'- Em discussão o pa

recer da Comissão DiretOia oferecendo a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 20. de 1993. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1 Q Secretáriõ ·em exercício, Sena-
dor Jefferson Péres. - - ----------

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 941, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do arL 321 do Regimento Interno. requeiro dis

pensa de publicação. para imediata discussão e votação. da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 33, de 1995 (n• 
258193, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção lnteramericana sobre Eficácia Exlr.ltenitorial das Senten
ças e laudos Arbitrais Estrangeiros. concluída em Montevidéu, 
em 8 de maio de 1979. _ __ _ 

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995.- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o te· 
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer seo
tados.(Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão o pa

recer da Comissão Diretora oferecendo a redação fmal do Projelo 
de Decreto Legislativo n• 33. de 1995. (Pausa.) ~ 

Nãq.bavendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votaÇão. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -~Sobre a mesa, re. 

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio. Sena
dor Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 942, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis

pensa de publicação. para imediata discussão e votação, da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n° 35, de 1995 (n° 
419/94, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Serviços Aéreos, celebrado entte o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Repíblica Federal da Áustria, em Viena. 
em 16 de julho de 1993. 

Saladas Sessões, 20dejunho de 1995.- ValmirCampelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o re-
querimento. · 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão o pa

recer da Comissão Diretora oferecendo a redação fmaJ do Projetn 
de Decreto Legislativo n•35. de 1995. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprova:do. 
O projeto vai ã Promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidéncia ante· 

cipa para as 16 horas e 35 minutos a sessão extraordinária. convo
cada anteriormente para as 18 horas e 30 minutos de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando pam a 
sessão extraordinária anteriormente convocada. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

ltem6nico 
MENSAGEM N" 215, DE 1995 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia noS termos 

do art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, -do Parecer n° 402, de 1995. da 
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania., sobre a Mensagem 
n• 215. de 1995 (n• 639195, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do 
Senhor Geraldo Brindeiro para exercer o cargo de Procurador-Ge· 
ral da Repúblici ~ ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está encen'ada a 
_se~~o. 

(Levanra-se a .sessão às 16h24min) 

Ata da 943 Sessão, em 20 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.: José Sarney, Odacir Soares e Levy Dias 

ÀS /6 HORAS E 35 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
0SSRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães ..... Antônio 
Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da Távola- BeUo Parga 
- Beni V eras- Bernardo Cabral - Carlos Bezerra- Carlos Patro-

cínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Élcio Álvares -- E.milia Fernandes - Epitácio 
Cafeleira - Emandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando Be
zerra- Flaviano Melo- Francelino Pereira- Freiias Neto- Geral
do Melo - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Pai· 
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meira -Hugo Napoleão - Humberto Lucena- Íris Rezende- Ja. Justificação 
der Barbalho- JeffersOn Peres- João França- João Rocha- Joel Embora dispondo de aproximadamente 60% das resetvas 
de HoUanda --Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Abreu mundiais de pedras preciosas e semi-preciosas, O Brasil apresenta 
Bianco- José Agripino- José Alves- José Eduardo Outra- José uma participação bastante modesta no comércio interria.Cional des
Fogaça- José lgnácio Ferreira- José Roberto Anuda- José Sar- ses artigos não alcançando sequer 1% de um mercado que negocia 
ney- Júnia Marise- Lauro Campos- Leomar Quintittlilha- Levy _ anualmente bilhões de dólares. 
Di3.s.:.. Luddio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Mar- É fora de dúvida que a arual sistemática de exploração de 
luce Pinto - Mauro Miranda - NaOOr Júnior - Ney SQ!lSSYg.a - _, pedras preciosas vem se tomando altamente danosa aos interesses 
Odacir Soares - Os mar Dias- Pedro Pi v a - Pedro Simon- Ramez do País. Mesmo uma análise superficial revela a imensa potencia
Tebet- Renan Calheiros :- Roberto Freire- ~aberto Requião- fidade desperdiçada, sem qualquer possibilidade de compensação 
Romero Jucá- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima _:-SebastiaD ou retomo, na exportação de nossas pedras em bruto. 
Rocha- Sérgio Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Cam- Sem uma política de incentivo- à lapidação e formação de 
pelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Ornelas. estoques reguladores, as vendas ex temas. continuarão insignifi-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- A lista de presença cantes em relação ao potencial brasileiro .. sabidamente reconheci
acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadors. Havendo número do com um dos maiores produtores mundiais de ge~ As nossas 
reginiCnta.I. declaro aberta a sessãO. gemas brutas. trabalhadas no exterior, têm o seu preço elevado di-

Sob a proteção de Deus, inicianiós os -nõssos trabalhos. verSas vezeS em beneficio dos importadores-estrangeiros. 
Sobre a mesa, projetO de lei que será. lido pelo Sr. 1 o Secre- Para que o Brasil possa concorrer no mercado internaCiO-nal 

tário em exercicio, Senadcr OJ.acir Soares. - em contlições iguais e dOs demais países, precisámos de rursos ge-
Ê lido 0 seguinte: mo lógicos que sejam adminisi.Iados por proftsionais competentes, 

escolas de lapidação e cursos especializados para profissionais. 
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 193, DE 1995 Com este tipo de infrn-estrutura. aliado. ainda. ao conheci-

Concede incentivo fiscal sobre o lucro da ex
ploração às empresas mineradoras que beneficiam 
pedras preciosas e semipreciosas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o As empresas mineradoras que beneficiam eJ:n $U&S 

atividades produtivas pedras preciosas e semipreciosas poderão 
depositar no Banco do Brasil S/ A para reinvesti.mento·,-sO% (cin
qúenta poi" cento) do valor do Imposto de Renda devido pelos re
feridos empreendimentos, calculados sobre o lucro da exploração, -
acrescido de 50% (cinqüenta por cento) de rerursos próprios. 

Parágrafo únicq. Os recurs'O"S de que tnlta este artigo, en
quanto não aplicados serão atualizados monetariamente pelo-Banco 
Operador pelo mesmo índice ado<ado para a caderneta de poupança. 

Art. 2° A liberação desses rerursos fica condicionada à 
apreciação e aprovação pelo Ministério das Minas e Energia, atra
vés do órgio C;,Q~pet:ente, dos respectivos projetos técriiCo-eci>nô
micos simplificados de ampliação e modernização e à aplicação 
em máquinas, aparelhos e equipamentos adquiridos até o ano-base 
da respectiva Declaração de Rendimentos da Pessoa Juridica. 

§ I 0 Poderá ser deduzida a quantia correspondente a dois 
por cento do valor de cada parcela de recursos hberada, a ser divi
da, em partes iguais, enlre- o órgão executivo competente e o Ban
co Operador, a tírulo de custo de administração do projeto. 

§ 2' Na bipétese de o projeto não ser aprovado. caberá ao Banoo 
Operador devolver à empresa depositan"' a po=la de recurso< pró. 
prios e w:cofuer à União Federal o valor deposilado como incentivo. 

Art 3° O valor reinvestido, resultante do Imposto de Renda 
devido e da complementaÇão de 50% de recursos próprios de que 
ttat.a o art. l 0 deverá ser incorporado ao capital social da empresa 
beneficiária para comprovação da aplicação dos recursos no prazo 
máximo -de 90 dias após a sua liberação. 

Art. 4o A empresa beneficiária poderá vincular o Imposto 
de Renda devido de exercíciOs futuros para os efeitos de que trata 
o art.. zo desta lei. desde que solicitado, previamente, por ocasião 
do seu pleito quando o valor das: inversões totais forem superiores 
às fontes de recursos do exercício. 

Art 5° O Poder Exerutivo xigulamenlará a presente lei no 
prazo de noventa dias contados de sua publicação. - ---

Art 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7' Revogam-se as disposições em contrário. 

mento e às condições de se manobrar um m.aquinário sofisticado 
automático para a produção em série de pedras calibradas e mili
metradas, o custo de nossas pedras será mais baixo. Isto daria ao 
país condições de concorrer no mercado internacional a preços ai-

- tamente competitivos~ 
Assim, o projeto de lei na forma proposta visa colaborar_ 

com uma política que adote soluções de maneira a permitir um 
paulatino crescimento da exportação de pedras lapidadas, com 
conseqüente diminuição de exportação em bruto, com objetivo fi
nal de se-chegar à exportação da jóia. Não se trata de abrir mais 
um flanco à evasão desconlrolada do dever tnõutário. O incentivo 
será capaz de proj>iciar condições aos empresários naCiciOais para 
inverter o processo promovendo gradativamente a industrialização 
para que possa exportar. 

V ale ressaltar que a lapidação oferece grandes vantagens 
aos empresários, que podem valorizar um quilo de pedra em até 
mil vezes. É possível afll'O]al" que as nossas gemas se enquadram . 
na relação daqueles poucos produtos que podem responder, a cur
to ou médio prazo, a uma politica de incentivos, aumentando a sua 
participação na pauta de exportações e contribuindo eficazmente 
para o equilfurio da nossa balança comercial. 
. Sob o ponto de vista social há que se considerar a capacida-

-de de geração de empregos, pois noS diversos garimpos e-xistentes 
eme mais de 500 municípios estão hoje em atividade peJo menos 
meio milhão de pessoas. -

Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da matériã. 
quando da sua aprovação, abrindo o leque para as ahernativas de 
controle, ftscalização e avaliação do incentivo à lapidação de pe
dras preciosas e semipreciosaS ora proposto. - - - -

Sala das Sessões, 20 de junho de 1995.- Senadora Marlu .. 
ce Pinto. 

(Às Comissões de A.s:sunros Económicos e de &r· 
viços de Infra-Estrutura -decisão tenninativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O projeto que acaba 
de ser lido vai às comissões competentes. 

Os Srs. Senadores que ainda não registraram seus -nomes 
queiram fazê-lo, porque vamos aferir o comparecimento para po- · 
der liberar o computador para a votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que compareçam ao plenário. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Passa-se ã 
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ORDEM DO DIA 
Item único: 

MENSAGEM N"215, DE 1995 
Escolha de Autoridade 

(Incluído em Ordem do Dia nos termoS-ao 
art. 281, do Regimento lDlerno) 

DiscussãO, eni -tUrnO único, do Parecer n• 402, de 
1994, da Comissão de Constiwição, Justiçá e Cidadania, 
sobre a Mensagem n° 215, de 1995 (n° 639/95, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal o nome do Senhor Geral
do Brindeiro para exercer o cargo de Procuradcx-Geral 
da República. 

Em discussão o parecer, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussio." 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
(Procede-se à votaçãO) 

VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães - Antonio 

Carlos V aladares - Arlindo Porto - Artur da Távola - Bello Parga 
- Beni Ver.lS- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Patro
cínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Edison Lobão -
Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio 
Cafeteim- Emandes Amorim - Esperidião Amin- Fernando Be
zerra- Flaviano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto -Geral
do Melo - Gilberto Múanda - Gilvam Bocges - Guilherme Pal
meira - Hugo Napoleão -Humberto Lucena - Iris Rezeude - Ja
der Barbalho - Jefferson Peres - Joel de Hol!anda- Jonas Pinhei
ro- Josapbat Marlnbo- José Agripino - José Alves - José Arruda 
-José Bianco- José Outra- Júnia Marise- Lauro Campos- Leo
mar QuinUuúlha - Lucldio Portella - Lúcio Alcântam - Lúdio 
Coelho - Marluce Pinto - Mauro Múanda- Nabor Júnior- Ney 
Suassuana - Odacir Soares - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez 
Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião- Romero Jucá.- RO.. 
meu Tunia- Ron3Jdo C. Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Macha. 
do- Teot<lnio Vilela~ Valmir Carnpelo- Vilson Kleinubing
Waldeck Oiiieláll; 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram SIM 64 
Srs. Senadores, e NÃO O 1. -

Houve 01 abstenção. 
Total de votos: 66. 
Foi aprovado o nonre do S~or Geraldo Bri.Iideiro para -

exeu::er o cargo de Procurador-Geral da República. · 
Será feita a devida comunicação ao ExcelentíSsimO Senhor 

Presídente da República. 
O SR.. PRESIDENTE (José Sarney)- Háomdoresinsaitos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humbeno Lucena, 

que dispõe de 50 minutos. _ 
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pttinuncii o 

seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sras. e Srs. Senadores, como 
havia prometido em recente pronunciamento. venho boje à tribuna 
para falar sobre as reformas do Estado, que estão na Ordem do Dia 
do Congresso Nacional. Estou particularmente convencido de que 
a participaçio de todas as forças políticas do País nesse pr<:cesso 
se faz imprescindível; sobrerudo daquelas que sempre buscaram 
saídas para a solução de nossas desigualdades. alinhadas com a 
plena e radical vigência da democracia. entre as quais me incluo, 
com orgulho. _ _ 

Na verdade, seria inconcebível que nos opuséssemos a disR 
cutir, a debater, com toda a profundidade, essas reformas, deixanR 

do que outras forças, mais. ou menos ombreadas com os modelos 
neoliberais, ficassem totalmente a cavaleiro, para encaminhar nosw 
so País a um plano de modificações constitucionais vazadas sim
plesmente nos termos de umz. total abertura para o mercado, ávi
das em descartar o máximo possível a iDJ.ervenção do Estado no 
processo sócio-eConômico. &fun, permitir a edificação do chama
do ''Estado Mínimo", dando-se passo total à fetichização do cha
mado mercado-livre, cujos modelos, até boje, levaram apenas ao 
agravamento das crises sociais. 

Como sabem as Sras. e Srs. Senadores, sou dos que estivew 
ram a todo momento, especialmente nos últimos anos, batalhando 
para que nossa Constiruíção pudesse ser devidamente ablalizada, 
de acordo com as modificações objetivas por que o mundo veio 
passando, em partirular depois da extinção dA União Soviética e 
do chamado socialismo real, com o fim concomitante da "guerra 
fria", que balizava. até então, as relações geopolíticas e econômi
cas em todo o mundo. 

Particularmente, no tocante à Ordem Econômica. sempre 
fui convicto de que não seriam superficiais ·essas mudanças. ao 
mesmo tempo em que sempre defendi que a Constituição de 88, 
nos capi:bllos referentes aos direitos iri.diViduais e coletivos dos ciw 
dadãos, pouco oo nada deveria ser modificada, justamente pelo 
significado fortemente humanfstico, em t.crmos de avanço social, 
que ela representa. Justifica-se, assim. o meu empenho, na quali
dade de Presidente desta Casa e do Congresso Nacional, à época 
da frustrada Revisão Constitucional que lamentavelmente não 
pôde vingar. Afmal, viviamos um momento alipico na história do 
País:· uma eleição geral, de enorme amplitude, cuja ediçio mais 
aproximada dera-se apenas em 1950. 

Mas, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, outros s1o os 
tempos agora. Temos boje no Pais um Presidente que foi eleito por 
uma imensa maioria do eleiton.do, com base em um programa 
cujo ponto principal foi jUstamente a reforma do Estado. EmOOra 
tendo disputado as·eleições à presidência do País COill um candidaw 
to próprio, não nos p1ssou despercebido. a nós, do PMDB, cm ne
nhum momento, que a expressiva vitória de Fernando Henrique 
Cardoso, ao lado de representar o interesse imediato pela estabili
zação- econômica, situava-se para ~ém disso, ~o estabelecer mais 
uma. possibilidade concreta de se promover um salto dialétioo dos 
mais significativos em Jiossa história. Semelbantemente às oporbl- · 
nidades outras em que nosso País encontrou condições de resolver 

-fortes contradições, construindo as bases para seguir novos e mais 
promissOres caminhos. Fato que. incontestavelmente, impõe ao 
alUai governo um compromisso histórico de altíssima signiflCação. 

Por essa razio, o nosso apoio. Não apenas aos aspectos técR 
nicos positivos do Plano Real, que está a merecer, como tenho in
sistido, toda nossa prwcupaçio para que nio se constitua em mais 
um plano frustrado. Mas que seja, efeüvamente. como tem sido até 
agora. um instrumento viabilizador da necessária estabilização de 
nossa econdmia.. estabelecendo condições para sua consolidação 
Objeiiva e abrindo-lhe os espaços correspondentes à sua flagrnnte 
pujança. Entretanto. o mais importante é que esse apoio é ofereci
do na consideração de que o govemo. ao dar continuidade a esse 
processo de refotmas, o faz com o pensa:menlD voltado para a conR 
solidação- da democracia no pais. Condição. a meu ver, imprescin
dível para que tenhamos uma inserção soberana nas chamadas re
gionaliução e globalização dos mercadoS-

Pois não creio, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senado-
res, ser correto nos colocartOOS ingenuamente a mercê do poderio 
económico dos países desenvolvidos, com base na con-eta conclc.
são de que temos de abrir muito mais a nossa economia e de qUt 
devemos nos preparar a todo custo para esta que, como as demaís. 
que fazem parte do novo glossário da globalização. esconde no 
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mais das vezes o interesse sub-reptício de submeter nossos: avan
ços económicos a interesses ulteriores daqueles paises. Não deven
do esquecer que a recente lição do México, país que fon.:- prima
dona da experiência do chamado Consenso de Washington e que, 
hoje, infelizmente, amarga uma triste situação de recessão, desenk. 
prego-e inflação. agravada pelo fato de que teve de hipotecar um 
patrimônio histórico e fundamental de sua economia, que é a sua 
indústria petrolífera. 

Pois bem. esta é a postura da grande maioria do meu parti
do, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 
com a qual me afmo completamente, ao emprestar-Seu apoio, diga
se de passagem. fundamental, para que o Governo Fernando Hen
rique Cardoso, possa avançar nas reformas do Estado. Um Estado 
que, inegavelmente, necessita ser, antes de tudo, desprivatizado e 
liberto das injunções decorrentes do seu comprometimento com 
setores privilegiados de nossa sociedade, cuja. atua.çio _ veio, ao __ 
longo de décadas, agravando cada vez mais a marginalização so-
cial e as defasagens sócio-econômica~ .de nosso País. _ _ _ 

As reformas, em suas linhas gerais, -Vêm justamente -da ne
cessidade imperiosa de se mudar esse quadro, ao mesmo tempo 
em que nos adiantamos. em termos económicos e tecnol6gicos. 
Significam, ao meu ver, antes de W.do, dar guarida à exigência his
tórica de que o modelo matricial de nossa economia seja compe
tentemente modificado. Ou seja. que se encontte pragmatica:meme 
os novos lugares para os setores público e privado nesse modelo. 
Considerando as notórias diferenças dos momentos históricos rela
tivos aos processos da substituição de importações. que nas déca
das passadas, até meados da de 70, nos levaram a crescimentos di
tos milagrosos, e aos de agora, em que, como disse, a interpenetra
ção dos amplos mercados mundiais é uma situação irreversível. 
Apresentando-se simultaneamente como o grande desafio do capi
talismo fmanceiro, com sua votalidade flagrante, ao dina:mi.z:ar cer
ca de 30 uilhões de dólares, que, ao lado de investimentos impot
tantes, trazem também o 'germe das crises d3s moedas e das econo... 
mias de praticamente todos os países, particularmente a dos países 
ainda em desenvolvimento como o nosso, que se denominam hoje 
de ''mercados emergentes11

• 

Não admitir~ então. a necessidade dessa mudança seria que
rer tapar o sol com uma peneira. Não compreender a imposição 
dialética desse processo hist6rico só contribuiria, como d~!ise an
tes, para dificultar ainda mais essa transformação, gerando incal
culáveis prejuízos ao País. Não vislumbrar que a chamada Tercei
ra Revolução Industrial. em que pesa fortemente o avanço científi
co- tecnológico. traz em seu bojo. ao lado das distorÇões para quais 
devemos sabiamente atinar, amplas oportunidades positivas, seria 
um contrasenso. 

Assim, Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, considero que 
a reforma constitucional é uma necessidade a ser atendida com ur
gência no País, levando-o por caminhos que serão tanto liJais pro
gressistas, quanto mais abrirmos a possibilidade de intervenção de 
toda a sociedade, de todos os seus setores _ organizad~ ~o mais 
amplo espectro democrático de participação. Um movimezii.-o que 
impõe uma inevitável reeducação politica de todos nós, dos parla
mentares, dos governantes, em todas as esferas ife poder, dos sin
dicalistas, dos cientistas, dos que fazem nossas universidades, etc .. 
como parte do gigantesco esforço educacional que o nosso povo 
terá que empreender para fazer, em uma década no máximo, o que 
outros povos flzeram mais calmamente em três décadas ou mais. 

Atendo-nos primeiramente à operacionalização das altera
ções que se apresentam mais aceitáveis e, por isso mesmo, mais 
factíveis do ponto de vista imediato, sou também dos que ,ÇOnside
ram que devemos bu$CM resolver prontamente as reformas na or
dem econômica. em que o problema maior está na questão da reti-

rada da atuação direta do Estado em um s1gmficativo número de 
atividades. Mudanças que, naturalmente, têm posto em confrooto 
dois polos antagônicos: os privatista-S e os estatiuntes. Sem que 
desse embate se possa vislumbrar uma saída eficierite e eficáz para 
nossos problemas. 

Na verdade, a revisão dQs monopólios. que para os que de
fendem a todo custo a manutenção do ~tatus quo atual, pode sig
nificar uni cheque em branco pal-a o Presidente da República, o 
que é discutível, vem atender justi.mente à necessidade de se colo
car a questão da mudança matrkial a que me referi momentos 
atrás, consideraD.dO o pa{lel Si.gmfiCa.tivo do controle do Estado em 
vários segmentos estratégicos. Ao mesmo tempo em que se abre a 
perspectiva parn que capitais privados possam vislumbrar novas 
oporblnidades de investimentos produtivos no pais. Recursos em 
tudo diferentes 4os denominados capitais voláteis, os capitais es
peculativos, e que t:riuão não apenas o desencargo do setor público 
coni unl3.-CreScente dívida interna e cóm a dívida ex tema, mas sig
nificarão mais emprego e mais renda para o País. 

O Sr. Ney Suassuoa - V. Ex r me pertbite um aparte. nobre 
Senador HumbertO Lucena? • 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, nobre Senador 
Ney Suassuna._ · 

O Sr. Ney Suassuna- V. Ex• ·'!Siá abordando um assunto 
de suma impOrtância. Hoje. a rapidez com que os capitais entram e 
.saem dos países está criando um grande problema a todas as eco
nomias. E todos os países têm que se adaptar. têm que se organi
zar, têm que se reformar para que possam estar em dia com a atua
lidade. Seja em itens da Constiruiçã.o, seja em itens da regulamen· 
tação do fluxo até mesmo desses capiiãis. É em boa hora que o 
País busca fazer a sua reforma; é em boa hora que o País rosca se 
modernizar na sua estrurura e é preciso que todo o Congresso Na· 
cional apóie a ação do Presidente e se prepare para a fase seguinte, 
que será a fase muito mais difícil, que é a da regulamentação des
sas reformas. Sou solidário ao discurso de V. Ex• como também 
com ã açio -do Governo Federal. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador Ney 
Suassuna, V. Ex• tem toda razão quaiido enfatiza a ação predatória 
desses capitais es:peculativOs - chamados assim dada a sua volati
bilidade -. que hoje estão ·na raixa, segundo as infoririãções dos 
comentaristas econômicos. de 30 trilhões de dólares, pelo mundo 
afora. O próprio Fundo Monetário Internacional aquiesceu, de 
acordo com_ o que noticia a imprensa, à proposta do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, no sentido de criar um fundo desti
nando vultosos recursos para socorrer os países em desenvolvi
mento. a fim de que não se repitam crises semelhantes àquela que 
ocorreu no México, quando houve justamente uma corrida desses 
capitais diante da alteração da taxa de juros no mercado americano 
para mais, a fim de que pudessem ter um rendimento maior: 

O Sr. Jader Barbalho- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço com prnzer V. Ex'. 
O Sr. Jader Barbalho- Senador Humberto Lucena. o dis-

curso de V. Ex.• é de grande oportunidade neste momento. A partir 
da data de hoje. o Senado começa a discutir as emendas propostas 
pelo Presidente da República à Constituição. O discürso _ç:le V. Ex.•. 
com a experiência que possui e a contribuição que tem dado ao 
longo do tempo à vida política brasileira. pode, neste momento, fa..:
zer este alerta em relação, primeiro, à expectativa de todos nós de 
que o Plano Real possa efetivam.ente ter os efeitos que todos nós 
desejamos: à experiência vivenciada não Só pelo Brasil do insuces
so de outros planos ecooômicos em pequeno espaço de tempo: à 
experiência de vizinhos., como o Méxiço, que faz com que as nos
sas autoridades fiquem atentas para que o Brasil não venha a in
correr no que incorreu o país amigo; às repercussões das reformas 
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constitucíonais aguardadas pela sociedade brasileira. Na condição 
de Líder do PMDB e de integrarite do Congresso Nacional, quero 
dizer a V. Ex•., Senador Humberto Lucena, que, mais uma vez. o 
Congresso Nacional está oferecendo ao Executivo a :rua-sOlidarie
dade, a qual esperamos poder repercutir favoravelmente na socie
dade brasileira. O Poder Legislativo e a classe política não têm fal
tado para com o Executivo ao longo do tempo. Se verific.arnios to
dos os projetes e planos econômicos oferecidos ao__l_)oder Executi
vo, perceberemos que o Poder Legislativo sempre está solidário, 
preocupande>se, fundamentalmente, com a busca de caminhos es
táveis para a economia e, por conseqüência, com a busca de cres
cimento e de bem-estar para a sociedade brasileira. O pronuncia
mento de V. Ex•. é muito oportuno, no momento em_ que o Senado 
começa a discutir as emendas ;\ Constituição, denlóiislrando que, 
mais uma vez, o Congresso Nacional está a oferecer a sua solida
riedade, na e1tpectativa de que esses instrumentos efetivamente sir
vam para dar estabilidade ao Pais. Há PJUCO o nobre Senador Ney 
Suassuna. em aparte a V. Ex•. ressaltava que a parte principaL a 
parte fundamental, talvez. seja a discussão da legislação xegulado
ra. aquela que irá disciplinar, efetivamellte, a flexibilização dos 
monopólios. Estou certo de que a sociedade bRSileira e o Con
gresso Nacional estarão jun10s, mais uma vez, na expectativa de 
alcançarmos a estabilidade necessária" e desejãda pelo País. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V. 
Ex•, nobre Líder Jader Barbalbo. V. Ex• mais -do _que ninguém 
pode falar com essa ênfase, sobretudo porque comanda uma Ban
cada nesta Casa que, isoladamente, é majoritâtiã, Cõino o é tam
bém na Câmara dos Deputados. O PMDB está dando uma contri
buição efetiva pata que essas reformas precooiiii.das pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso possam ter êxito no Congresso 
Nacional. pois sua responsabilidade é muito grande dentro do çon
texto da política nacional. 

Diga-se de passagem. a nossa posição é muito fliinC, muitO 
altiva, porque não estafuós, -absolutamente, solicita.udo qualquer 
contrapartida do Senhor Presidente da República para dar o nosso 
respaldo às proposições que orã estio sendo _objeto de apreciação 
nos plenários da Câmara e do Senado Federal. __ 

O Sr.RamezTebet- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA- Concedo o aparte ao no

bre Senador Ramez Tebet, com muito prazer. 
O Sr. RRUJez Tebet- Senador Humberto Lucena, tenho a 

impres$ãO que V. Ex• é o primeiro Senador que, chegando a pri
meira emenda votada pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania ao plenário, inaugura. dessa tribuna, o debate sobre as re
formas constitucionais qUe a-sociedade brasileira esperii que o 
Congresso Nacional implemente de pronto. Tenho para mim que 
isso é muito botn dada a experiência e a capacidade de V. ex•. Na 
esteira do aparte do nosso Líder Jader Barba lho, quero dizer a V. 
ex· que. realmente, é muito opol'O.lno que o debate seja iniciado . 
por um Parlamentar da sua experiência, porque o Congresso Na
cional - é preciso deixar claro - está tão-som~te_ desconstituCiO
nalizando alguns dispositivos da Carta Magna. Em verdade. de
pois de votarmos as emendas constitucionais que estão aí. teremos 
que votar a legislação ordinária e, com toda certeza. vamos fazer 
isso dentro do objetivo de V .Ex• e do Congresso Nacional: defen
der altivamente o interesse nacional. Solidarizo-me inteiramente 
com o seu discurso que, a meu ver. inicia o grande debate no ple
nário do Senado da República. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Grato às palavras de V. 
Ex• nobre Senador. Na verdade, procurei adequadamente escrever 
um discurso para a sessão de boje, porque cheguei à cgnclusão 
que, a partir desta data, iríamos ter a grande di&cus_$ão em tomo 
das proposições relacionadas com a reforma constituCional. 

V. Ex•, que é :lelator eminente de uma delas, tem sido bas
tante lúcido e competente para estudar a matéria. Inclusive, em 
reunião de nossa Bancada portou-se como um verdadeiro homem 
público, procurando colocar, como sempre fez. os interesses do 
País acima dos interesses pessoais e políticos. 

Quero dizer, nobre Senador, que, na verdade. o Senado tem 
de ocupar. neste momento histórico-que a Nação atravessa, o seu 
lugar de destaque. 

A Câmara dos Deputados. durante várioS meses. esteve nó 
noticiário nacional. Na Comissão de Constituição e Justiça. nas 
comissões especiais e no plenário. todos os temas foram debatidos 
euustivamente. Chegam agora ao Senado as prüicipais Propostas 
de Emenda Constitucional. Temos nãci só de discuti-las, mas de 
verificar se deverão ser alteradas, porqt.~e nio é possíveL em abso
luto, que o Senado Federal, sendo uma Casa revisora, tenha apenas 
o papel de chancelar aquilo que vem da Câmara dos Deputados. 

Até entendo que. poüticimente~ possam aprovar amanhã 
matérias de igual teor ao -Võtaâo na ·câmara dos Deputados. mas 
isso não significa que estejamos absolutanÍente renunciando ao 
nosso direito de modificai as Propostas~ 

A refotma constitucional é um processo !egislativo da mais 
alta importância; por isso mesmo, dentro de poucos dias, voltarei a 
esta tribuna para fazer um pronunciamento rápido. justificando 
uma Proposta de Emenda ConstibJcional, que apresentei ao Sena
do e, portanto, ao Congresso, no sentido de voltannos ao texto 
constitucional. anterior a 1988, no tocante à reforma da Constitui
ção, quando se estabelecia que a discussão e votação das propostas 
seriam- feítas em sessões conjuntas do Congresso Nacional. Insisto 
neste ponto para uma reflexãO dos Srs. Senadores. 

Na verdade, quando as sessões eram conjuntas havia uma 
discussão comum. e as votações eram separadas nas duas Casas, 
inclusive no Plenário do Congresso Nacional. A produção é muito 
maior, não há maiores hiatos. e a atenção de todos é voltada para a 
matéria que está em apreciação. 

O Si-.Jader Barbalho- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o aparte do nobre 

Senador Jader Barbalbo. 
O SI'. Jader Barbalho -Desejo manifestar. Senador Hum

berto Lucena, mais uma v;z a 'ininba solidariedade à proposta de 
emenda constitucional, feita por V. Ex .... que pretende restaurar o 
sistema anterior à Constituição de 1988 com essa apreciação con
junta. Mas, ao mesmo tempo. quero dizer a V. Ex• que. por parte 
do Senado. a apreciação não deve ser absolutamente bomologató-
ria. Concordo, também. que o Senado não vai alterar pelo simples 
prazer de alterar, se estiver convencido de que a redação dada pela 
Câmara é a rilelbor. Inclusive, na emenda que está hoje em pauta, 
a Câmara chegou a aprovar um texto no primeiro turno e refonnou 
no segundo turno. Portanto, não há procedência, por parte de al
guos setores que procuram. pela ausência de melhor argumento, 
ficar apenas com o argumento de que o Congresso Nacional não 
esteja a dar contribuição efetiva. É uma injustiça para com a Câ
mara dos Deputados. No Caso da emenda boje em pauta, da emen
da do gás canalizado, a Câmara chegou a reformar, primeiro, a 
m~nsagem enviada pelO Executivo, que ganhou nóvo texto com o 
substitutivo votado no primeiro rumo. E, no segundo turno, a Câ
mara ·~solveu refonnaf ã.qriilo que- havia aprovado no primeiro 
turno. Portanto. o Congresso Nacional dá a sua contribuição. Ago
ra, aceitar como argumento simplesmente o fato de que se discor
da. sem que se apresentem argumentoS. cheios, idéias. aí não.-Nós, 
do Partido de maior bancada no Senado. estamos a aguardar que 
os demais partidos possam dar a sua contribuiÇão. Se aS suas 
idéias forem boas. nós. seguramente, do PMDB. as acollieremos, 
mas O simples juízo de 'il:'e o Senado deve re(ormar por reformar, 
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este não poderemos seguir, pmque não é o mais adequado c .cão é 
o do bom senso. 

O SR. HUMBERTO-Í..UCENA - Perfeitamente. nobre 
Senador Jader Barbalho. V. Ex" tem inteira t;azão no seu raciocí
nio. Agora. é pres_iso também que o Senado, pelo menos, não vote 
silenciosamente. E pteeíso que haja deba~ é preciso que este ple
nário não se esvazie, como hoje, por exemplo, no momento em 
que estamos aqui para discutir a reforma da Constituição. Isso é 
profundamente decepcionante, nobre Uder, pois, na verdade. te
mos de estar atentos para nossa responsabilidade de parlamentares 
e de homens públicos. 

O Sr. Jader Barbalbo- Se V. Ex• me permite mais um 
aparte, diria a V. Ex .. que o clima ontem na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania era um clima que, inevitavelniente. 
contrasta com o clima neste momento vivido pelo Plenário do Se
nado. Ficamos ontem até laide da noite a discutir detalh~ a respei
to da emenda relativa à flexibilização do setor de telecomunicaçõ
es e, assim. aconi em relação a rutras emendas. Como o Regimen
to prevê cinco dias para a discussão e com esse prazo há possibili
dade de apresentação de emendas, na verdade estamos a aguardar 
as emendas que possam ser apresentadas, as contribuições que 
possam ser trazidas ao Plenário, para, aí sim. o Senado da Repú· 
blica ter oportunidade de decidir a respeito do texto das emendas. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador Humberto Lucena, 
V. Ex• me petmite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com nmita homa. Sena
dor Rooaldo Cunha Lima. 

O Sr. Ronaldo Cunba Lima - Senador Humberto Lucena, 
o Senador Ramez Tebet disse muito bem, os debates a respeito da 
refonoa constitucional são inaugurados com um pronunciamento 
formulado e feito por quem tem, efetivamente. autoridade pal'!l 
fazê-lo, pela sua experiência e espúito píblico. Em verdade, vive
mos um momento históriCO em que esta Casa tem oportunidade de 
analisar as emendas encamiDhadas A Câmara dos Deputados. como 
propostas de reforma à Constituição. já voladas algumas delas. O 
Senado. evidentemente. como informava o Líder Jader Barbalho, 
não pode se demitir da condição de Casa revisora. mas não pode 
simplesmente emendar pelo simples prazer de emendar. Se sentir
mos da conveniência. necessidade e oportunidade da apresentação 
de alguma emenda e de aprovação da mesma., certamente que o fa. 
remos. Em verdade, ontem. na Comissão de Constiruíção, Justiça e 
Cidadania. debalía-se. de forma acalorada. patriótica, com a !""· 
sença maciça dos seus integrantes. acetca de uma emenda encami
nhada pelo Presidente da República. Como dispomos de um prazo 
de cinco dias para discussão. que começa agora com o brilhante 
pronunciamento de V. Ex•. temos certeza da efetiva participação 
dos Srs. Senadores na discussão de propostaS tão- importantes e 
fundamentais para ·o destino desta Pátria. Nesse instante, resetvo
me no direito de parabenizar V. Ex• e felicitar este Senado, por • 
abrir e inaugurar os debates a respeito da Constituição. com o pro
nunciamento formulado por V. Ex •, nos termos em que está apre
senlaDdo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvi com atenção as 
palavras de V. Ex• que muito me confortam. nobre Senador Ronal
do Cunha Lima, so~ttldo porque temos uma grande afinidade em 
toda essa discussãô de matéria tão relevante para os destinos na
cionais. 

Sem dúvida. essa é uma posição que devC ser entendida
como a saída pragmática mais conveniente nesse momento. E que, 
em síntese. mantendo o cumprimento do programa do PMDB, re
lativamente ao tema. deve ser equacionada, ao meu ver, de modo 
como aqui registroo. em discurso pronunciado em 31 de março úl
timo. o nobre S~ Roberto Freire_._ ao anunciar. -em:~ outros 

pontoo importantes, uma emenda aditiva ao texto constirucional 
sobre a matéria, de sua autoria, "estabelecendo que o monopólio 
do petróleo, flexibilizado e exercido pela União, deva se dar por 
intennédio de empresa estatal ( ... )a Petrobrás". Adiantando, ainda, 
que "Nas telecomunicações, monopólio atípico e não incluído no 
tírulo da Ordem Econômica. e sim no que trata da competência 
única da União, já flexibilizado em alguns de seus setviços, como 
radiodifusão sonora, de sons e imã.gens, admitimos a ampliação 
das concessões para todos os serviços, mas cóm a manutenção das 
empresas estatais Embratel e T elebrás''. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. neste particular, devo salien
tar que, em uma audiência mantida com vários Srs. Deputados e 
Srs. Senadores, o Senhor Presidente da República comprometeu
se em dar tudo de si no sentido de evi!M qualquer iniciaiiVi que 
viesse a propiciar a chamada privatização da Petrobrás e, creio que 
também, da Telebrás. 

Somos inteiramente contrários a essas idéias e entendemos 
que, mesmo amanhã, mantido o monopólio dp petróleo e do servi
ço de telefonia com a União, ressalvadas as conces_sõçs a empresas 
estatais, quaisquer concessões feitas ao capital privado, seja nacio
nal ou estrangeiro, devem passar por uma concorrência com a Pe
trobrás. a Telebrás e suas subsidiárias. Esse pelo menos é o enfo
que com que estamos colocando a questão. 

E certamente esse aspecto será objeto de preocupação do 
Congresoo Nacional ao elaborar a lei que haverá de regulamentar 
tanto as concessões do petróleo, como das telecomunicações. 

O Sr.JoséEduardoDutra- V. Ex' me C<lllrede um aparte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA- Coocedo o aparte a V. Ex'. 
Q Sr. José Eduardo Dutra- Nobre Senador Humberto 

Lucena, quero inicialmente me congratular com V. Ex• pelo seu 
pronunciamento. E gostaria de destacar uma frase que V. Ex• pro
nunciou, quando, independente de que se deva ou não aprovar a 
emenda no Senado, V. Ex• conclama que sejam debatidas as 
emendas do Governo. as emendas que p:J[Ventura venham a ser 
apresentadas pelos Srs. Senadores, no sentido de melhorar a pro
posta do Govem._o. E, infelizmente, nobre Senador Humberto Lu
cena. pelo menos até o momento. no âmbito da Comissão de 
Constiblição e Justiça. não..t_e~ visto essa disposição para o -de
bate, particularmente por parte dos Srs. Senadores que fazem parte 
dos partidos da base de apoio do Governo Federal. Vimos isso: On
tem. por ocasião da audiência -pjbliCa em que foi aprovada., na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. para ouvirmos o de
poimento do Dr. Renato Arcber, ex-Ministro da Ciência e Tecno
logia e do Dr. Brígido, representante da Citei. Essa audiência pú
blica foi aprovada por unanimidade pela Comissão, a partir de re
querimento do Senador Açlemir Andrade. E. infelizmen_te, não vi
mos. participando dessa audiência. com o devido ínteresSe. inclu
sive no sentido de promover o contraditório entre as posições emi
tidas pelos debatedores e os Senadores. não vúnos essa participa
ção efetiva por-parte dos Senadores que formam a base de susten· 
tação do Govemo. A mesma coisa aconteceu quando da votação 
da emenda das telecomunicações. Tivemos, inicialmente, um de
bate acalondo sobre a admissibilidade ou não de uma eiDenda do 
-SenAdo[ ROberto Freire. mas quanflo se entrai no mérito da dis
cussão do relatório do Senador fra.Qcelino Pereira. praticameote 
apenas os senadores da oposição debateram o mérito da questão, 
com exceçio do Senador Jader Barbalho. Líder do PMDB, que se 
inscreveu simplesmente j>elo fato de que, no meu proi::nJiiC:iátiiento, 
havia citado o seu partido. Independente do mérito das emendas 
que estamos apresentando, pois se as estamos apresenlando é por
que entendemos que contribuem para melhorar as emendas consti
tucionais que vêm do Governo e para preservar uma série de ques
tões que entendemos como estratégicas para o Pais, se elas não es-
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l.ào sendo encaradas com a devida importância por diversos sena
dores.. que não têm a preocupação de debater o mérito dessas ques
tões na Comissão de Q:mstitUiÇãO, Justiça e Cidadania - espera
mos que isso não aconteça no Plenário-, mas apenas a pr"eOCUpa
ção de votar e impedir o texto constiwcional, gostaria de reforçar 
as palavras de V. Ex•. quando diz que é necessário que esta Casa 
faça um debate profundo, até porque em função do menor número 
de membros e do clima menos emocionai -que e'Stamõs vivendo 
aqui. o nosso entendímento é o de que esta Casa é o forum privi
legiado pata que possamos debater as emendas que poderão tmzcr 
profundas mudanças para o Brasil e para as futuras gerações. Sen
do assim. gostaria .de ~e congramlar, mais uma vez, com o pro
nunciamento de V. Ex•. Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Eu que agraC!efo~nohre 
Senador. Na verdade, espero que as Palavras de V. Ex• também 
encontrem eco. pois precisamos que este Plenário esteja- rePleto de 
Senadores nesta fase do debate_em. to_mo das Propostas de Emenda 
Constitucional, independentemente de seu mérito. Ci.Oa um assu
ma sua posição de acordo xm o programa de seu partido, mas que 
todos estejam presentes para que tenhamos a opor1llnidade de co
locar, perante o País, a nossa opinião pessoal e partid..áriL 

Volto ao fio de minhas considerações anteriores. 
Inegavelmente, as posições dentro do Governo sobre a 

questão da privatização, não obstante a resistência dos que advo
gam apologeticamente o mercado livre, tem sido levada no sentido 
de preservar o controle de Estado sobre o processo de produção de 
serviços de utilidade pública. que se caracteriza pela modificação, 
em váriOs setrires; do modelo atual de concessão de serviços públi
cos a empresas públicas, pelo modelo de concessão desses servi
ços a empresas privadas. 

O processo de mudança desses modelos, com efeito, Dão se 
dá meramente pelo in~resse de retirar 0: Estado dessa área, n tola
concepção de que este deve sair de toda e qualquer atividade eco
nõmica. Na verdade; devemos compreender que isso se dá, como 
pioneiramente analisou o saudoso economista IgnáciO Rangel. em 
decorrênci:J. _objej.iv~ da própria problemática econôinicil -e fman
ceira de nosso pafs, que está a exigir Uma compreensão maior, por 
parte de todos nós. da evolução instilucional dos referidos servi
ços. desde que se iniciOu-a nossa industrialização. 

Tomemos como exemplo a energia elétrica. queToi ·o setor 
paradigmático dos serviços de 'utilidade pública em nosso país, 
tendo os demais, com as pertinentes diferenças, seguido essencial
mente o mesmo padrão. Com efeito, esse serviço surgiu no BraSil 
como expressão do capitalismo flll3.IlCeiro dos países desenvolvi
dos, em torno dos quais sempre estivemos ginmdo, na condição de 
país perifériCo. No começo da industrialização, esses serviços se 
organizaram como CQllC_es*~--de_ setViÇOS públicos a empresas 
privadas estrangeiras, que Correspondiam objetiVamente às condi
ções econômicas e tecnológicas de -então, no Brasil e no Mundo
é o caso da Ligbt. no Rio de Janeiro. Dep:Ms, vieram as inevitáveis 
mudanças dessas condições e. semelbantemente. respondendo a 
essas mudanças, por volta do imediato pós-guerra. esse instituto 
foi mudando para serviços públicos de administração direta do Es
tado e, logo a seguir, substituido pelo instituto de serviços públi
cos concedidos a empresas públicas. 

Sucede que agora esse último estágio está justam.eDle em 
pleno esgotamento, depois de ter desempenhado um importantíssi
mo papel. Nele. o Estado é ·simultap_eamente poder concedenJ._e e 
concessionário do seiViço e, aparentemente. só se díStinguiria doS- -
serviços públicos de administraçãO díreta e dos coocedidos a em· 
presas privadas estrangeiras, por uma questão formal. Mas não é 
bem assim. O modelo atualmente vigente de concessão a efupresas 
públicas nasceu com muitas virtualidades que faltavam aos ante~ 

riores. Foi. sem dúvida. muito fecundo. No caso da energia clétri
ca, em determinados momentos, como aconteceu enb:c 1953 e 
1980, quando a produção mundial cresceu 7,5 vezes. a norte-ame
ricana 4,4vezes e a soviética 9.2 vezes, a nossa aumentou 13.5 ve
zes. Mas, do mesmo modo que os modelos anteriores, essas vir
b.lalidades cessaram. devendo•gora dar lugar a outro, qual seja o 
da concessão de setViÇO p.íblico a empresa privada, fmanciáve1 em 
moeda nacionaL 

Mas por que cessaram as virtualidades desse modelo'? A 
qu_est.ão nio é simplesmente econômica. É tanto quanto juddica e 
diz respeito à impossibilidade virtual de o concessionário, no caso 
o próprio Estado; oferecer aos credores uma sólida g:srantia real. 
ou seja, uma hipoteca legítima, pois se todo ou qua!:e todo o patri
mônio dos serviços está comprometido com a presta,ção dos servi
ços de utilidade pública. ele não pode ser alienado, não pode ser. 
por isso mesmo. cedido em garantia. senão ao poder;concedente. 
que também é o Estado, chegando-se, assim. à absurda situação de 
o Estado vir a hipotecar os seus bens a sim IIJCStnO. O que, em. ou
tros termos, significa que a gamnt.ia hoje ofei'ecida pelo concessio
nário público é de tipo fidejlssório. 6u seja. n.ão se constitui uma 
garantia reaL De modo que esse aval do Tesouro Nacional não po
deria ter outro lastro senão o comprometimento dos IeCUISOS fis
cais e para-flSC3is do Estado, por meio da tarifa, levando isso a 
que se atingisse inevitavelmente a atual insolvência do nosso selOr 
público. Fato que está na essência mesma da nossa crise. 

E como funciona esse processo? Como disse, através do 
aval do Tesouro, õs rerursos fiscais e para-ftseais futurOs do Esta
do vieram sendo comprometidos. 

O Sr. Pedro Simon- Permita-me V. Exa. um aparte? 
O SR. HUMBERTO WCENA- Concedo o aparte a V. Ex•. 
O Sr. Pedro Simon- Senadoc Humberto Lucena, quero fe. 

licitar V. Ex•. por iniciar, no Plenário desta Casa, o debate sobre as 
refonnas constirucionaís. Suas idéias são de um conteúdo profun
do. Não há dúvida que a Constituição tem que ser alterada, mas de 
forma apressada e sem um profundo estudo do que será feito. No-

- bre Senador Humberto Lucena. assusto-me quando ''vamos na 
onda da mídia", no sentido de que tudo é tocado de um lado só. O 
País já tem feito ~gumas injl:aiças,-e nós já temos cometido al
guns eqUívocos. E claro que o Senado deve votar as emendas 
constitucionais. Mas este plenário deveria estar lotado. V. Ex•, 
pela autoridade, que tem. foi Presidente, foi Uder, mais uma vez 
foi Presidente e mais uma vez foi Uder da nossa Bancada, pela 
credibilidade que v. ex a tem e por- ser hoje o primeiro dia que es
tamos i.i:iicla.ndo essa: matéria. essa Casa deveria está com todos os 
seus parlamentares, exatamente, para entrar neste debate, para dis
cutir --o conreódo deste debate. Seria um absunio nós votarmos a 
reforma da Constituição na base de quem tem mais, o Governo já 
tem tantos e a Oposição nio tem tantos.. Acho que isso é uma coisa 
que nós- temos de nos convencer~ Estou aqui" tranqUilo, sereno, 
querendo que me convençam, porque não estou nem apaixonado 
·para Volar de um lado e nem do ootro. Sou um homem de Gover~ 
no, votei no Presidente Fernando Henrique Cardoso, acho que S. 
Ex• está bem intencionado, estw torcendo pata que o Govemo dê 
certo, mas a Constituição está acima do Govemo:A ConStituição é 
o nosso Pais, tem de ser debatida e analisada. V. Ex• diz, com mui
ta justiça; que a fefoinia ôa Constiblição deve ser feita, mas· eSfu--
dos profundos devem ser analisados. Rep~ V. Ex•, lamentavel
mente, fui um dos que votaram contra se fazer a revisão lio ano 
pãssado, porque eu achava que era um ano que a revisão não iria 
dar certo. tinha eleição para Presidente da República, eleição para 
Governador. eleição para 2J3 do SenadO. eleição para Onrua. e o 
pior aconteceu para desgraça nossa, que foi a CPI do Orçamento. 
O que é que aconteceu'? Aconteceu que a revisão não saiu. Então, 
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:.1ós nos preparamos para, este ano, fazer a reforma da Constitui
;ão. Justiça seja feita, o Governo fez a parte dele e, de certa forma, 
a Câmara está debatendo, não tanto, talvez., quanto devesse mas 
está debatendo. Nós. no Senado, temos que fazer a mesma coisa. 
Temos que discutir, temos que faier o que V. Ex• está fazendo e 
temos que nos aprofundar sobre essa ~ria. Afmal. não estamos 
mudando a Constituição de um século atrás, como nos Estados 
Unidos ou na Argentina, mas sim uma Constituição de alguns 
anos atrás, a qual o Brasil inteiro acompanhOu, debateu e alterou. 
Agont, muitos dos Constituintes de 88 acham que ela deve ser al
terada. Concordo, porque o mundo, de certa forma. mudou. O sen
tido das realidades mudou, por exemplo, a União Soviética que 
desapareceu. o comunismo praticamente está. rora de cogitação, 
desapareceu o muro de Berlim. Enf~m, vamos debater, vamos dis
~.~utir, será que essa aldeia global é assim como se está dizendo? Na 
Comissão de Constiblição e Justiça, o Senador Roberto Freire, ao 
~.:outra-argumentar o Sr. Renato Archer, disse exatamente isso. 
Dentro de muito pouco tempo, com um satélite poder-se-á -fazer a 
transmissão de televisão praticamente para o mundo inteiro para 
~Iualquer aparelho de televisão com antena de trinta centímetros. O 
mundo está mudando, não podemos ter o sentimento que tínhamos 
há 20 anos, mas, nem por isso, votaremos essa matéria sem conbe
~..-~r. sem nos aprofundar, sem discutir, sem saber o que estamos 
votando. Por isso. felicito V. Ex_•, e penso que o Presidente José 
Samey e os Srs. Uderes deviam nos convocar para uma série de 
sessões, como a que iniciOU, hoje. com o primeirO debate, não 
Jeve ser uma figuração apenas para conslar- nó papel. Deve-se 
cumprir o Regimento, que estabelece cinCo reuniões de discussão 
e votação. V. Ex• salvou a reunião de hoje: meus cumprimentos, 
porque não fora O pronUnCiamento de V. Ex• começaríamos, no 
primeiro dia de discussão, sem nenhuma discussão. Queira Deus 
que, a exemplo de V. Ex•, no dia de amanhã tenhamos mais pes
soas debatendo e discutindo essa reforma. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Mesa quer co
municar que V. Ex• tem três minutos para concluir o seu- discurso. 
Há sete Senadores inscritos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, Sr. Presidenle. 
Pediria vênia, p:>rqUe estou concluindo dentro de pouco 

h:mpo. Trata-se de uma matéria da maior importância. 
O SR. PRESJDENIE (OdacirSoares)- V. Ex' !em a polavra. 
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvi, com alenção, as 

p:llavras de V. Ex•, nobre Semdor Pedro Simon. -----
Quero dizer a V. _Ex• que, por isso mesmo, já emiti õ meu 

ponto de vista ao Presidente da Casa, Senador José Samey; e ao 
Líder da minha Bancada, Senador Jader Ba.tbalbo, quanto à con
vocação ex.traordináriã. do Congresso Nacional, para a qual não 
vejo razão. _ _ ---'- -.- _ 

Trata-se de matérias que chegaram bã pouco temPo no Se
nado, que perfeítamente pOderiam -Ser discutidas e votadas no mês 
de agosto, sem nenhum açodamento. para que justamente pudésse
mos tomar uma decisão mais fmne, altiva e digna, do ponto de 
·.-ista politico, peranle a Nação. 

As tarifas, que foiniafu parte essencial dos chamados preços 
públicos, são usadas como verdadeiros impostos • .l medida que, 
compreendendo um preço além do custo, têm de ser autorizadas 
pelo Estado. E, daí, as já conhecidas rolagens de dívidas em que o 
Tesouro, em vez de honrar o seu aval, liquidando as dívidas anti
~:lS. vai contraindo novas dívidas, permanentemente maiores, pe
h)s maiores encargos do dinheirõ novo: cõnseguíao -para.- fm3.ncia
!:1Cnto de novas obras e capitalização dos juros vencidos. E. deste 
rnodo. um aval já comprometido, é novamente concedido, numa 
situação esdrúxula e. na verdade fraudulenta, cujo limite jã Chegou 
:1.1 pelo menos uma década atrás. 

Esse processo. Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores. se se 
explica. em termos emergenciais, como tem acontecido sobretudo 
no caso das regiões Norte e Nordeste, não pode seguir indefmida
demente. Especialmente porque, na sua dinâmica, ele quebra o 
princípio do necessário e(JuilíbriO entre Ci saldo devedor e o poder 
da garantia oferecida, tendo cerno n:sultado a elevação insuportá
vel da taxa de juros. Fato que constitui-a razão de se dizer, correta
mente. que se as taxas de jUrOS-São-tao elevadas no país se deve 
justamente, em sua essência, ao esgõtamento da fma.nças públicas. 

Assim, se impõe a necessidade de que se avance na privatí
zação dos se_rviços píblicos, que, em n:sumo deverá conduzir a 
um duplo efeito positivo: 1. o Tesouro poderá ser suprido de no
vos recursos. no processo de alienação do patrimôo..io dos setviços; 
e 2. de modo mais inlediato. teremos a redução da taxa média de 
juros no país, por força da redução dos encargos resultantes da dí
vida interna remanescente. 

E neste ponto se coloca a questão: Serão essas privatizaÇões 
debilitadoras da posição do Estado? Ora,_ Qã.o há outra resposta a 
isso, senão a negativa. Pois, vejamos, na verdade estamos diante 
de uma nova repartição de funções entre o setor público e o setor 
privado, guardando-se a necessária reciprocidade de interesses de 
ambos e da soCi~de. em geral. O Estado. por meio da adminis
tração do aval legítimo, num momento em que estaremos forte
mente dependentes de investiri::lentos nos serviÇOs públicos de in
fra-estrubJra, terá ampliado seguramente seu poder. 

No caso. guardará sua função clássica de poder conceden
te. acumulando-a com a de credor hipotecário. E. em caso de ina
dimplência ou de não cumprimento de cláusulas contratuais funda
mentais, poderá retirar a concessão, tomando os bens dados em 
garantia, ou passando para outros a referida concessão. Ademais. 
legitimado como avalista. terá um enorme poder sobre a interme
diação fmanceirn. da economia, que e-DvOlve os bancos:-as OOlsas, o 
sistema de poupança etc. O _que deve significar o seu domínio 
maior .. da.s ações do sistema fmanceiro nacional, a começar pela 
modificações eslruturais que se fazem necessárias" e- uigentes 00 
ptóprio· Banco Central do Brasil, desvinculando-o dos comprome
timentOs prOmíscuos com o sistema fmãnceiro j>rivado. Do mesmo 
modo que deverá fortealec<Cr: a.!p.da mais o papel de fomento dos 
bancos oficiais. Não sendO por ootra razão que os privatistas neo
liberais têm olliado tanto de soslaio para as propostas de privatiza
ção relacionadas com as concessões de serviços públicos. 

Ev-identemente, wdo que expus resume, em termos ger.iis. o 
que, ao meu ver, constitui-Uma das mudanças iiiSiifuCiOnaíS impos
lergáveiS de nossa ordem ecoo.ômica. Há, naturalmente, que se le
var em conta as peculiaridades de cada setor. São netessáriás Vá
rias ponderações de car.iter_estratégico. em que o papel do conttole 
do Estado tem de ser salvaguardado de modo incontinenti. Como, 
Porexémplo, aqueslão da mineração, do subsolo, das telecomuni
cações e do petróleo. nos termos das fortes implicações estratégi
cas desses bens e serviços. 

Acredito mesmo que toda a revisão que se possa empreen
der, seja por que via for, deverá levar em conta a necessidade de 
que o Estado esteja presente em todo o processo. Não há globali
zação de men::ados que possa justificar. por exemplo, que negli
genciemos o papel do Estado, quando se trata de preservar sua 
função estratégica, no sentido de garantir que as telecomunicaçõ
es, abertas à concorrência de capitais privados nacionais e estran
geiros, e mesmo de capitais estatais de outros países, permaneçam 
cumprindo seu papel fundamental de promover a integração de
mocrática e ampla do país. Ou s"eja., deixando que esse setor venha 
a descumprir o objetivo de se dim.i.nuii a elevada concentração da 
renda do país, ao mesmo tempo em que o faz avançar para a de
cantada modernidade. 
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Do mesmo modo, entram nesse quadro de considerações, 
tanto o petróleo. com relação ao qual, de forma acertada, o gover
no já decidiu por propor a manutenção do monopólio estatat 
como a quetão do subsolo da nação, que é um par.rimônio que 
deve por-se a salvo dos interesses espec1.1lativos _de mercãdo. O 
que não quer dizer que venhamos a impedir, com certas exc:eçõcs, 
a presença dos capitais privados na sua exploração, sejam naCio
nais ou estrangeiros. E, por oportUno, devo dizer que nessa ques
tão do capital alienígena, tenho defendido constantemente que se 
crie o Est$to do Capital Estrangeiro, através de uma legislação 
ordinária. Um dispositsivo que, concordante mais uma vez com o 
nobre Senador Roberto Freire, deverá significar uma "modema le
gislação anti-truste, anti...dumping e anti-monopolista "e que possa 
"fazer frente às políticas prote<:lonistas e de retaliação económica 
de outros países". Algo cuja caracteristica básica deverá ser a ine
xistência de vezos xenofobistas anacrônicos, maS- que, ao ·mesmo 
tempo, não nos deixe à mercê dos interesses das empreSas trimsna
cionais e dos respectivos países-sedes. Como, de resto-, faiem os 
nossos parceiros de condição emergente, com.o os chamadas Ti
gres Asiãtaicos, e, mesmo, países da Comunidade Européia. 

A meu juizo, esSas mudanças se colocam como as mais 
imediatas. Mas aínda do que o pr6piio enfrentã.mCnto do chamado 
"custo Brasil", que, sem dúvida, deve ser encaxado com muita se
riedade, com as mudanças que devem ocorrer através da reforma 
ftseal-tributária, pela qual se desonerarão os set~res produtivos do 
país, e reduzir-so- á o número excessivo de impostos e taxas que 
gravam a vida dos agentes económicos. Particularmeote dos seto
res assalariados, que, como ficou evidenciado em recenJ.e esb.ldo 
da Receita Federal, são os que sofrem a maior carga ftscal, seja 
pela tributação direta dos seus rendimentos, permanentemente ar
rochados, seja pela incidência de impostos índiretos, que impri
mem ao quadro tribulário nacional um forte tom de injustiça so
cial, por sua aberrante regressividade. Para não mencionar o nível 
altíssimo de sonegação a que assistimos, em grande parte resulta
do eles~ distorções. 

No entanto, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, não me
nos importantes são as mudanças pretendidas na área da previden
ciária e da seguridade social. Setor em que a complexidade das 
modificações não podia deixar de se _expressar de modo muito 
acentuado, vez que se trata de tocar em direitos garantidos pela 
Constituição, com exceção de algumas formas privilegiadas de 
concessão de benefícios, que seguramente precisam ser modifiCa-
dos ou elttintos. _ ___ __ _ 

Em boa hora, o governo compreendeu que não pOderia aço
dado nesta questão, desejando que, de modo rápido, e com grande 
deftciência de comunicação, o Congresso Nacional. aprovasse sua 
proposta. E aqui. mais uma vez, devo reportar-me ao !].Obre Sena
dor Roberto Freire, na medida em que propõe, ao lado da defesa 
da garantia e do respeito aos direitos adquiridos e às expectativas 
de direito compreendidas nos contratos sociais a que se obrigam 
com a Previdência Social todos os trabalhadores, o estabelecimen
to transistório de dois sistemas previdenciários: ó de bOjé~-e' um 
novo, que combine idade e tempo de contribuição, para os que en
trarem a partir de sua aprovação no mercado de trabalho, em mol
de semelhante ao que foi adotado quando da_ implantação do 
FGTS. Uma forma, sem dúvida, objetiva e democrática-de se re
solver o grande impasse em que se enconlra hÕje o sistema preví~ 
denciário nacional. De modo. a se garantir que os aspectos positi
vos, ínclusive o de distribuição de renda, que esse sistema consti
tucionalmente implica, sejam efeúVamente mantidos. 

Na mesma linha. deve-se discutir a questão da reforma es
trub.lral do setviço ptlblico. E nesse ponto há que se descartar. de 
imedialo, toda e qualquer proposta de mudança que explícita oo 

implicitamente coloca os servidores públicos como bodes--ex piat6-
rios. A estabilidade desses servidores não deve, nem pode, ser en
tendida como um simples privilégio em relação aos demais traba
lhadores do país. Claramente, se sabe que isso decorreu de uma 
condição especifica do Estado brasileiro, que, à falta de uma racio
nalização pertinente dos servifOs públicos. com claras definições 
de um plano de carreira. cargos e salários e de ascensão funcional, 
cria uma ambiência propícia a perseguições políticas. que se tra
duziriam em demissões injlstificadas. à medida que as mudanças 
de governo ocorrem. 

Enflm. Sr. Presidente, S:r*s e Srs. Senadores, as mudanças 
que as reformas do Estado estão por trazer- ~tas que mencionei e 
outraS de não menos sigínificação- estão inegavelmente na pauta 
da nação. Portanto, também aqui nesta Casa, onde se discute por 
excelência a problemática ~gional e a estrub.lração do país, assim 
CODJ.O no Congresso Nacional, elas também devem estar priorit.a
riariienr.e em Suas pautas de traba.lho. 

Trata-se, na verdade, de dar curso a um novo projeto de na
ção. De uma nação que tem tudo para ser um ·dos esteios mundiais, 
e que s6 não o será se nós, ao invés de nos preocuparmos com o 
seu futuro, com o seu papel significativo no novo ConCerto das na
ções, com sua possibilidades concretas a serem desenvolvidas no 
próximo milênio, que se aviiinha. dermos vazão a velhos ranças 
ideológicos e políticos, cuja anacronicidade não será, certamente. 
perdoada pelas futuras gerações. 

Era o que tinha a dizer Senhor Presidente. 

Duran1e o discurso do Sr. Humheno Lucena, o sr. 
José Samey, PresU:knk, deixa a aujeiro da presidência. 
que é ocupada pelo Sr. Odacir Soares, I" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Gilvam Borges. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente. peço a palavra 
para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador RamezTebet. -

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para uma breve CO· 

municação. Sem revisão do. orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores, gostaria de fazer um registro nesta Casa de um .fato
auspicioso que se concretizou no dia 14do corrente mês, em Cam
po Gnmde. Capital do Estado de Mato Grosso do Sul. A partir da· 
quela data. ftcou consolidada a parceria do meu Estado com os da 
Região Sul Estiverãm presentes os quatro Governadores - Antô
nio Britto. do Rio Grande do Sul~ Paulo Afonso, de Santa Catari· 
na; Jaime Lemer, do Paraná e Wilson Martins, do Mato Grosso do 
Sul- que, juntos, fii1Il3r3ID o documento que fez com que o meu 
Estado passasse a integrar a Comissão do Desenvolvimento de In
tegração dos Estados do Sul. 

Gostaria de dizer, nesta oportunidade, que esse fato foi pos
sível porque, na gestão do ex-Governador do Mato Grosso do Sul. 
Engenheiro Pedro Pedrossian, lá estiveram Alceu Collares e os 
ab.lais Senadores da República Roberto Requião e Vilson Kleinü
bing - à época. Governadores do Rio Grande do Su t. do Paraná e 
de Santa Calari.na respectivamente-. que deram início ao processo 
consolidado no dia 14 último. 

Esse fato é muito importante dada a existência, hoje. de um 
contexto na América Latiria. o cbamado Mett"osul. Esta importân
cia se acenb.la ante os ínteresses que unem esses Estados da Fede
ração brasileira, que, agOia unidos. terão uma maior capacidade e 
poder de competitividade nesse novo mercado que surge. 

Diante dessa oportunidade. uma série de obras serão reivin
dicadaS ao Governo Federal, cumprindo destacar e deixar registra
das algumas delas. que já foram iniciadas, como a construção da 
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ponte sobre o Rio Paraná, em Guaíra. unindo essa cidade ao Dlllni
cípio do meu Estado, Mundo Novo; a duplicação da BR-163 e o 
setor de hidrovias e de ferrovias. 

Como deve_ ser breve_ este m_eu registro, dispenso-me de 
maiores comentários, mas gostaria de dizer que. nesta Casa, terei a 
honra de defender os interesses e reivindicar obras importantes 
para o desenvolvimento da Região Sul do País; serei parceiro dos 
Senadores do Paraná Roberto Requião, Osmar Dias e Luiz Alberto 
de Oliveira; dos Senadores de Santa Catarina Casildo Maldaner, 
Vilson Kleinúbing e Esperidião Am.i.n: e do Rio Grande do Sul, 
Pedro Simon. José Fogaça e a Senadora Emília Fernandes. Juntos, 
com Lúdio Coelho e Levy Dias, forinareiDos a Bancada que vai de
fender os interesses do Estado do Mato Grosso do Sul e dO Meroosul. 

Agradeço, antes de encenar as minhas palavras, ao Senador 
Gilvam Borges. que me permitiu esta oportuoidade. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir SoaieS)- Coooedo a pala
vra ao Senador Gilvam Borges. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. subo hoje 
à tribuna desta Casa motiVado pelo transcurso do 22° aniversário, 
no dia 20 deste mês, de uma instituição amazônica da maior im
portância para o desenvolvimento sócio-econômico do nosso País: 
as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.- Eletronorte. 

Nos idos de 1973, o Gov~mo federal_necessitava de uma 
empresa que desenvolvesse estudos e projetos acerca do potencial 
hidrelétrico de nossa Amazônia, o que permitiria libertar as princi
pais cidades da região dos fantasmas do racionamento de energia 
provocado pela operação deficiente dos parques termoelétricos en
tão implantados. ---~ __ 

Na época, vivíamos sob os efeitos do primeirO choque do 
petróleo, o que tornou os custos da geração Lermoelétrica insusten
táveis para o País. E foi nessa situação adversa que a empresa iní
ciou sua frutuosa atuaÇão na região amazónica, tendo começado 
imediatamente os estudos visando à implantação de Tucutuí, a 
maior usina hidrelétrica genuinamente nacional. Uma prova de 
fogo para a mais jovem estatal do setor elétrico, prova essa supem
d.a com competência e profissionalismo. 

Já em 1974, a Eletronorte iniciava sua primeira obia iin-
plantada na Amazônia: a conclusão do sistema de geração e trans
missão rla hidrelétrica Coa.racy Nunes._em_nosso Estado do Ama
pá. Essa obra se arrastava há anos. sob a tutela da concessionária 
local, cujas dificuldades financeiras a impediam de executá-la. Em 
1975, tomava-se uma realidade para os amapaeõses a tJHE Cõai:a- -
cy Nunes, a primeúa bidrelétrícit da Amazônia OCidental. 

Em 1981, entrava em operação o sistema de t.IaDsmissão de 
500 K v e 230 K v. trazendo provisoriamente energia do Nordeste 
para Belém. Em 1984. interligava-se ao sistema o primeiro gera
dor de Tucuruí. trazendo à realidade o sonho de pioneiros que con
ceberam essa obra grandiosa para ser a indutora do progresso da 
região mais carente do País, mas também a de maior potencial 
econômico inexplorado: a Amazônia legal. 

Tucuruí gera. hoje. 4 milhões de kilowatts, _pode_odo expan· 
dir futuramente essa capacidade para cerca de ·s ri:illbões. Essa 
obra grandiosa é um verdadeiro baluarte da engenharia nacional e 
motivo de orgulho para nós brasileiros. 

Muitos hoje p:>dem estar esquecidos de que, quando do iní
cio dos esb.Jdos, vozes apregoavam os efeitos catastt6ficos que ad
viriam da implantação da usina. Chegaram a dizer que a água co
letada para a população de Belém seria saliniza.da. Os técnicos da 
empresa eram constantemente atacados pelos arautos do caos tra· 
vestidos de ambientalistas. 

O Sr. Ney Suassuna- V. Ex • me permite um apart!. Sena· 
dor Gilvam Borges'? 

O SR. GR.-V AM BORGES - Ouço V. Ex• com Dlllito pta· 
zer, nobre Senador Ney Suassuna. -

O Sr. Ney Suassuna- Nobre Senador Gilvam Borges. no 
seu discurso, V. Ex• fala sobre uma obra realmente monumental. 
Tive a oportunidade de ir, por vãria.s vezes~ -a Tucuruí, para ver o 
tamanho da obra. E. ao mesmu tempo, em passagem por Belém. 
tive a Oportunidade de ouvir algumas dessas aves agourentas que 
dizial:D que só a massa vegetal que se ia deteriotar no fundo do 
lago iria criar uma hecatombe sem tamanho. Tucuruí foi feita e 
nenhuma hecatombe ocorreu. aO contri.rio, ela trouxe a luz e o 
progresso àquela região. V. Ex' está, portanto. coberto de razão. 

O SR. GIL VAN BORGES -Incorporo o aparte de V. Ex' 
ao nosso prOnunciamento, nobre Senador Ney Suassuna. 

Mas os fatos-falãm por si. Tucuruí. desde sua inauguração, 
vem propon::ionando desenvolvimento para o País. sem que ne
nhuma das ditas "catástrofes ecológicas". apregoadas sem nenhu
ma base científica. ocorressem. Ao contrário, hoje o reservalÓrio 
da usina _pefr:J!ite sustentar toda a região cotq, uma consistente in
dústriã.--pesijue1ra:. Basta dizer que são pescados. aJ;lllalmente, no 
resetVat6rio da usina, cerca de 6 mil toneladas de peixes. Além de 
estar _sendo a~veitada. com utilização de tecnologia pioneira, 
grande parte da madeira submersa pelo resetvatório proporcionará, 
em 10 anos, uma receita de 6 milhões de dólares para a empresa. 

Hoje, Tucuruí atende não só os Estados do Pa'-á, Tocantins 
e Maranhão, mas também todo o NO<deste. Em 1989, o Pais assis
tiu a uma rara demoiistraçlo de eficiência técnica por parte da Ele
tronorte: a construção. em tempo recorde de 11 meses, de 800 km 
de um reforço no sistema. de transmissão. usando a inédita tecnoJo.

_gia de compactação-de linhas de 50kV. Essa pr-esteza livrou o Nor
deste de um racionamento de energia. pois disponibilizou. em tem· 
po hábil, para aquela região. a energia abundante de Tucuruí. 

Sr. Presidente, outras obras da mais lllta iniportâ.ncia para a 
Região Amazônica foram executadas, tais como a Usina de Balbi
na (AM). Samuel(RO, em fase de conclusão), além do início do 
aproveitamento múltiplo de Manso, em Mato Grosso. Construiu
se o sistema de transmissão em 230kV para suprimento a Cuiabá e 
assumiranl-se os parques geradores ténnioos de Belém e São Luís, 
desativados após • entrada da.USÍ!)a Hidre!étrica de Tucuruí em 1984. 

Nessa mesma intenção de garantir conftabilidade ao fome
cimento de energia elétrica. a empresa assumiu os Parques térmi
cos de Porto Velho. Macapá. Rio Branco. Manaus e Boa Vista, 
responsabilizando-se também pelos serviços de distribJição nas 
duas últimas, com importante papel -ria consolidação da Zona 
Franca de Manaus. 

-~m 1975, a capacidade instalada_ de _geração na Amazônia 
era de apenas 40Mw: boje. essa capacidade supera -5.400Mw. Fo
ram cob.struídos mais de 6 mil quilômetros de linhas de transmis
são e 4.100k.m de redes de distribuição. Mas eu diria que o dado 
mais relevante é que cerca de 11 milhões de habitantes são boje 
beneficiados pela energia gefada pela Elelronorte. 

Até boje, no- cumprimento de sua missão, a Eletronorte in
vestiu da ordem de 14 bilhões. Deve·se ressaltar ainda, como im
portante beneficio indíiêto para todo o País. a economia de petró
leo represeotada pela substituição de geração térmica que, nos últi
mos vinte anos. totalizou cerca de 140 milhões de barris- equiva. 
leotes de petróleo. Aos preços atuais, significãni algo em tomo de 
US$3.8 bilhões que. embora não beoeficiando diretamente o caixa 
da empresa. contribuiu em mlito para a ciimllruiÇãõ da importação de 
petróleo. com reflexos p:JSitivos para a balança comercíal do Brasil. 

Sr. Presidente, nós. que somos filhos da Amazônia. sabe
mos as dificuldades e desafios que essa empresa encontrou para 
bem cumprir sua missão. Implantar esses empreendimentos exigiu 
investimentos em infra.es1ruturas diversas, tendo a Eletronorte que 
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abrir estradas, construir aeroportos, escolas, hospitais, contribuin~ 
do significativamente para a melhoria da qualidade de vida das co
munidades locais. 

Portanto, a Eletronorte, além da atribuição especifica de ge
rar energia elétrica, assumiu, na prática, a responsabilidade de 
contribuir com o desenvolvimento sócio-econômicO da Amazônia. 

De fato, o aumento da oferta de energia elétrica na Amiizô
nia, obtido com a implantação de novos empreendimentos da Ele
tronorte em toda a área. alavancou o _cxescimento económico nas 
áreas beneficiadas, em um ritmo maior do que o verificado em ní
vel nacional. coerentemente com as polítícas píblicas, que hJsca-
vam priorizar o desenvolvimento da Região. __ 

A Eletronorte foi assim responsá.vel por garantir o supri- -
mente a mercados de energia que cresceram. nos últimos anos, a 
taxas muilD superiores às nacionais: basta dizer que, em 1979, a 
Amazônia representava 2,3% do mercado nacional de energia elé
trica., tendo esta participaÇão se elevado para 9,()% em 1994. 

Nesse periodo, algumas regiões da Amazélnia se tomaram 
áreas de fronteira de expansão económica.. que, muitas vezes. tive
ram taxas de crescimento de consumo de energia elétric3 sUpe
riores a 25% ao ano- como Mato Grosso e Rondônia-, enquanto 
a taxa média brasileira situava·se em tomo de 4% a 5% ao ano. 
Esse dinamismo, de certo modo, exigiu da empresa ações emer~ 
genciais., cujos custos nem sempre etam cotnpatíveis com as recei
tas provenientes das tarifas de energia el&rica. estiti ilripostü mais 
pelo seu inegável valor social do que por razões econômicas. 

A importância da energia elétrica como instrumento· de su
porte ao desenvolvimento sQcio~ec::onômico é incontestável. espe
cialmente ao se tratar da Região AinaZÕnica. pOis. esse iriSumo é 
um poderoso instrumento de redução das desigualdades regionais. 

O crescente imperativo de se buscar um modelo mais justo 
e equilibrado conduziu à necessidade premente de se interiorizar a 
energia na Amazônia e de se incentivar a implantação de projetas 
locais. que permitam prover as localidades do interior com energia 
elétrica de elevada qualidade e confiabilidade. O atendimento da 
demanda po'[" energia dessas regiões contribuiu, dessa forma. para 
a integração das populações isoladas, propiciando o seu desenvol
vimento, constituindo-se num importante caminho para a integra
ção da Amazônia brasileira com o restante do País, em termos so
ciais. econõmicos e culturais. 

Temos que ter a consciênCiã.-- Sr. Presidente, de que o Pro
cesso de migração do interior para as capitais. verificado nas últi
mas décadas, vem ocasionando diflCU Idades ao Govemo Federal 
Estadual e Municipal no atendimento às necessidades bósicas das 
populações. E como o setor_el6t_ricc> pode contribuir pam minorar 
essas dificiddades? Pode contribuir e _muito! Além dos benefícios 
direto da energia e tétrica como fator de desenvolvimento~-o setor 
contribuiu fmanceüamente aos Estados e -Municípios da região 
através do recolhimento cie _impostos e das compensações fmancei- · 
ras pelo usos dos recu:r;sos hídricos para fms de geração hidroelé
trica (royalties), totalizando. em 1994. cerca US$23 milhões rela
tivos aos royalties e cerca de US$166 milhões eni. IcMS- pagos 
aos Estados pelos cqgsumidores da enerSia elélrica produzida pelo 
Eleu-onorte. 

Preocupa-nos, portanto, que a Eletronorte tenha sido inclui
da no Programa Nacional de Desestatização. Gostaria de fazer um 
apelo ao Presidente Fernando Henrique Cardoso e sua equipe que 
entendam a importância da atuação do Governo Federal na im
plantação da infra-estrublra energética da Região. 

Dentro deste novo contexto, buscando continuar a expansão 
da energia elétrica necessária para o desenvolvimento da_ i;!egião 
Amazônica. a Eletronorte apresenta-se como uma alavanca a dis· 
posição do Governo Federal. para a implementação do projeto pre-

conizado pela atual gestão. A competência e experiência única de 
seu COipO técnico não pode ser desprezada,. mas sim direciociida 
para exeaJtar, em parceria com o capital privado, a ampliação da 
oferta de energia elétrica em nossa região. Essa postura é conside
rada de fundamental importância para assegurar o crescimento fu
turo da oferta de energia elétrita dentro de um novo contexto coo
perativo, que busca allemativas às limitações do Governo Federal 
para fazer frente aos invest.:Unentos necessários. 

Sr. Presidente, a Amazônia, hoje, é a Região que possui o 
maior potencial bidrelétrico a explorar. O p:>vo da Amazônia tem 
que ser -beneficiado por empreendimentos que venham a ser cons
truído& em nossa Região. A existência de uma empresa do Gover
no Federal com O Conhecimento das questões relacionadas com o 
nosso meio ambiente, com os povos da floresta e com outras espe
cificidades locais ê fundamental para alcançarmos o desenvolvi
mento sustentáveL 

A Eletronorte deve ser a mola propulsora da Lei de Conces
sões na Amazônia, através de pa.rcerias com~ iniciativa privada, e 
nlo ser alijada do processo. As ações já empreendidas pela empre
sa demonstráin ser viável ab.:.ar dentro dessa nova óptica, com a 
disposição de buscar, càda vez mais., soluções que impliquem uma 
maior eficiência. A empresa já vem __ atuando dessa forma no Ama
pá. meu Estado, atravéS de parceria com a iniciativa priv3d.a; a im
planlação- da Subestação- de Santana foi feita juntamente com a 
Icomi. Por que não continuar com um modelo que já deu certo? 
Para que mudar em direç.io a um modelo radicalmente privatizan
te, certamente adequado pan as Regiões Centro e Sul do País, 
onde o Governo Federal já investiu dezenas de bilhões de dólares 
em infra-estrub.lra, mas absolutamente penalizador para a Amazô
nia, onde a impla.ot.ação inadiável de infra-estrub.lra básica se ca
ractCriza por uma absoluta falta de viabilidade econômiqt'? 

Essa posblra coachma-se com o esforço nacional para se 
cumprirem preceitos constiblcioDais de dimitiuição das desigual
dades regionais, esforço esse que deve fazer parte de uma estraté
gia mais ampla. que conjugue os interesses de eficiência da máqui
na esta.tal com a adequação dos projetos de desenvolvimento numa 
óptica de inseiÇio regiOüal. respeitando as particularidades de 
cada região. 

Nesse contexto, o papel da Eletronorte nos próximos anos é 
de fundamentai importância para a Região Amazômca, e seu de
sempenho dependerá, obviamente, de ações articuladas com as di
versas instâncias do Estado e com a ini.ciaP,vã privãdà, através de 
parcerias, bem como a sociedade organizada e, principalmente, 
com as representações políticas regiODais. -

No campo do desenvolvimento tecnológico, a concepção de 
novos projetos na Amazônia. adequados às particularidades locais 
e regionais., tem constituído esfOIÇo constante da Eletronorte, fa
zendo dela a única detentora no País de tecnologias adequadas a 
mercados rarefeitos como os noSsos. Dentro dessa linha de ação, 
merece ser mencionada a utilização da tecnologia de energização 
do cabo pára.raios para ateDdimento a -pequenas localidades ao 
longo das linhas de transmissão. Bssa tecnologia. impleml!ntada 
pioneiramente no Bnsil pela empresa na linha de transmissão Sa. 
mueVAriquemes, Ji-Paraná (RO) e na linha Coxipó/Sinop (MI), 
permite, dentro de uma óptica -SOciai;Toroecer energia a pequenas 
locali~des. Isso não seria economicamente viável pela solução 
convencional, tendo em vista a baixa demanda de carga, muito 
embora estivessem pn5ximas dos sistema de transmissão. 

Outro tema que não poderia deixar de mencionar, diz res
peito ao subsídio às indústrias eletro·intensivas, produtoras de alu· 
mínio. Estes subsídios, apenas em 1994, repres"entara.in descontos 
de cerca de US$200 milhões. São valores da maior expressão e 
que falam por si só. A Eletronort.e vem an:ando sozinha com estes 
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subsídios após a Lei 8.631/93. Esta Lei extinguiu m~o de 
compensação que embasou a concessão destes descoDlOS. E funda~ 
meDI.al que o GovernQ_ s_olucione essa questão, uma vez que a 
Amazônia está sendo penalizada por estes subsídios, pois sio re
cursos que deixam de ser investidos no atendimento das necessi-

. dades de energia da Região. _ _ _ 
Finalmente, quero dizer que estou confutn1e nas ações que a~ 

Eletronorte vem emptcendendo para ampliar a oferta de energia 
no Amapá. Estou pessoalmente empenhado na implantação da ter
ceira turbina da Usina de Coaracy Nun~s. que elÍIIliil.ar.i cerCa de 
US$22 milhões a cada ano, em gastos com derivados de petróleo 
para a geraçio termelétrica, liberando recursos para. outros investi
mentos no Estado. 

Quero, neste momento, ressaltar a confiança que deposito 
em nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso, que recente
mente me assegurou. em audiência, o' seu empeDhopua. que a Ele
tronorte pudesse implantar mais uma blrbina na Hidrelétrica -Coa
racy Nunes em nosso Estado. 

Para os próximos anos. a Eletronorte vem estudando para o 
Amapá diversas alternativas para assegurar a enetgÍi. de que o nos
so Estado necessita para ampliar o seu crescimento econômico. 
Uma delas é a construção do Linhão, que viria desde a Usina de 
Tururuí. Essa obra é uma alternativa importante para noSsa inde
pendência energétiCa. favorecendo também a região oeste do Pará. 
diversas localidades da margem esquerda do Rio Amazonas, até 
chegar à cidade de Manaus. Além dessa alternativa, sabemOS qiu5·a --
empresa vem eswdando o uso do gás natural da Bacia de Solimões 
e a construção de novas hidrelétricas em nosso Estado. 

Sr. Presidenle. estou certo de que a região nãO pode prucin
dir do conhecimento que a Eletrooorte acumulou sobre nossa re
gião. Cabe ao Governo dar sua contribuição para equilibrar o-
condições de competitividade da Amazônia com o resto do País. 
através de investimentos sociais que possam suprir as car&cias de 
infra-estrurura básica na Região. 

Para a realidade da Amazôni~ esse novo modelo de ca:npe
titividade e eficiência em.ptesa:ria.l não pode ignorar as especifici
dades e carencias da Região, sob pena de se aprofundar o fooso das 
desíguaklades regionais, boje tão fortemente estabelecidas no Pais. 

Assim. as grandes palavras de ordem para os novos em
preendimentos do setor elétrico na Amazôuia sio a 11eficiência", a 
''parceria" e a 11solidariedade instib.lcional" em to:ios os niveis. As 
ações dos Governos Federal, Estaduais e Municipais, das institui
ções de pesquisa e, principalmente. da iniciativa priVada, devem 
ser no sentido de a portarem os recuiSOs fundamentais. boje bastan
te escassos na esfera estatal. Esse é o camiDho mais racioDal para 
se viabilizarem pmjetos daquele setor po.ra o desenvolvimento -re
gional. sem ferir suas premissas empresariais. 

É dentro deste contexto que parabenizamos a Elettonorte, 
sua direção e seu corpo técnico, os quais vém se empenhando para 
cumprir seu importante papel de contribuir para o fortalecimento 
s6cio-econômico da Região Amazônica. 

A Amazônia não pode ser discriminada no processo de de
senvolvimento naciooal, e a garantia de sua inserção efetiva em 
todo o novo cenário cjiie se redesenha para o País exige sensibili
dade do Gov~ para as especificidades regionais, espirilõ de so
lidariedade entre as instituições que lá amam e a contribuição do 
segmento empresarial pan o desenvolvimento regional. 

Sr. Presidente. srs e Srs. Senadores. falar de energia é falar 
de desenvolvimento. A Amazônia., o palco das grandes questões e 
temas ecológicos, na Verdade, tem sido colocada à margem do de
senvolvimento, sem se levar em consideração os milh_ões Qe bmsi8 

leiros que ali vivem. em nome muitaS v~ _de uma política discri
minatória de preservação da grande Floresta Amazônica, fica dis8 

criminada a Ama7fuüa de uma forma gemi. Lamento esse fato pro
fimdamente. Isso, inclusive, é uma ameaça à integridade nacional. 
num País de dimensões continentais. porque boje o sofrimento na 
Amazônia é toróvel e a energia é fundamentaL 

Nio poderia deixar de vir a esta tribuna para fazer essa ho
menagem à Eletronorte. que cllegou à Região Amazônica dentro 
Cle um projeto do Govemo Federal para levar o desenvolvimento 
àquela Região. O megaprojelo da Transamazônica fracassou em 
seu objetivo, mas a Eletronorte mostrou competBncia, cresceu, in
vestiu. Temos aí uma empresa de qualidade que está apta a resol
ver os graves problemas da Região. 

Goswis, Sr. Pruidenle, Sn e Srs. Senadmes. de agradecer 
esse lrilbalho fantástico. gigante, magnífico que a Eletronorte tem 
pteStado à Região Amazônica. _ 

- Estive conversando com o Presidente Fernshdo Henrique 
Cardoso, há trinta dias, sobre a questão do Linhlo que hoje nãO é 
só uma aspiração, como também uma ~vindicação da Bancada 
do Amawnas. Sua Excelência, o Senhor Pruidenle da República, 
já. determinou que a Eletronorte começasse oS estudos e as pesqui
sas pam sua implantação. 

Tururuí já :serve ao Mara.nhão c grande parte do Nordeste, 
mas a grande maioria dos Estados que compõem a Amazônia ain
da estio sofrendo drast.icainente com- os racionamentos, como é o 
caso do Amapá. Voo brigar por uma t=ira turbina de uma Hi
drelótrica já instalada no meu EsiJldo, a de Coamcy Nu,.., que já 
devia estar instalada. PonSm. os técnicos têm~se mobilizado e nos 
têm dado a garantia de que esse problema será solucionado. 

Quero pambenizar a Eletronortc pela eficiência e pelo tra
balho que essa empresa tem prestado à Amazônia. AnleS de se 
chegar à Ama.z.ônia tem que ser farte pcrque somente os fortes so
brevivem naquela Regilo. e a Eletronorte mostroo que é forte nos 
quadros t6cnicos de seus funcionários. 

Sr. Presidenle, eu gostaria de registrar, aqui no plenário, a 
presença de várias Liderulças do meu Estado: o Deputado Freire 
Júnior. que muito nos honra ouvindo um dos Parlamentares de 
nossa Região se manifestando da tribuna e na busca de energia; 
Joio Bariloche. Vereador e fublro Deputado Estadual; nosso De
putado Estadual Jarllas Gato, Ricardo Soares; e JOQ!e, o nosso fo-
tógrafo estimado. - -

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

- O SR. PRESIDENTE ( Odacir Soares) - Concedo a pala
vra ao Senador Carlos Patrocioio. 

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pela ordem, 
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores. 
faço uso da palavra, nesta oportunidade, apenas para solicitar a to
dos os Srs. Senadores, especialmente aos membros tillllares e su
plentes da Comissão Mista de Planos e Otçamen10s Públicos e 
Fiscalização do Congresso Naciooal pam que se façam presenles 
amanhi, a fun de que possamos dar cootinuidade à apreciação do 
Rela!ório da Lei de Diretrizes Otçamentáôas, apresentado pelo 
nosso eminente colega, Senador José Fogaça. 

Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que já por várias vezes a 
Comissão Mista de Planos e OrçameniOS Públicos e FiscaliZaçio 
tentou se reunir, mas hcuve falta de Senadores. Esta Comissão 
Mista do Congresso NadollJll, composta por Senadores e Deputa
dos, é conhecida como a mais importante do noSso Parlamento. 

Sr. Presidente. o eminente Senador José Fogaçaap-esentou, 
hoje. perante aquela Comissão, o seu parecer concernente à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Naquela oportunidade, fiZ apelo ao 
Exm• Presidenle daquela Comissão, Deputado Humberto SouiO, 
pam que a tramilação dos trabalhos de apteciação e votação da 
LDO se processassem em ritmo noi:hml, não usanc;k\ de artifícios 
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para se adeDIIar pelo recesso como uma desculpa. pam que pc»sa
mos trabalhar no Congresso Nacional. 

Quero dizer, Sr. Presidente, que não haverá problema se o 
Congresso Nacional for convoca.do,j.tqueo seu Presidente, juota.
mellle com o Presidente da Cimara dos Deputados, poderio fazer 
isso, ou talvez o próprio Presidente da República o faça. Enlrdall· 
to, a Cómissilo Mista de Planos e Otçamemos Ptiblicos e Fiscali· 
zaçio tem condição de votar esta Lei importante m o próximo dia 
30. Sendo assim, nio seria necesÁÓ.o adentrarmos pelo recesso 
apenas para a~ a Lei de Direlrizes Oiçament.firias. 

Fica feitO, portanto, o apelo a todos os Parlam~ntares, a to
dos os Senadores., especialmente aos membros tirulares e suplentes 
da Comissilo Mista de Planos, Otçamentos Ptiblieos e Fi..,.lizaçio 
do Congresso Nacional. a ftm de que possamos apreciar e votar, 
em tempo hábil, o parecer apresentado pelo emÍDellte Senador 
José Fogaça, que tem muitas inovações e alguns aspectos de inre-
ressc específico desta Casa. - - - -

Em o que dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

Dunmle o discurso do Sr. Carlo.s Pali'Ocfnio, o Sr. 
Odacir Soart!S, 1 "&cretário, dei»J a cadeira da presidên
cia, q"" é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" &crdário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Os Sr.~. Senadoles 
José lgnácio Ferreiia e Esperidiio Amin enviaram disrur.10s à 
Mesa, para serem plblicados na fonna do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
. O SR. JOSJl: IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.) - Sr. 

Presu:Jente, SzAs e Srs. Senadores, estudos recentes divulgados pelo 
Ministério da Educação ICVelam. que o ensino brasileiro vai mal. 
Desprezando-se o costumeiro ot:imismo iiacional, nas atuais cir
cunstâncias plenamente dispensável, dirlamos at6 que o ensino vai 
muito maL A crescente desqualificaçio intelectual dos nossos ci
dadãos já coloca em risco o próprio futuro do Brasil como naç!o 
soberana. Sociólogos e edocadores fazem uma JRVisio sombria 
para o Brasil do ano 2000. Segundo eles. o País chegará ao texcei
ro milênio com metade de sua fOIÇ&. de trabalho fora da cca:lÔmica 
formal. Desqualificada intelectualmente, nieiade de nossa popJ!a
çi!o não ter.\ atividade profiSsional defmida, podendo ser facibnen
te atraída pai3. a ilicitude e para o crime, inclusive o tráfico do dro
gas. O quadro que se desenha é assustador e, a curto prazo, Dilo 
vemos no horizonte medidas concretas que possam a1ten.r esse 
prognóstico desfavorável. 

Mais do que a previsão apocaUptica,. assusta-nos a frieza 
das estatísticas. Hoje, no Brasil, dos 30 milhões de alunos que ini
ciam o curso fundamental, apenas 4 milbiles chegam ao segundo 
grau e, desses, apenas l.S milhão alcançam a Universidade. Isso 
significa diur que apenas 1% da populaç'o bmsileiia tem acesso 
ao ensino s_uperiOI'. 

. Mas, muito mais grave do que esse baixfssimo íildice de 
qualificação, é total inadimplência intelectual de considetáveís se
tores <!" sociedade brasileiia. Desgraçadamente, o analfabetismo 
campe1a em nossas: fronteiras, espalha-se como epidemia nas ca
madas mais pobres da população e tolhe o proresso de desenvolvi-
mento sócio..ecooômico da Nação. -

De acordo com o último recenseamento brasileiro realizado 
pelo IBGE, existem, no Brasil, 30 milbões de analfabetos - 20% 
do total da plplllação -,vivendo nas trevas da ignorância, mugi- · 
nalizados do setor produtivo da sociedade e condenados a uma 
existência sem qualquer perspectiva. Os números mais trágicos 
concenlram-se no Nordeste: quase metade de sua plplllaçio -
40% - é de analfabetos. O analfabetismo no Nordeste apresenta 
todos os smtomas de uma endemia cristalizada, uma vez que 68% 
das crianças de 7 a 9 anos de idade estilo fora da escola. Isso quer 
dizer que dentro de 5 anos de índice de analfabetos na região de-
verá subir substancialmente. --

A grave crise ec?u~~ional que abala o País. principalmente 
no Nordeste. só não é mais ai:Dpla p::>rqUe no Brasil existe uma enM 

tidade filantrópica Que há -mais de 50 anos vem combatendo deciM 
didamente o câDcer da ignorância, impedindo que seus tentáculos 
se espalhem indi.scrimjnadamente pelo território nacionaL A 
CNEC - Campanha Naciooal de !!.<colas de COmunidade, criada 
pelo generoso sacerdote da educação e até hoje seu Superinten
dente, Felipe Tiago Gomes, é, sem dúvida. o mais expressivo mo
vimeoto de educação comunittria existente -na Amúicil Latina. Ela 
surgiu em Recife. em 29 de julho de 1943 e at6 hoje continua a 
prestar inestimáveis serviços A cansa educacional do Pais. 

Liderados por Felipe- Tiago Gomes, jovens universitários 
penwnbucanos cotizaram-se para criar uma entidade sem fms lu
crativos. com o objetivo primário de oferecer escola gratuita para 
os pob<es, na presunç!o, ath boje correta e plenamente atualimda. 
de que o ensino, antes de mais nada. era um privilégio das classes 
mais abastadas. 

O sonho desses jovens universitários acabou p:;r se trans
formar numa pregaçlo cívica da qual a principal bandeira era a de
mocratiza.çio do ensiDo no Pais. Partindo do pressuposto de que a 
todo cid.aáio brasileiro deveria ser garantido o direito de educar-se 
gmtuilamente, Felipe Tiago Gomes e seus çompanbeiros, depois 
da experiência pioneira realizada no Recife. partiram para uma 
cruzada nacional em favor desse tipo de ensino, demonstrando que 
as ca:nunidades pobres também poderiam ter acesso ao saber, des
de que, no seu núcleo de lideranças. algu6m assumisse a causa da 
.W~. dos humildes. A enl!dade criada por Felipe Txago Go
mes. ~cialm.ente chamada de 'Campanhll do Ginasmno Pobre" e. 
postenormente. Campanha Nacional de Educandários Gratuitos, 
espslbou-se por todo o BiliSil, ocupando espsços que, por incom
pet&cia cu má. admjnistmção, não foram preenchidos pelo Poder 
Ptiblico. Hoje, a Campmha Naciooal de Escolas da Comunidade 
esti presente em quase mil municípios brasileiros, atendendo a 
mais de 1.300 COTIPJDid•des. coo~gando em seus quadros cerca 
de 38.000 colaboradores, entre professores e pessoal administrati
vo, além de um verdadeiro exército de 10.000 voluntários. Nasci
da para combater os gmves problemas edocacionais do Pais, a 
CNEC também esti voltada para promover o desenvolvimento co
mu~. um processo de íntegxação das pessoils que compõem 
determinado grupo, levando-as a assumirem responsabilidade pela 
coo.cretizaçio dos objetivos a que essa conmnidade se propõe. 

Por ser um campo de solidariedade e de serviço aos seus se
melhantes mais carentes, a própria conumjdade que sedia uina es
cola da CNEC acabo se l<lD18J!!lo na principal foote de =<>s 
daquela unidade edocacionaL Os,alunos cujos pais dispõem de al
gum recurso. pagam pequenas mensalidades para permitir o ensi
no àqueles que nada possuem. As p<6prias comunidades OI8l'ni
zam festas. angariam donativ~ doações e IeCUISOS cutros que dão 
ensejo à continuidade das atividades de sua unidade edocacional. 

~je, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. 
e~a entidade filantrópica criada por homens que tiveram o privilé
giO de vencerem além de suas fronteiras, sobrevive com financia
mentos que chegam das próirias comunidades atendidas por seus 
serviços (60%), do Govemó Federal (20%), e dos Govemos esta
duais e municipais (4 e 9%, respectivamente). 

Recentemente, o fundador e atual Superintendente da Cam
panha nacional de escolas comunitárias manifeStou-nos sua 
apreensão quanto ás dificuldades orçamentárias que tem sido en· 
frentadas pelo Ministério da Educação e que poderiam desembo
car no cancelamento do convênio existente enlre os dois organis
mos. caso se conf:ll1llC a execrável possibilidade - esperamos que 
tal não ocotm, porque orçamemos mal planejados e estrublilldos 
não podem conspirar itnpJnemente conlra o desenvolvimento inte
lectual do Brasil-, certamente os 55 mil alunos admitidos em con
ftanÇa pela CNEC. com base nas promessas de fmanciamento go
vemamen1al, não teião como prosseguir em seus estudos. Não 
porque as escolas da Campanha os deixariam de arender,m mas 
pelo fato de que, em Dilo podendo psgar os professores, os estabe
lecimentos educacionais da CNEC simplesmente não teriam con
dições de funcionamento, desjx>jados da cen,.Jha do saber. 
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Manter a campanha nacional de escolas de comunidade 
viva e atuante e uma tesponsabilidade das lideranças comunitárias 
do país.M as, acima de tudo, é obrigação do govern?• que tem ~n
contrado em Felipe Tiago Gomes e nos seus dez mil voluntário.. 
colaboradores infatigáveis para qUe a -educação brasileira ainda 
sobreviva.mesmo contra os desatinos praticados pelo poder públi
co naquele setor. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC.)- Sr. Presidente, 
sn, e Srs. Senadores, alguém já disse que, para salvar o Plano 
Real, o Governo está disposto a desttuir o Brasil. Conftamos, sin-
ceramente, que a afli'lll81iva seja exagerada e não corresponda à 
realidade. Por oulro lado, é inegável que as duóssimas medidas de 
restrição ao a6dito, associadas às brutais. tu.as de j.tros- medidas 
impostas com o fito de evitar~ a qualquer custo, a elevação dos ín
dices inflacionários- eStio provocando verdadeiro estrangulamen
to em diversos setores da economia_ nacional. 

No dia vinte e quatn;> de maio pn5ximo p~~do. entidades 
repxesentativas dos mais diversos segmentos socmts, bem como 
importantes lideranças politicas, agricolas e empresariais da região 
Oeste de meu Estado reuniram-se na cidade de São Miguel D Oes
te para analísar o delicado momento que atravessam, traçar um 
diagnóstico e reivindicar urgentes medidas capazes de reverterem 
oquadro. -

Ao fazer a sua análise, aquela assembléia chegou a coriclu
sões que s6 v &o reforçar reoentes manifestações de lideran~ em
presariais de outras partes do País. De fato, co~ a se cnar um 
consenso nacional em torno da idéia de que a política de combate 
à inflação precisa encontrar novos caminhos que não sejam Os da 
restrição ao Cl.'édito e. da elevação das taxas de juros. 

Argumentam as autoridades governamentais que a queda. 
acentuada das taxas de inflação provocou signíficativo aumento~ 
capacidade de compra e, por via de conseqüência. forte aquea
mento do consumo, o qual teria crescido em ritmo bem mais ace
lerado do que a capacidade de oferta. Esse quadro - caracteristica
mente capaz de provocar processo inflacionário de demanda- tor
naria inevitá.veis, de acordo com o discurso governamental, as 
amargas medidas de oontençiio do ritmo de expansão do consumo, 
a flm de evitar a descontinuidade do processo de estabilização. 

Como soe acootecer em ecooomia, porém, o dilema que se 
começa a colocar é se o Rmlédio não acabará por matar o paciente. 
Mesmo os membros da equipe econômica do Govemo_.recoDhe
cem que as medidas de contenção do consumo têm necessariamen
te caráter tmnsit6rio, pois a superação consístente e duradOura do 
desajuste entre as velocidades de crescimento da demanda e da 
oferta s6 pode ocorrer via estímulo à expansão desta última. Me
lhor explicando: restringjr o coosumo, embJra possa evitar, duran
te algum tempo, o retomo da escalada inflacionária, não serVO. é 
obvio, aos objetivos de consolidar a estabilidade e retomar o cres
cimento económico em bases sustentáveis, desafios que s6 pode-
rão ser vencidos através da expansão da oferta. -

Essa é também. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 8_enadores. a frr
m.e convicção das lideranças do Oeste Catarinense, já êxi:remã.: 
mente preocupadas com a asfixia a que as classes produtoras da 
região estão sendo submetidas. 

Alertam elas que a política econômica do Governo impliCa 
disponibilidade de crédito em volumes que simplesmente não 
atendem às necessidade mínimas do nonnal funcionamento das 
atividades econômicas. Lembram. outrossim, que as taxas de juros 
praticadas no País atirigem níveis eStratosféricos, que lião ~ncon
tram similar em qualquer outra parte do mundo. Denunctam os 
graves danos sofridos pela indústria da região em virtude da ero
são das berreizas alfandegárias, -o que possibilita a importação de 
produtos com reduzido pagamento de imposto. De resto, insur
gem-se vigorosamente contra fenômeno ainda mais deplorável, 
pois situado à margem da legalidade: o chamado contrabando 
"fomriga11

, de nefastos efeitos sobl1: o comércio locaL 
Quanto ao setor agrlcola da região. as lideranças do.. Oeste 

catarinense registram o extraordinário nível de descapitalização 
dos proprietários rurais. situação que deco:rre, prindpalinente, do 

descumprimento, por parte do Governo, da política de preços mí
- nimos para os produtos agrícolas. 

Uma tal situação de estrangulamento da indústria, do co
mércio e da agricultura acaba por provocar efeito:; comlatos, os 
quais, num verdadeiro mecanismo de círculo vicioso, fazem dete
riorar ainda mais o quadro e ljS possibilidades de recupemção da 
economia ela região. Ref1I'o-me aqui aos alarmantes níveis de ina
dimplência, que desestabilizam o mundo dos negócios local. e à 
queda na arrecadação tributária das prefeituras. que limita sevem
mente a capacidade de investimento do setor público, agravando a 
situação de desaquecimento da economia. 

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores: 
A situação é mesmo muito grave e preocupante. Não esta

mos falando de uma zona poble, dotada de economia atrasada e 
rudimentar. Trata-se de região do País que tem uma economia di
nâmica e sofiSticada, com base na agroindústria. moderna. e que 
podemos considerar como um autêntico capital da Nação. Capital 
esse que boje se encontra sob séria ameaça. Nessa medida, as pro
vidências não podem ta.Idar, pois este Pais não pode dar-se fO I:nxo 
de mais desperdícios. Principalmente, não pode desperdiçar um 
capital desse porte. E se desejamos reverter a situs..ção, vale a tx:na 
ouvir as reivindicações formuladas pelas lideranças da região 
quando de sua assembléia. 

Na avaliação das lideranças políticas e empres!l.riais do Oes
!.e catarinense, a reversão da situação de asfiXia a que está submeti
da a economia regional exige a imediata implementação da refor
ma fiSCal, com a garantia de maior aporte de recursos aos peque
nos municípios. 

Postulam também os catarinenses a redefmiçi) em patama· 
res adequados das taxas de importação pam produtos agrícolas, de 
molde a preservar o produtor nacional da prática de dumping por 
parte dos agriCultores de outros paises. Ainda no que tange ao se
tor agrlcola, cobram com veemência o cumprimento_ pelo Governo 
da politica de preços mínimos. · · _ · 

Exigem, por outro lado, a redução incontinenti das taxas 
de juros bem como a criação de condições para a renegociação 
das dívidas dos inadimplentes com o SIStema Financeiro. Nesse 
partiallar, a postulação é de ca:rência mínima de seis meses e pra
zo de pagamento de pelo menos quatro anos, repactuadas as taxas 
de juros para limites máximos equivalentes à remuneração das 

-cadernetas de poupança. 
Ainda no que respeita à politicacreditícia. sugere·se a redu

ção dos recolhimentos compulsórios-dos bancos ão Banco Central 
como forma de permitir o suprimento de recursos .às pequenas e 
médias empresas através das linhas de crédito já existentes. 

Por fun, reivindicam os catarinenses isenção de impostos 
para os exportadores, o que implicaria :re<;Íprocidade em relação 
aos: países dos quais importamos. 

Sr. Presidente, sn e Sfs. Senadores: 
Nossa postura é de total solidariedade às reivúidicaçôes 

coÕtidas no "Manifesto do Oeste Catari.nep.se". O combate à ~
ção não pcxle ser um fun em si mesmo nem um objetivo a ser atiil
gido a qualquer preço. O retrato que o Manifesto traça das enor
mes dificuldades econômicas vívidas por aquele povo digno e tra
balhador corresponde à ma_is pura realidade. Aliás, fazemos ques
tão de convidar as mais altas autoridades da República para que 
comprovem in loco a veracidade do que lemos afii'IIlado. De nada 
adiantará destroçar nossa economia COPl o intuito de garantir a SQ-"" 

brevida do Plano Real. NOssas classes produtoras. que até aqui 
têm pago a maior parcela do preço da estabillz-.ção econômica. 
precisam urgeritemeDle de oxigênio. caso contrário, ·aentro em bre
ve não mais haverá uma economia a ser estabilizada. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a mesa. reda

ção fmal que será lida pelo Sr. 1' Secretário, Senador Odacir Soares. 

É lida a seguinte: 
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PARECERN"408,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplemeo .. 
tar, do Projeto de Lei da Câmara D0 65, de 1995 (n° 
40, de 1995, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, para 
o turno suplementar, do Projeto de lei da Câmata 0° 65, de 1995 
(n° 40 de 1995 na Casa de origem), que estabelece regras para a 
prodnÇi;o in~ de enetgia elétrica. e dá oottas provid&cias. • 

Sala de Reuniões da Comissão. 20 de junho de 1995. -Jose 
Sarney. Presidente- Odacir Soares. RelaiOr- Levy Dias- Ney 
Suassuoa. 

ANEXO AO PARECER N°408. DE 1995 

Estabelece regras para a produção iode
pendente de energia elétrica, e dá outras providêoàas. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1 o Entende-se por produção independente ~e ~-1?-erSS:a 

elétrica a geração dessa energia. seja qual for a fonte p~ uu
lizada, inclusive a decorrente do processo de co-gera~o, cfet.tvada 
em regime de livre concorrência.. nos tennos desta l..eL . 

Art. '2:' Considera-se produtor independente de ene:r~ elé
trica a pessoa ítsica ou jurídica que receba concessão, pemnssi? 
ou autorização específicas do poder cooc~en~ para produZir 
energia elétrica a partir de qualquer fonte primária legalmente al:'
torizada. destinada ao comércio de toda ou parte de sua energia 
produ~. por sua conta e ~·c~ conc~ionárias, ~ssio
nária-s. ariioriiãdas de energia elélrica e qurusquer consumidores 
de eletricidade observados os prazos de opção desta Lei . 

§ 1 o A concessão de produção independente é ~1derada 
de utilidade pública, será precedida de lici~ na modalidade de 
concorré"ncia e outorgada. mediante ato administrativo e contrato 
de concessão, nos seguintes casos: -- -- --

1- aos aproveitamentos de potencial hidráulico da União de 
capacidade instalada superiOr a 1.01)) (um mil) quilowatts; 

II - aos aproveitamentos term.elétricos de qualquer fonte 
primária., inClUsfVe os associados, a produção indu~l ~~ va~r 
d'água, de capacidade instalada superior a 20.000 (vm~ 011l) '!u~:_ 
lowatts. _ 

§ zo A permissão de produção ind~pendente é consí~rada 
de utilidade pública. será precedida de lic!taçlo em modalidade 
simplificada., e outorgada mediante ato adiD.I.WsttatJvo e contrato 
de adesão, aos aproveitamentos: ,- _ 

I- de potencial_bidráulic<> de capacidade insta!"da supeiiOC a 
100 (cem)quilowans etgua!oo infenora 1.000(~ m!ll.qu~atts: 

II - termelétricos de qualquer fonte primária,mclus1~e os 
associados a produçio industrial de vapor d'água, de ca~dade 
instalada superior a 10.000 (dez núl) quilowatts e igual ou mterior 
a 20.CX>O (vinte mil) quilowatts. 

§ 3° A autorização de produção independente será outorga
da por ato discricionário do pOder concedente, não lhe sendo reco
nhecido delegação de poder públicq, ficando sujeita. a fi~ão 
do Departamento Nacional de Aguas e Energ1.a Elétrica -
DNAEE, sendo dada nos termos do art. 170 e segui;ttes do ~
to n° 24.643, de 10 de julho de 1934, o Código de Agu_as. n:os ~
sos de aproveitamentos termelétricos -~ QUalquer fonte primária 
inclusive os associados a produção industrial_ de v~por d'á~~· de 
capacídade instalada superior a l.OCX) (um mil) qutlowatts e Igul;ll 
oo inferior a 10.000 (dez mil) quilowatts. 

§ 4° As concessões e permissões de produção indeJ?eodente 
de energia elétrica, quando tiverem mais do que SO% (cm~~nta 
por cento) de sua energia gerada destinada aos serv1ços ?Jblicos 
de fomo:imento de eletricídade, serão dotadas de delegação ,de poder 
ptlblic<> com os dín:ítos constantes doart. lSl do Código de Agu"': 

§ 5° Os sistemas de transmissão associados aos aprovetta
mentos de produção independente poderão ser c~cedidos simul
taneamente aos atos de outorga, na fonna desta Le1. 

§ 6° Ao produtor independel!-te _de en~r-g~ e~ét?Ca é asscS~;~
rado acesso ao sistema de t.ransDU.Ssao e distnb.uçao de ener~ 
elétrica dos conssecionários de serviço público, comprovada a Vta
bilidade técnica e mediante ressarcimento do custo de transporte 
envolvido, calrulado com base em critérios fixados em regulamento. 

AIL 3° A venda de enqgia elétrica aos concessionários de 
senriços públicos e consumidores indicados estã sujeita às n~s 
flxadas em regulamento próprio do serviço e ao preço-teto deftm
do na licitação, quando for o ca,so. . . _ • 

Parágrafo único. A venda de energw. elétnca aos CODSUDll
dores será contratada mediante regime de livre negociação entre as 
partes envolvidas, observado o disposto no "caput" deste artigo. 

Art. 4° Os consumidores ccxn carga igual oo maior q_ue 
10.000 (dez mil) quilowatts, atendidos em tensão igual oo supertot" 
a 69 (sessenta e nove) quilovolts, podem imediatamente optar~ 
contratar seu fornecimento, no todo ou em parte. com prodUtor m
dependente de energia elétrica. resguardado o disposto no § 6° 
deste artigo. · . . 

§ 1° Decorri~s ttês anos ~publicação desta ~1, ~ consu
midores com carga tgual oo supenor a 3.000.(três mil) quilowatts. 
atendidos em qualquer tensão, podetão optar pela compra de e~er
gia elétrica a qualquer concessionário, perm:issioliário ou autoriza
do de energia elétrica do mesmo sistema intedigado. 

§ zo Após dez anos da p.tblicação da presen1< Lei, qual_quer 
consumidor poderá exercer a opção de que tr.1ta o pan\gl3fo antenor. 

§ 3°.0 exercício" da opção pelo_ consumidor_ facult~ a con
cessionária ou permissionária rever Seus cõnttatõS e- -previS~ d~. 
compra de energia elétrica junto a .~s ~pridoras: . 

_ § 4° As tarifas das concesSlonárias envolvidas na opção do 
consumidor sedo. obrigatoriamente, revisadas, para mais ou me. 
nos, pelo Poder ExecutíVo, sempre que.,· em uma delas. a perda ou 
ganho de mercado afete o equilibrio econômico-fmanceiro dos 
contratos. . . 

§ S' Os consumidores que não tiv~ cláusulas ~ temp? 
determinado em seus contratos de fomeciiXleDto só poderão opta:r 
por Outro fornecedor após~ pnzo_de 36 (trinta e seis)_ me~s, cOn
tado a partir da data de manifestaçao formal à concesstonária. 

§ 6° Em qualquer hipótese de rescisão de contrato formal de 
fornecimento, é facultado à concessionária fornecedon pleitear a_o 
consumidor rescisório ressarcim.entõ dos investimentos contràwa~s 
realizados para viabilizar o ateodimento anterior ainda não com-
provadaliielite amortizados:'- -- -- - - -

Art. 5° É de livre e protta escolha dos novos consumidores cuja 
carga seja igual ru maior que 3.000 (ais mil) quilowans. a serem. alen
didos em qualquer tensão. pelo fornecimento feito por produtol: inde
pendente com que contratará sua compno de enetgia elélrico. 

Art. _6° Poderá ser enquachada na atividade de produção in
depeOdeme a geração de energia elétrica resultante da ampliação 
de instalações de concessionãrio de serviço público e de autopro
dutos. obseiVada no primeiro caso a exclusividade para invesü
mentos de terceiros. 

Art. 7° Os produtores independentes, quando inte-grados aos 
sistemas elétricos _interligados, estão su~~tos-~_ ~ei?Jiçã~~~
cíoriil e ao regime de compartilhamento dos õnus e vantagens oa 
operação interligada a que se refere o art. 13 da Lei n° 5.899, de S 
de }ilho de 1973. 

§ 1° O contrat.o de concessão~ u~ ~bem públi~ Pm:a 
fms -de produção independente de c::nerg~ eletnc:a conterá d1spos1-
tivo submetendo a operação das usmas h1drelétncas de produtores 
independente• às regras de coordenação do Grupo CoordenadO!" 
para Operação Interligada- GCOI e do Conutê Coo~nador da 
Operação da Região Norte-Nordeste - CCON, .co!!l vtstas _ao uso 
racional das instalações geradoras e de transmJssao dos Sistemas 
interligados Su1'Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste. 

§ 2° Os consumidores de energia elétrica atendidos por pro
dutor independente participarão, de modo idêntico ao que OCOtTC 

no âmbito da atuação dos concessionários de serviço público de 
enefgia -elétrica, do rateio dos ônus e dos beneficios decorre!ltes da 
operação interligada e dos demãis encargos intrasetOnãts, intlusi-
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ve no que se ruf~re a en~r!,;.-ia oriunda de lt.aipu, no caso dos siste
mas SuVSudeste/CcntnrOeste. 

§ 3o Aplit·.Jm-se à pnx.lu\·ão independente de energia elétri
ca os dispositivos legais referentes ao pagamento de compensação 
fmanceirã. pela utilização de re.cursos hídricos e sua regulamenta
ção dada pela Pm1atja n° 304, de 29 de abril de 199J;do Departa
mento Nacional de Aguas e Energia Elélrica- DNAEE. 

Art.. 8° A concessão ou permissão de pro:iução inde
pendente de energia elétl'Ü.'a scá contratada por prazo determinado 
necessáno à amortiL.ação do investimento; no máximo igtiã1 a 30 
(trinta) anos. admilida a possihilidade de uma pronugação. 

§ l ° Findo esse pra70 os- hens reverterão à União inde
pendentemente de indeniza\·ão, na forma da legislação ein vigor. 

§ zo Recehido o pedido de concessão de uso do bem públi
co para fins de produção independente, o órgão competente da 
Administraç-ão Púhlica Federal fará publicar comunicado, no Diá
rio Oficial da União. e cm dois jornais de grande circulação no 
Estado em que se !m·ali.1.a () p)1encial, abrindo prazo de 60 (ses
senta) dias para que se manifestem outrns eventuais interessados. 

§ 3° Havendo mais intt."ressados no aproveitamento ener
gético do me-smo potenci::tl, órgão competente da Administração 
Pública Federal tornará público edital de licitação para outorga de 
concessão de uso de bem público, atendendo, no que couber, o 
disposto no arL 18 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 

§ 4° Todas as obras decone,1tes da_ concessão de uso de 
bem público obedecerão a parâmetros técn1Côs essenciais flxcidos 
pelo órgão competente da Administração Pública Federal, com 
vistas a preservar o melhor aproveitamento do_conjmto dos poten-
ciais hidráulicos no interesse da sociedade. _ _ _ ., 

Art. 9o Na nu torga de concessão ou insLau'G!ção de licitaÇâo 
para aproveitamento de potencial hidráulíco para fms de produção 
independente de energia eletrica. o órgão competente da Adminis
tração Pública Federal levará em c"mta o planejamento setorial in-
dicativo para o atendimento do merrado. _ 

Art.. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR.I'RESII)ENTE (l,evy Dias)- A redação fmal vai à 

publicação. . 
O SR. I'RESID~:NTE 0 .evy Dias)- Nada mais havendo a 

tratar. a Presidência ,:ai encerrar os trabalhos. designando para a 
Ordem do Dia da sessão ordinária, a realizar-se amanhã, às quator
ze horas e trinta minutos, a sc,guintc 

()RI)El\f 1)0 DIA 

-l
SUBS1Tnmvo AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N'65, DE 1995 

(Em regime de urgência: nos termos do art. 64. 
§ 2'-'. da Constitui~·ão Federal, con:lbinado cOm 

n art. 375, vm, Ju Regimento Inremq) 

Discus~ã~>. cm turnq suplementar, do Substib:ltivo ao Proje-=. 
to de Lei da Cântara n° 65, de 1995 (n° 40195, na Casa de origem), 
de iniciativa dn P1csillentl! da República, que estabelece regras 
para a prcxiw;ão indcpcnJcntc de energia elétrica,. e dá outras pro
vidências. tendo 

Parecer sob n~ .:1-08, de 1995. da Comissão 
- Diretora, ofere .• ::endo a redação do vencido. 

-2-
REQUERIMENTO N'884. DE 1995 

Votação. em turno úni"·o, do Requerimento n° 884, de 1995. 
do Senador Odadr Soares. :;olici~do,_ nos termos regimentais, a 
relirada do Projeto de Lei do Senado n° 88. de 1995, de Süa auto
ria, que disp<)e sobre os Jiu!i[,);, dos "·riadores de novas variedades 
de p!antas (melhoristas). 

-3-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 111. DE 1992 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 

111, de 1992 (n'2.805/92. na Casa de origem), que altera o art. 51 
da Lei n'8.069, de 13 de jJlhode 1990 -Eslalutoda Criança e do 
Adolescente, determinando recurso de oficio das sentenças con
cessivas de adoção de menor brasileiro por estrangeiro residente 
ou domiciliado no exterior, tendo 

Parecer favorável. sob n°340, de 1995. da Comissão 
- de Assuntos Sociais. 

-4-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N" 114, OE 1992 

(Tramitando em conj.lnto com o 
Projeto de Lei da Câmara n• 131, de 1992, 

e Projetosde Lei do Senado n's 344, de 1991. e 19,de 1995) 
Discussão em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara 

n' 114. de 1992 (n' 4.556189, na Casa de Origem). que dispõe 
sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumige
ros. bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias c defensivos 
agricolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição da Re
pública, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário e sob n°s 332 e 333, de 
1995, das Comissões- de Assuntos Sodai.s: 1° pronunciamento: 
(sobre osProjctos de Leida Câmara n's114 e 131, de 1992; e Pro
jeto de Lei do Senado n' 344, de 1991) favoxável às proposições, 
nos termos de Subotinnivo que ofeRJCe. Relator. S....OO.. Cid Sab6ia 
de Carvalho, em substituição à CAS; zo pronunciamento: (sobre 
as emen.das oferecidas perante a Mesa e o Projeto de Lei do Sena
don' 19, de 1995), pela rejeição das Emendas n's I a 3, 15 a 17; 
pela prejudicialidade das de n's 4 a 14, apreselllando novo Substituti' 
vo; e pelo arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n' 131, de 
~1992; e dos Projetos de Lei do Senado n's 344. de 199J, e 19. de 
1995, que .~mitam_ ~_conjunto; e- de AssuntOs Econômicos 
(sobre os Projetos de Lei da Câmara n's 114, de 1992. e 131. de 
1992; Projctos de Lei do Senado n"s 344, de 1991, el9 de 1995, e 
as emendas de Plenário), favaiivcl ao Projeto. nos termos do Substi
tutivo oferecido pela Comissão de Assuntos Sociais, em seu 2° 
pronunciamento; pela prejudicialidade das Emendas de n's I a 17, 
apresentadas perante a ~; ~ pelo arquivamento do Projeto de 
Lei da Câmara n' 131. de 1992, e dos Projetos de Lei do Senado 
n"s 344, de 1991. e 19, de 1995, que tramitam em conjunlo. 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 131, DE 1992 

(Tramital:tdo em conjJDio oom o Projeto de Lei da Câmara 
n' 114. de 1992. e Projetos de Lei do Senado 

n's344,de 1991,el9, de 1995) 

Discussão. em tmno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
~ 131. de 1992 (n' 1.603/91. na Casa de origem), que institui a obri
gatoriedade da colocação de frase de advertência nas embalagens. 
rótulos e bulas de medicamentos. tendo 

Pam:cres. proferido em Plenário e sob n"s 332 e 333. de 1995, 
das O>missões de Assuntos Sociais ecde Assuntos Ec:ooômlcos. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 344, DE 1991 

(Tramitando em conjunto com os Projetas de 
LcidaCâmaran's 114e131,del992,eProjeto 

de Lei do Senado n• I 9, de 1995) 

Discussão. em lllmO único, do Projeto de Lei do Senado n' 344, 
de 1991, de alJtoria do Sellador César Dias. cpe regulamma e disciplina 
o uso e ~de bebidas alco6licas e dárullliS JOlUVidêo:ias. rendo 

Pareceres, proferido em Plenário e sob n"s 332 e 333, de 1995. 
das cOmissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Ec:ooômlcos. 
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-7-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 19, DE 1995 

(Tramitando em conjunto com os Projetos de 
Lei da Câmara n•s 114 e 131. de 1992, 

e Projeto de Lei do Senado n• 344, de 1991) --
Discussio, em IUmO único, do Projeto de Lei do Senado o0 

19, de 1995, de autoria da Senadom Benedi!A da Silva, que obriga 
a inserção da ldvert&lcia, no tóbllo dos recipientes de bebidas al
coólicas, de seremos efeiros destu bebidas prejudiciais-à saúde, e 
dá outras providencias, tendo 

Pamceres. proferido em PlenArio e sob n"s 332, e 333, de 1995, 
das Comissões de A.wuntos Sodais e de Assuntos Ecooômicos. 

-8-
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N"75, DE 1993 

Disa.lssão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
75, de 1993 (n° 5..813/90, na Casa de origem), que acrescenta dis
positivo ao art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio de 1990. para 
~ a movimentaçio da conta vinculada ao FGTS do aposen
tado. na condiçio que especifica, tendo 

Pa=:er favotáveL sob n• 341. de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Sodals: 

-9-
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N"25, DE 1994 

Discussio, em turno ánico. do Projeto de Lei da Câmara n° 
25, de 1994 (n• 2.058191, na Casa de origem), que introduz modi
ficação no Plano Naciooal de Viação, incluindo o tm:bo rodoviá
rio que espec:UIC&, tendo 

Paroceres,sobn"s 288 e 379, de 1995, da Comissão 
- de Serviços de Infra-Estrutura: 1° pronun-ciamento: 

favorável ao Projeto; z• pronundam.ento: pela rejeição da emen
da oferecida perante à Mesa. 

-lO-
PROJETO DE lEI DA CÂMARA N" 57, DE 1994 

Disalssão, em turno únioo, do Projeto de Lei da a\mam n• 
57, de 1994 (n• 2.579/92, na Casa de origem). que dispõe sobte o 
funcionamento dos Conselhos Federais de Fiscalizaçãõ-PrOfissio-
nal e sobre a C()[I'CÇio mooetária das importincias devidas aos in
tegmntes du Rlspectivas classes e dos 6rgios regionais, tendo 

Parecer, sobn"346, de 1995, da Comissão 
- de Aamntos Sociais, favodvel ao Projeto, nos termos de 

substitutivo que oferece. 
...... -· 

=11= 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA ~N" 4, DE 1995 

Discussão, em turno ánico, do Projeto de Lei da Câmara n° 
4, de 1995 (n• 5315190, na Casa de origem), qu_e dispõe sobie o 
arquivamento de cópias de filmes cinematográficos e dá outras 
providências, tendo 

PaiOCOrsobn" 351, de 1995, da Comissão 
-de&i>cação. favoolvel.oomEmenda n"1-CE,que~ 

-12-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÂO 

N"29, DE 1995 
Disa.Jssão; em: primeiro blmo, da Proposta de Emenda à 

Constituição n• 29, de 1995 (n• 4195, na Casa de origem), de ini-· 
ciativa do Pn:sidente da República, que altera o § 2" do art. 25 da 
Constituição Federal, tendo 

Parocer favotáve~ sob n• 387, de 1995, da Comissão 
- de CODStltnlçio, Justiça e Cidadania, com correção re

dacionaL em obedi&!cia à !&:nica legislativa. 
(Segunda sessão ordin1ria de discussão.) 

-13-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTTIUIÇÂO 

N" 32, DE 1995 
Disalssão, em primeiro mmo, da Proposta de Emenda à 

Constituição n• 32, de 1995 (n• 5195. na a\mam dos Deputados), 

__ de iniciativa do ~sidente da República, que altera o inciso IX do 
art. 170 e o§ 1'"' do ait. 17ó, -revoga o art. 171 e inclui artigo na 
Constituição Federal, tendo 

Parecer, sob nD 393, de 1995, da Comis::;ão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Pro

posta, com emenda de redação que apresenta. 
(Primeira sessão ordinária de discussão) 

-14-
PROPOST A DE EMENDA À C:ONSTITUIÇÃO 

N"33, DE 1995 
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 

Constittüção n° 33, de 1995 (n° 7/95, na Câmara dos Deputados), 
de iniciativa do Presídente da República, que altera. o art. 178 da 
Constib.lição Federal e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisó
rias, tendo 

Parecer, sob n° 394. de 1995. da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Pro

posta, com emenda de redação que apresenta. 
(Primeira sessão ordinária de discussão) 

-IS-
MENSAGEM N' 208, DE 1995 

Mensagem D0 208, de 1995 (n° 614195, na origem), através 
da qual o Presidente da República solicita a retirada do Projeto de 
Lei da Câmara n° 80, de 1995 (n° 746191, na Casa de origem), que 
modiflC8. os incisos n e IV do art. 3° da Lei n° 8.090. de 13 de DOVCPJ

bro de 1990. que altera a estrulllra básica da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia da Presidência da República e dá coiras providências. 

-16-
MENSAGEM N"114, DE 1995 

Escolha de Chefe de 1\ti.ssão Diplomática 

Discussão, em turno único. do Parecer da Comissào de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem no 114, de 
1995 (n" 382195, na origem), de 4 de abril do corrente aoo, pela 
qual o Senhor Presidente da República: submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor José Viegas Filho, Ministro de Primeira 
Classe da Caneim de Diplomata, para. UUD.Ulativamente, com a fun
ção de Embaixa.dot do BI3.5il jmto ao Reino da Dinama!ca, Cxetter a 
funçãO de Embaixador do Brasil junto à República da Lituânia. 

-17-
MENSAGEM N" 170, DE 1995 

~scolha_ de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 170, de 
1995 (n• 535/95, na origem), de 18 de maio do corrente aoo, pela 
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado o nome do Senhor Roberto Pinto Ferreira r..1aroeri Abdenur, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a 
função de Embaixador do Brnsil junto à República da Alemanha. 

O SR.PRESIDENTE (I ,;vy Dia.s)- E>!~ encerrada a sesSão. 

( Lcmwa-.Je a sessão às 18h10min.) 

ATA DA 92' SESSÃO, REALIZADA 
EM 19DEJUNHO DE 1995 

(Publicado no DCN, Seção IL de 20 de junho de 1995) 

RETIF/CAÇÃO 

Na página 10475, 2• coluna, no texto do RECURSO n° 1, 
de 1995, referente ao Projeto de Lei do Senado n' 87/95, 

Oodese lê: 
. . •. Lei n°7 .805, de 18 de julho de 1995, o seu§ 2°. 

Leia-se: 
... Lei n•7.805, de 18 de julho de 1989. o seu§ z•. ~ 
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Ata da 958 Sessão, em 21 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. José Sarney 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA.' 
DORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Arlindo 
Porto - Artur da Távola - BeUo Parga - Beni Vens - Bernardo 
Cabral - Carlos Beuxra -·Carlos Patroc!nio - Carlos WiiSOri ::. 
Casildo Maldaoer - Edison Lc>bW - Eduardo Suplicy - Élcio Ál· 
vares - Emília Fernandes- Epitádo Cafeteira- Emandes Amorim 
- Esperidião Amin- Fernando Beuxra - Flaviano Melo- Ft;mce
lino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda -
Gilvam Borges - Guilherme Palmeirn - Hugo Napoleão- Hum
berto Lucena- Íris Rezende- Jader Barba.Jbo- Jefferson Peres
Joio FiaD.ça- João Rocba- Joel de HoUanda- Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho- José Abreu Bianco- José Agripino- José Al
ves- José Eduardo Outra- José Fogaça- José Ignácio Ferreira
José Roberto Arruda- José Samey- Júlio Campos- Júnia Marise 
- Lauro Campos - Leomar Quin:Wlilha - Levy Dias - Lucidio 
PorteUa- Lúcio Alcãntara- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oli
veira - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor 
Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar Dias - Pedro 
Piva- Pedro Shnon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto 
Freire- Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma - Rooaldo 
Conha Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Tootôoio Vilela 
Filho- Valmir Campelo- Vllson Kleimlbing- W aldeck Orne las. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A lista de presença 

''Ait. 177 ...••... _ .. _,, .... - .• ----·········-···-·-··-·· 

····-···············---··----·--·----···-·--
§ 1° A União poderá contratar com empresas estaw 

tais ou privadas a realização das atividades revistas nos 
intisós I a IV deste artigo. observadas as condições que 
a lei estabelecer." 

Art. ~o Incluawse um parágrafo. a ser numerado come § 3°, 
no art.. ~ 77 da C~iitiifçãO Federal. com a seguinte redação:. 

"An.l77. ~ .................................. _, ___ _ 

§ 3° A lei a que se refere o § 1 o disporá sobre: 
I - a garantia do fornecimento dos derivados de 

petróleo em todo o território nacioilat 
II- as condições de contratação~ 
Ill - a estrublra e alribuições do órgão regulador 

do monopólio da União." 

Art. 3° É vedada a edição de medida provisória parn a regu
lameclação da matéria prevista nos incisos I a IV e dos parágrafos 
I 0 e 3° do art 177 da Constiblição Federal. 

SGM-P/ 778195 

Brasília. 20dejuohode 1995 

acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Havendo número Senhor Presidente. 
regime:~ declaro_a~rta0a se~i?·. _ _ balh Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. para os íms 

o a proteçao e eus, l.D..ICWD.OS nossos lra os. OODStitucíonais a inclusa Proçosta de Emenda ConstitucionaL que ''alw 
Os;. ~o Secretário e.oi-exercício. Senador Romeu Tuma, terao§ lodo~ tndaConstiruiçãoFedetal'',aprovadapela.Câmara 

procederá a !ettura do Expedtente. dos Deputados. 005 termos do art. 60, § z•. da Constituição FederaL 

É lido o seguinte expediente: 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 
N'39,DE 1995 

(De iniciativa do Presidente da República) 
(N° 6195, oa Casa de origem) 

Altera o§ I'doart.l77 daCoosti:uição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do art. 60, § 3°, da ConstituiçãO Fedetai, promulgam a 
seguinte emenda ao texto constituc:ional. 

An. 1' O§ 1' do art. 177 da Constituição Federal passa a 
vigorar com a seguiDte redação; 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência proteSIOs 
de elevado apreço e distinta consideração. - Deputado Luís 
Eduardo, Presidente da Câmara dos Deputados. 

A Sua Excelência, o Senhor 
Senador José Sarney 
DD. Presidente do Senado Federal 
Nesta 

MENSAGEMN'l94 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 60, inciso IL da ConstibJição Federal 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências acompanha-
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do de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros . de Estado 
da Justiça, do Planejamento e Orçamento, da Fazenda, de Minas e 
Energia. da Previd!ncia e Assistência Social e da Administração 
Fedetal e Reforma do Estado, proposta de emenda constitucional 
que "Altera o§ 1° do art. 177 da Constiblição Federal". 

Brasília, 16 de fevereiro de 1995.- Fernando Henrique 
Cardoso. 

Brasília, 16 de fevereiro de 1995 

Excclentissimo Senhor Presiden'" da Repíblica, 
Em obediência à orientação de Vossa Excelência no sentido 

de expurgar do texto constitucional os e~ementos ~~e se afiguram 
limitadores do desenvolvimento econõmico e restnllvos às altera~ 
ções da política govemamental, pretende-se conferir à legislação 
otdinária a possibilidade de conformar a indllstria de petróleo ao mo
delo energéâcoroqueridopelo'estágio de de"'nvolvimento do País. 

2. A Emenda visa a flexibilizar o monopólio do petróleo de 
fonna. que a União possa contratar com empresas privadas a reali
zação das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás nab.Jral, 
refmo de petróleo, importação e exportação de petróleo, gás e de· 
rivados, bem como o transporte marítimo de petróleo, derivados e 
gás natural. inclusive por meio de dutos. Assevere-se que lei ordi
nária deverá regular as condições e telações coo.tratuais concer
nentes. Nesta medida, a flexibilização a ser implementada em ní
vel infraconstitucional implica a ampliação da competência do Po
der Legislativo na discussão dos rumos da politiCa governamental 
voltada para o selar do petróleo. 

3. Tal flexibilização permitirá a atração de capitais privados 
para determinadas ativiclades em que se requer a expansão dos in
vestimentos em volume insuscelivel de financiamento exclusivo 
por parlo de Petrobrás. A título de exemplo, a União poderá ceie· 
btar conttatos de risco na pesquisa e lavra das jazidas de pettóleo, 
gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, levando em conta a 
sistemática-atlJalm.ente adotada na principais fronteiras petrOlíferas 
do mundo (como no Mar do Norto). Podemo também ser autoriza· 
das por lei a realização de "joint ventutes" e parcerias da Petro
brás cem empresas privadas em empreendimentos específicos de 
maior porte, como no caso da construção da nova refmari.a do NE. 

4. Julgamos, Senhor Presidente, que a alteração proposta irá 
ao encontro do projeto de desenvolvimento econômico e social 
propujlDado por Vossa Excelência. manifestando-se compativel com 
a construção de uma ocooomia mais aberta. dmâmica e competitiVa. 

Respeitosamente, Nelsoo 'Jobim, Minisiro de Estado da 
Justiça - Pedro Malan, Ministro de Estado da Fazenda - José 
Serra. Ministro de Estado do Planejamento e OrçameD.tó - Rei
nhold Stepbanes, Mínistto de Estado da Previdência e Assistência 
Social- Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro de Estado da Ad· 
ministração Federal e Refonna do Estado- Raimundo Brito, M;. 
nistro de Estado de Minas e Energia. 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL N" 6 DE 1995 

Altera o§ 1" do art. 177 da Constituição Federal. 

Art. l 0 É conferida a seguinte fedação-ao § }0 do art 177 da 
Constituição Federal: 

''Art. 177. ·-··--····-··---··-····-··--···--··-
§ 1 o A União poderá contratar com empresas pri

vadas a realização das atividades previstas DOS inciso I a IV 
deste artigo, observadas as coodiçiies que a lei estabelecer." 

Art. 2° Esta Emenda entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

CONSlTI'UIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASR. 

rtruLOvn 
Da Ordem Econôm.ica e Financeira 

CAPITuLO! 
Dos Prinápios Gerais da Atividade Econôm.ica 

Art. 177. Constituem monopólio da União: 
1- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural 

e outros hidrocaxbonetos fluidos; 

II- a refmação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
m - a importação • exportação dos produtos e derivados 

básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; 

IV- o transporto maritimo do petróleo bruto de origem oi. 
cional oo de derivados básicos de petróleo produzidos no Pais, 
bem assim O transpOrte por meio de conduto de petróleo bruto, 
seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

V- a pesquisa. a lavn. o enriquecimento, o reprocessamen
to, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nuclea
res e seus derivados. 

§ 1 o O monopólio previsto neste artigo inclui os risCos e re
sultados decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo veda
do ii União ceder ou conceder qualquer tipo de participação em es· 
pé<:ie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo oo gás na
tural, ressalvado o disposto no art. 20, § 1° 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A matéria vai à Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

1 A presente sessão teve por fmalidade a leitura de emenda 
constitucional votada pela Câmaia dos Deputados, para dar início 
à sua tramitaçilo no Senado FedernL 

Cowuho"" Sts. Senadores se desejam usar da palavra. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra e cumprida a rm.alidade 

da sessão, a Presidência vai encerrar os trabalhos. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- EstA encenada a sessão. 

(Levanta-se a .ussão às IOhiOmin) 
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Ata da 96a Sessão, em 21 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura _ 

Presidência dos Srs. José Sarney, Teotonio Vilela Filho, Júlio Campos, 
Odacir Soares, Renan Calheiros e Antonio Carlos Valadores 

89 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Submekndo à deliberação do Senado Federal a 
OS SRS. SENADORES: __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ ____ , escOUia de nome indicado para cargo cujo provimento 

Ademir Andrnde - Antônio Carlos Magalhães- Arlindo Pato de~Me de sua prévia aqult:scincía: -
- Artt1r da Távola- BeUo Parga- Beni Vens- 8enl&tdo Cabral-
Carlos Serena- Carlos Palroclnio- Carlos Wilsm- Casildo Malda· MENSAGEM N' 221, DE 1995 
ner- Edison Lobão- EduardoSuplicy- E!cio Alvares- Emllia fer:- (N'64!1195,na origem) 
nande$- Epitácio Cafeteira- Emandes Amorim- Esjieridião Amin-
Fernando Serena - Flaviano Melo - Francelino !'=ira - Frew Senhores membros do Senado Federal, 
Neto- Gemido Melo- Gilberto Miraoda- Gilvam Bc:xges- Cluilher- De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição 
me Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Luc:ena- !ris ReW>de- Fede111L e de acado com o disposto no art. 56, § 1', do Regula
Jader Barbalho- Jeffersm Peres -Joio Fnmça- Joel de Hollanda- mento aprovado pelo Decreto n' 93.325, de 1' de ou rubro de 1986, 
Jonas Pinheiro-Josap:tat Marinho-José Abreu Bianco-José_A~- no art. 39, inciso I, alínea a,. e no art. 40 do Anexo I ao Decreto o~ 
pino- José Alves- JoséJlduardo_Dutra- José Fogaça- José Ignllcio 99.578, de lO de outubro de 1990, submeto à apmvação de Vossas 

=--~ = ~~Qe!"!!Jii;!~ ~ ~~ Excelêndas a esoolba, que desejo fazer, do Senha.- Sêrgio Barcei
Ponella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira los Telles, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
- Marina Silva- MarbJce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- para. cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil jun
Ney Suassuna- Odacir Soares - Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro to à Federação da Malásia. exercer o cargo de Embaixador do Bra
Simon- Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto_ F_rejre- Ro.- siljunto ao Sultanato_~ Brunei Darussalam. 
berto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma ;;;;;- Ronaldo Cunha Os méritos do Embaixador s~rgiO BarceUos Teiles. que me 
Lima - Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Fi- - induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
lho- V alm.ir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Orne las. constam da anexa informação do MinistériO das Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - A lista de Brasília. 20 de jmho de 1995. _Fernando Henrique Cardoso. 
presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a sessão. .. _ EM N' 318/MRE/G/SRCIDSE/DP/APES 

O Sr. 1' S~o. Senador Odacir Soares. procedenl à lei- BiaSí!ia, 9 de junho de 1995 
tura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Excelenússimó Senhor Presidente da Replblica. 
De aconio com o art. 84, inCiso Vil. da Constituição, e com 

o disposto no art. 56,§ 1°, do Regulamento aprovado pelo Decreto 
n° 93325, de 1° de outubro de 1986, nõ art. 39, inciso L alínea a. e 
no art. 40, do Anexo I ao Decreto D0 99.578, de 10 de outubro de · 

RestiluindoaUlÓgrafosde projetosd~ leisancionadcs:- 1990, submeto à apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta 
N' 224. de 1995 (n• 654195. na origem), de 20 do oom:nte, • de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação dó Senhor 

referente ao Projeto de Lei de Convetsão n° 11, de 1995, que dá Sérgio Barcellos Telles, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
nova redação a dispositivos das Leis n% 8.849, de 28 d~ janeiro de de Dipl~~ta. ~a, cumulativamen~ com o cargo de Embaixa~ 
1994, e 8.541, de 23 de dezembro de 1992, que alteram ale isla- do BrasilJUn~ ~Federação da Malásia, ex~ro cargo de Embai-
ção do ·IIllposto sobre a renda to de a! ... g xador do Brasil .JUntO ao Sultanato de Brune1 Darussalam. 

e proven s qu quer na..ureza, e 2 En aminh - c ri lu Vila do E bai 
dá outras providências, sancionado e transformado na Lei 00 • . c o, em anexo, o , ur cu m e m -
9064 de20dejunhode 1995· xador Sérg1o Barcellos Telles, que JUntamente com a Mensagem 

· 'N" 225 de 1995 ( • 655,195 · ) de 20 d. ora submetida à apreciação de Voosa Exoelência, será apresentado 
, n , na ongem , o corrente, S nad Fede a! de il Ire bro referente ao Pro•;eto d Le" de C - o 12 d 1995 dã ao e o r para exame seus us s mem s. 

;J e 1 onv4;rsaon . e _ ,que R · L izFeli L · Minís' d Es 
nova redação a dispositivos da Lei no 8.981, de 20 de ja.Deiro- de espe:tosamen~. u pe ampre••~- tro e ta-
1995. que altera a legislação tributária federal. e dá outras provi- do das Relaçoes Ex tenores. 
dências, sancionado e transfoanado na Lei no 9.065, de 20 de ju-
nhodel995;e - · _ 

N' 226, de 1995 (n' 656/93, na origem~ de 20 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei de Conversão n° 13, de 1995, Que auto
riza o Poder Executivo a- contratar Com ·a Itaipu Büla.CiOOa.l paga
mento de débito junto ao Tesouro Nacional com títulos da dívida 
externa brasileira,. denominada "Brazil Investiment Bond - BIB 11

, 

em valor correspondente a até noventa e dois milhões e oitocentos 
mil dólares dos Estados Unidos da América, sancionado e trans
fo.-mado na Lei n' 9.066, de 20 de junho de 1995. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 
Embaixador Sérgio Barcellos Telles 
Rio de Janeiro!RJ. 14 de abril de 1936. 
Filho de Adail Telles e Julieta Barcellos Telles. 
CPCO, IRBr. 
Curw de Exportação de ManufatUiados, OEA, Bruxelas. 
Academia Militar d3s Agulhas Negras. 1954. 
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. 1955/59. 
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Terceiro-Secretário, 17 de fevereiro de 1966. 
Segundo-Secretário, aiJligüidade, 30 de abril de 1969. 
Primeiro-Secretãrio, merecimento, 1 o de janeiro de 1976. 
Conselheiro, merecimento, 23 de janeiro de 1980. 
Ministro de s~ Classe. merecimer<o. 30 de ;nno de 1987. 
MiDisttp de Primeim Classe, merecimelio. 24de jnilode 1994. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1966/67. 
Assistente do Chefe de Assessoria de Imprensa do Gabine-

te. 1974175. 

Assistente do Chefe da Divisão de Transportes e Comunica-
ções. 1975. 

Chefe da Divisão de Feiras e Turismo, 1986/87. 
Chefe do Departamento Cullllral, 1992/95. 
Bogotá. Missão Transitória. 1966. 
Madri, Missão Transitória, 1968. 
Lisboa, Terceiro-Secrelãrio,l968/69. 
Lisboa, Chefe do Setor Cultural, 1968n I. 
Lisboa, Segundo-Secretário. 1969n I. 
Damasco, Missão Transitória, 1970. 
Buenos Aires, Segundo-Secretário, 197In3. 
Buenos Aires, Chefe do Selar Cultural, 197ln3. 
Luanda, Missão Transitória. 1975. 
Paris. Primeiro.Secrelãrio, 1977/80. 
Paris, Chefe do Setor Cultural, 1977/80. 
Tóquio, Chefe do Setor Cullllral e Consular, 1980/81. 

Tóquio, Conselheiro, 1980/82. 
Tóquio, Chefe do SECOM, 1982. 
Tóquio, En=gado de Negócios, a.i. 1982. 
Moscou, Conselheiro, 1982/86. 
Moscou, Encarregado de Negócios, aj., 1983/86. 
Paris, Ministro-Conselheiro, 1988/91. · 
II Feira Internacional de Bogotá, 1966 (assessor). 
Reunião da Comissão Mista Brasii-POt1Ugal, 1971 (assessor). 
Congresso da UPAE, Lima, 1976 (assessor). 
Missão Especial aos funerais do Presidente Leonid lliteh 

Brejoev, Moscou, 1982 (membro). 
IX ReuQião da Comissão Intergovernamental Brasi!-URSS 

para a Cooperação Econômica. Científica e Tecnológica, 1983 
(delegado). 

Missão Especial ao funeral do Presidente Constantino Cher
nenco, Moscou, 1985 (membro). 

Participação do Brasil na Feira Internacional de Paris, 1986 
(Diretor-Geral). 

Conselho Nacional de Turismo, Brasília, 1986187 (mem
bro-representante). 

Participação do Brasil nas Feiras lnlemacionais de Hano
ver, Colonía, Santiago, Buenos Aires, 1987 (Diretor-Geral). 

Pnblicações: "Encontro", Edição do Centro do Livro Brasi
leiro, Lisboa, 1971. "RetralO de Maria Nivoulies", Edição do Mu
seu de Arte Moderna, Buenos Aires, 1973. 

"Maria Nivoulies", Edição do Museu de Arte de São Paylo. 
Assis Chateaubriand. 

''Porto Seguro r•, Edição Wildenstein, 1976. 
''Porto Seguro II", Edição Disttiboidora Record, 1986. 
''Rio de Janeiro", Edição Distribuidcn Record, 1987. 
Ordem de Rio Branco, Cavaleiro, Brasil 
Ordem do Mérito Militar, Comendador, Brasil. 
Metialha Tamandaré, Brasil. 
Ordem de Cristo, Of~eial, Portugal. 
Ordem do Mérito, Oficial, França. 

Ordem do Sol Nascente, Comendador, Japão. 
Stéllo Marcos Amarante, Cllefe do Departamento do Ser~ 

viço Exterior. 

MENSAGEM N" lll, DE 1995 
(N" 4i50195, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De conformidade com o art. 84, inciso VIL da Constituição 

Foderal, e com o disposto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de oulll
bro de 1986, no art. 39, iiiciso I, aUnea a, e no art. 40, do Anexo I 
ao Decreto n• 99.578, de lO de outubro de !990, sulmeto à apre
ciaçio de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Se
nhor Márcio Pau!o de Olive'im Dias, Ministro de Primeira Classe, 
da Camoira de Diploma1a, J28Ill exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à Rep!blica do Paraguai 

OS méritos do Embaixl\dor Máicio Paulo de Oliveim Dias, que 
me induziram a eocolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa infonnação do MiniSiéiio das Relações Exterioo:s. 

Brasília. 20 de jmbo de 1995- Fernando Henrique CardoSo. 

EM N" 325/MRE/G/SRCIDSE/DP/APES 

Brasília, 20 de junho de 1995 

Excelentíssimo SenhOI' Presidente da Rep.íblica. 
_ _ De acordo com·o_art. 84, inciso V~ da Constituição, e com 
o disp:>slO no art. 18, inciso L e nos arts. 56 e 58, do regulamento 
aproVadO pelo DecretO n° 93.325, de I 0 de oublbro de 1986, no art. 
39. inciso I, alínea a, e no arL 40. do Anexo I ao Decreto n° 
99.578, de 10 de oulllbro de 1990. submeto A apreciação de Vo5sa 
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal desti
nada à indicação do Senhor Márcio Paulo de Oliveira Dias. Minis
tro de Primeira Classe. da Carreira de Diplomata. para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil jlnto à República do Paraguai. 

2. O ltamaraty elaborou o Curriculum Vitae do Embaixa
dor Márcio Paulo de Oliveira Dias. que, }lntamentc com a Mensa
gem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, será apre
sentado ao Senado Federal para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, ---Luiz Felipe Lampreia - Ministro de 
Estado das Relações ExterioreS. 

INFORMAÇÃO 

Curriadum Vitae 
Embaixador Márcio Paulo de OlivCú:a. Dias 
Florianópolis/SC, 19 de abril de 1938. 
Fillio de Wilmar Dias e Alcione Oliveira DiaS. 
CPCD,ffiBr. 
Terceiro-Secretário. S de outubro de 1963. 
Segundo-Secretãric, merecimento, 31 de dezembro de 1966. 

-- Primeiro-Secretário. merecimento, 1 o de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 2~- de agosto de 1977. 
Ministro de Segunda Classe, merecimenro, 12 de dezem

bro de 1979. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 28 de junho 

de 1g90, 
Assistente do Chefe da DiviSão da Europa Oriental, 

1964/66. 
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Assistente do Chefe da Divisão da América Meridional· 
II, 1975. 

Chefe, substib.lto, da Divisão de Sistematização da Informa-
ção, 1976/77. . 

Chefe da Coonienadoria Técnica de Departamento de Co
municações e Documentação, 1976/78. 

Chefe • da Divisão de Sistematização da Informação 
1978n9. • 

Chefe do Departamento Consular e Juridico, 1986/90. 
Novalo!tjlle, Vioe-Cônsul, 1966. 
NovaiO!tjlle, Cônsul-Adjunto, 1%7/69. 
Nova IO!tjlle, Chefe do SECOM, 1%7/69. 
Sidney, Cônsul, l%9nl. 
Estocohno, Segundo-Secretário,!97lm. 
Estocohno, En=gado de Negócios, a.i., 1972. 
Argel, Primeiro-Secr<tário, !973n5. 
Argel, Eu=gado de Negócios, a.i, 1973/75. 
Kingston, EncaiTegadn de Negócios, a.i., em Missão Tmn· 

sitória, 1978. 

Buenos Aires, Cônsul-Gemi, 1981/86. 
Cairo, Embaixador, 1991/95. 
Seminário da CEPALde Peritos Governamentais em Politi

ca Comen:ial, Brasília, 1964 (membro). 
Conselho Delibetativo da SUNAB, 1%4 e 1%5 (n:pre· 

senb.nle suplente do MRE). 

Exposição de Produtos lndnstriais Brasileiros Comemorati
va da Inauguração da Ponte da Amizade entre o Brasil e o Para
guai, I %5 (organizador e coordenador). 

Feira de Gotemburgo, 1%5 (diretor e organizada do _pavi
lhão do Brasil). 

Grupo Executivo de Movimentação de Safras, GREMOS, · 
Rio de laneiro,l986 (representante do MRE). 

XXXVI. XXXVD e XXXVlll da ASTA, Seattle, 1966, 
Atenas, I %7, Porto Rico, I %8 (representante do Brasil). 

Retlliii.cTda Associação das Câmaras de Comércio da Aus
trália, Melboume,l970 (n:presentante). 

Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, Estocolmo. 
1972 (assessor). 

Negociações com as autoridades peruanas e chilenas sobre o 
fomecimento de Cobre ao Bmsil, Lima e Santiago, 1975 (delegado~ 

Secretário-Geral-Adjunto da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidêocia da República, 1979/8 l. 

Subsecretário-Geral da Presidência da República,I99<Y91. 
Ordem do ~io Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
O Embaixador Márcio Paulo de Oliveira Dias-encOmra-se-~ 

nesta data no exercicio de suas funções de Embaixador do Brasil 
no Cairo. - Stelio Marcos Amarante, Chefe do Departamento do 
ServiÇO Exterior. 

(À Comissão de Rdações Exteriores e Defesa Na
cionaL) 

AVISOS DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 379/95, de 14 do oorrente, do Ministro do Meio Am
biente, dos _Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. referente ao 
;0 :querimento n• 357, de 1995, de inf011l13ções, da Senadorn Mari
na S:tlva.-

~ 483/95, de 16 do corrente, do Ministro da Fazenda. refe
rente ao Requerimento n° 684, de 1995, de informações, do Sena
dor Jefferson Péres. 

As informaçõeS- foram encammhadas, em cópia, 
aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFiCIOS DO SR. JO SECRETÁRIO DA CÂMA
RA DOS DEPUTADOS, ENCAMINHANDO À REVI
SÃO DO SENADO AUTÓGRAFOS DOS SEGUINTES 
PROJETOS: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, DE 1995 
(N• 2.744192, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dá nova redação aos arts. 1°, 2°, "r e 20 e revo-
ga o art. fJO, da Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O caput do art. 1°, o pan\gra.fo Unico do art. zo os 

arts. 7•e 20, da Lci n•7.102, de 20 de junho de 1983, passam .'vi
gorar com as segumtes alternções: 

"Art. 1 o É vedado o funciorulmenro de qualquer 
estabelecimento financeiro, onde haja guarda de valores 
ou movimentação de numer.írio, que não possua sistema. 
de segurança aprovado pelo Ministério da Justiça ou, no 
caso de convênio, pela Secretaria de Segurança Pública 
da respectiva unidade da Federação. 

AIL 2° '''"··-··--------·------------··· .. ·----·-----
Parágrafo único. O Ministério da Justiça ou a Se-

cretaria de Segumnça Pl!büca da unidade da Fedezação 
em que estiver sediado o estabelecimento fmancej:ro. DO 
caso de celebração de convênio, podcri. aprovar o siste~ 
ma de segurança dos estabelecimentos fmanceiros loca- · 
lizados em dependência de órgãos da Administração da 
União. do Distrito_ Federal. dos estados. dos municípios 
~ dos territórios. iildependentemente das exigências esta
belecidas neste artigo. --

Ã;;:-7° õ;;b;i;ci';;~n;;;~;;;·~~; infrin-;. 
as diSJX>SiÇões desta lei ficará sujeito às Seguintes pea!ili
dades, aplicáveis pelo Ministério da Justiça ou, na bip6-
tese de convênio. pela Secretaria de Segumnça Pública 
da Unidade da Federação em que estiver sediado: 

1- advertência; 
11- multa, de 80 (oitenta) a 8.000 (oito mil) Uni

dades Fiscais de Referência - UFIR; 
III- intett!ição do estabelecimento. 

:\-;;:·z-ó:--:::::::::::::::-..::-~::=:==::= 
............................ __ ·---------··-'---·~ 
X - fiscalizar os estabelecimenlOS rmanceiros 

quanto ao cumprimento do disposto nesta lei." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°Revogam-se o art. 6° da Lei n° 7.102, de 20 de junho 

de 1983, e demais disposições em contrário. 
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MENSAGEM N°108, DE 14 DE ABRIL DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 61 da Constituição federal, tenho a hoara 

de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acom. 
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro-de Estado 
da Economia~ Fazenda e Planejamento, o texto do projeto que "Dá 
nova redação aos arts. 1°, 2°, 7° e 20 e revoga o art. 6° da Lei n° 
7.!02,de20de}lnhode 1983". 

Brasília, 14 de abril de 1992.- Fernando CoDor de MeDo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 386, DE 19 DE SETEMBRO 
DE 1991. 00 SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEIAMENTO. 

A-Sua Excelência o Senhor 
Fernando Collor, 
Presidente da Rep.íblica 

Senhor Presidente, 
Tenho a howa de submeter à elevac:hi.- ap{eciação de Vossa 

Excelência o incluso anteprojeto de lei alterando dispositiVos-da 
Lein•7.102.de20dejunhode 1983. 

2. O anteprojeto atende a proposta do Banco Central do 
Brasil. ao qual são conferidas, pela mencionada lei, atnõuições re
lacionadas. entre outras, com a aprovação dos planos de segurança 
das dependências de instituições fmanceiras, de modelos de cabi
nes de segurança e de sistemas de a~ bem assim a emissão 
dos respectivos laudos e alvarás pa.nl efeito de conceS$00 oü reno
vação de seguros e, ainda. a realização de vistorias em veículos de 
transporte de valores c nos sistemas de segurança. 

3. Como esclarece o Banco CeQtral do Brasil. todos esses 
encargos não guardam qualquer cOI'l'elaçio cem as atividades pró
prias do Banco Central do BrasiL previstas na Lei n° 4.595. de 31 
de de:zembro de !964. e modificações posteriores. carecendo aque
la Autarq~:~J.a de condições mínimas necessárias à exeaJção das ta
refas impostas-pé la lCi-que ora se pretende akerar. 

4. As alterações propostas proporcionarão condições para 
que as atividades referidas sejam exercidas pelas Secretarias de 
Segurança Pública dos eslados, Distrito Federal. territórios e mu
nicípios. independentemente do convênio atualmente ptevisto no 
parágrafo único do art. 6• da Lei n• 7.102/83. -

S. Por outro lado, o anteprojeto revela-se coerente com os 
dispositivos constitucionais que regem a matéria, uma -vez que. 

nos termos do art. 21, inciso XIV, da Constimição, compete à 
União a organização e manutenção das atividades de policia fede
ral. entre as quais não se incluem a guarda e vigilância dos estabe
lecimentos fmanceirOS, --matéria afeta às Secretarias de Segurança 
das unidades da Federação. 

6. O projeto preserva.. outrossim. a competência ndrti:W.iva 
do Ministério da Justiça para disciplinar a formação dos vigilantes 
bancários. mantendo inalterados os dispositivos do art. 20 da cila
daLein07.102. de 1983, pertinentes à matéria. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excel~n
cia. Senlror Presidente, os protestos do meu mais profundo respei
to. - Marálio Marques Moreira. Ministro de Estado da Eco_no
m.ia. Fazenda e Planejamenlo. -

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N-7.102. DE20DE.JUNHO DE 1983 

Dispõe sobre segurança para estabelecimentos 
rmanceiros, estabelece normas para constituição e 
fun~~;:ionamcoto das empresas parti~~;:ulares que explo
ram serviços de vigftâocia e de transporte de valores 
e dá outras providêodas.. 

O Presidente da República. faço saber que o Congresso Na
cional decreta~ seu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1 o E vedado o funcionamento de qualquer estabeleci
mento fmanceiro onde haja guarda de valores ou movimentação 
de numerário, que nio possua sistema de segurança. aprovado 
pelo Banco Central do Brasil. na forma desta lei. 

Parágrafo ónico. Os estabelecimentos fmanceiros referidos 
neste artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas eco
nômicas. sociedades de crédito, associações de poopança.. suas 
agências. subagências e scções. 

Art. 2° O sistema de seguntnça referido_ no artigo anterior 
inclui pessoas adequadamente preparadas. asSim chamadas vigi
lantes; alarme capaz dto permitir. com segurança. comunicação en
tre o estabelecimento fmanceiro e outro da mesma instituição. em
presa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e. pelo menos, 
mais um dos seguint.es dispositivos: -

I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que 
possibilitem a identificaçio dos assaltantes; 

II- artefatos que retardem a ação dos criminosos. permitin
do sua perseguição. identificação ou capblra; e 

- ID-:: cabina blindada com permanência inintelt'Upta de vigi~ 
lante durante o expediente para o público e enquanto houver movi
mentação de numerário no iaterior do estabelecimento. 

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá aprovar · 
o sistema de segurança dos estabelecimentos fmanceiros localiza. 
dos em dependência dassedes de órgãos da União, Distrito Fede
ral. estados. municlpios e territórios. independentemente das exi
gências deste artigo. 

Art. 3° A vigilância ostensiva e o transporte de valores se
rão exea~tados: 

I- por empresa especilizada contratada: ou 
- n- pelo próprio estabelecimento financeiro, desde que or
ganizado e pteparado para tal fun, e coto pessool propr; .'. 

Parágrafo único. Nos estabelecimentos fmancPII'OS federais 
ou estaduais. o serviço de vigilância ostensiva poderá ser desem
penhado pelas Polícias Militares, a critério do Governo do respec
tivo estado. teiTit6rio ou Distrito Federal. 

Art. 4° O transporte de numerário em montante superior a 
500 (quinhentas) vezes o maior valor de referência do País, para 
suprimento cu recolhimento de movimento diário dos estabeleci
menr.os fmanceiros. ser.t obrigatoriamente eferuado em veiculo es
pecial da própria instituição ou de empresa -ãpecializada.. 

Art. 5° O transiK>ftc: de numerário entre 200 (duzentas) e 
SOO (quinhentas) vezes o maior valor de referência do País será 
cfetuado em veículo comum. com a presença de dois vigilanaes. 

A rt. 6° Compete ao Banco Central do Brasil: 
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I - autorizar o funcionamento dos estabelecimentos fwa.n
ceiros após verificar os requisitos mínimos de segurança indispen
sáveis, de al.'ordo com o artigo 2° desta lei, ouvida a respectiva 
Secretaria de Segurança Pública; 

II - fiscalizar os estabelecimentos fman<:elros qllaílto ao 
cumprimento desta lei; e; 

Ill - a~licar aos estabelecimentos financeiros as penalidades 
previstas nesta lei. 

Parágrafo único. Para a execução da competência prevista 
no inciso IT deste artigo. o Banco Central do Brasil poderá celebrar 
convênio com as Secretarias de Segurança Pública dos respectivos 
estados, territórios e Distrito Federal. 

Art. 7° O estabelecimento fmanceiro que infri.Dgii-disposi
ção desta lei ficará sujelto às seguintes penalidades aplicáveis pelo 
Banco Central do Brasil, conforme a gravidade da infração e levando
se em conta. a reincidência e a condição econõmica do infrat.or. 

1- advertência; 
II-IIJ.Illa. de I (um) a JOO(oem) vezosomaiorvakrderefetência; 
III - interdição do estábelecim.ento. 
Art. go Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir; Cm 

favor de _estabelecimentos fmanceiros, apólice de seguros que in
clua cobertura garantindo riscos de roobo e furto qualificado de 
numerário e outros valores, sem comprovação de cumprimento. 
pelo segurado, das exigências previstas nesta lei. 

Parágrafo único. As apólices com infringência do disposto 
neste artigo não terão cobertura de resseguros pelo Instituto de 
Resseguros do Brasil. 

Art. 9° Nos seguros contra roubo e furto qualificado de es
tabeledmentos fmanceiros: seri.o concedidos descontos sobre os 
prêmios aos segurados que possuírem. além dos requisitos Iníiii
mos Je segurança, outros meios de proteção previstos Dt:si.a lei, na 
forma de seu regulamento. 

Art. 10. As empresas especializadas em prestação de servi
ços de vigilância e de transporte de valotes, coostil.uídas $Ob a for
ma de empresas privadas, serào regidãs por eSta lei, e ainda pelas 
disrostções das legislações civil, comercial e trabalhista. 

Parágrafo único. Os serviços de vigilância e de transpmte 
de valorerpoderão ser executados por uma mesma empresa. 

Art. 11. A propriedade e a administrn.Ção das empresas es
peciali7.adas que vierem a se constituir são vedadas a estrarigeiros. 

Art. 12. Os direwres e demais empregados das empresas es
pecializadas não poderão ter antecedentes criminais regiStrados. 

A rt. 13. O capital integralizado das empresas especializadas 
não pode ser ínferior a 1.000 (mil) vezes o maior valor de referên-
cia vigentl' r:o p.,ís. . . _ _ 

Art. 14. São condições essenciais para que as empresaS es
peciali1'.adas operem nos Estados, Territórios e Distrito Federal: 

I- autori7.ação de funcionamerito concedida conforme o art. 
20 desta lei. e 

II- comunicação à Secretaria de Segurança Pública dores
pectivo Estado. Tenitório OU Distrito Federal. 

Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é--o-empregado 
contratado por estabelecímentos fmanceiros ro por empresas eSpe
cializ·t(la em prestação de serviço de vigilância ou de transporte de 
valores, pata impedir ou inibir z..ção criminosa.-- --- - -

/.!·_ i6. P;1ra o exercício_da profissão. o vigilante preenche-
lá .JS se-guintes requisitos: 

I - ser brasileiro; 
II- ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 
m- ter instrução conespondenle à quatta série c1o JXimeiro grau; 

1 V - ter sido :provado em curso de formação de vigilante; 
V - ter sido aprOVadO em exame de saúde física, mental e 

psicotécnico; 
VI- não ter antecedentes criminais registrãdos; e 
VU- estar qtJ!te com as obrigações eleitorais e militares. 
Parágrafo único. O requisito-previsto no inciso Ill deste ar-

tigo não se aplica aos vigilantes admitidos alé a publicação da preM 
sente lei. 

Art. 17. O exercício da profissão de vigilante requer prévio 
registro na Delegacia Regional do Trabalho do Ministério-do Tra
balho, que se fará após a apresentação dos documentos comproba
tório das sibJações enumeradas no artigo anterior. 

Parágrafo único. Ao vigilante será fornecida Carteira de 
Trabalho e Previdência SÓCial, em que será especificada a ativida
de do seu portador. 

Art. 18. O vigilante usará uniforme somente quando em 
efetivo serviço. - -

Art. 19. É assegurado ao vigilante: 
I- unifoane especial às expensas da empresa a que se vincular. 
II- porte de arma. quando em serviço; 
Ill - prisão especial por ato decorrente do serviço; 
IV- seguro de vida em grup:> feito pela empresa empregadora. 
Art. 20. Cabe ao Minis_tério da Justiça, por intermédio de 

seu 6rgão competente ou mediante convênio com as Secretarias de 
Segurança Pública dos Estados, Territórios õU DiStritO Federal: 

I- conce~ autorização para o funcfona.rilent6: 
a) das empresas especializadas em serviços de vigilância: 
b) das empresas especializadas em transporte de valores, e 
c) dos cursos de formação de vigilantes; 
II - fiscalizar as empresas e os cursos mencionados no inci

so anterior; 

III- aplicar ãs empresas e aos CUISOS a que se refere o inci-
so I deste artigo aS penalidades previstas no art. 23 desta lei; 

IV - aprovar uniforme; 
V- fl.xar o cuniculo dos cursos de forma-ção de vigilantes; 
VI - fixar o número de vigilantes das empresas especializa~ 

das em cada unidade da Federação; 
vn - ftxar a: natureza e a quantidade de armas de propriedades 

das empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros; 
vm- autorizar a aquisição e a posse de armas e munições; e 
IX- fLSCalizar e controlar o armamento e a munição utilizados.. 
Parágrafo único. A coolpetêricia prevista Do inciso V deste 

artigO não será objeto de convênio. 

. ArL 21. As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de 
propnedade e responsabilidade: 

I- das empresas especializadas; 
' . II- do~ estabele_cimentos fma:nceiros quando dispuserem-·de 
setvt~ orgam7.ado de vigilância, ou mesmo quando contratarem 
empre!ôas especiali7..adas. 

Art. 22. Será- pernútido ao vigilante. quando em serviço, 
portar revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cassete te de madeira ou 
de borracha. 

Parágrafo único. Os vigilantes, quando empenhados em 
lra.ns~rte de val_ores. poderão também utilizar espi.rigarda de uso 
penrulldo, de calibre 12, 16 ou 20, fabricação nacionaL 

Art. 23. As empresas especializadis e os -Cursos de forma
ção de vigilantes que infringírem disposições desta lei ficarão su~ 
jeitns às segUintes p<.•nalidades, aplicáveis pelo Ministério da Justi
ça. ou. mediante convênio, pelas Secretarias de Segurança Pública, 
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conforme a gravidade da infração, levando-se em conta a reinci
dência e a condição econômica do infrator: 

I- adverténcia; 
II -!IIlka de até 40(<parenta) vezes o mala valor de referêocia; 
III - proibição temporária de funcionamento; e 
IV - cancelamento do registro para funcionar. 
Parágrafo único. Incorrerão nas penas previstas neste artigo 

as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáVeis pelo 
extravio de annas e muniçQes. 

Art. 24. As empresas já em funcionamento deverãO proce
der à adaptação de suas atividades aos preceiros desta lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data em que ent.rar em vi
gor o regulamento da presente leí, sob pena de terem suspenso seu 
funcionarilerito afé que comprovem essa adaptação. 

Art. 25. O Poder Execuúvo regulameiltará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 26. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 27. Revogam-se os Decretos--Leis n° 1.034, de 21 de 

outubro de 1969. e n• l.l0j3, de 6 de abril de 1970, e as demais 
disposições em contrário. -

Brasflia, 20 de junho de 1983; 162° da Independência e 95° 
da República. 

(À Comissão <k Corurituipio, J ustiç: < Cidadania.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1995 
(N° 2A90192, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Pn:sidente da República) 

Conc:<de pensão~ a Ayres Câmara Cunba. 

O Congx:esso Nacional decreta: 
Art. 1° É coocedida a Âyres Câmara Cunha, SeriiuUSta.,- por 

seus relevantes serviços prestados à causa indígena brasileira, pen. 
são especial, mensal e vitalícia. no valor de: R$600,00 (seiscentos 
reais), referente ao mês de julho de 1994. 

§ 1 o A pensão de que trata o caput será reajustada nas mes· 
mas datas e índices dos benefícios mantidos pela Pn:vidência Social. 

§ 2° P01' morte do beneficiário. a pensi.o de que trata este ar
tigo reverterá ã. companheiia, Sr' Anna Maria Lopes da CosiA. 

Art. 2° E vedada a acumulação de&te beneficio coril quais
quer outrOS recebidos. dos cofres públicos, resguardado o direito 
de opção. 

Art. 3° A despesa decorrente desta lei correrá por conta de 
Encargos Previdenciários da União- Recursos sob a Supervisão 
do Ministério da Previdência e Assistência Social. 

Art. 4° ESla lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEMN°29,DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo .61 da Constituição Federal, tenho ã 

bonra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências.· 
acompanhado de Exposição de Motivos o Senhor Ministro de Es
tado da Economia, Fazenda e Planejamento. o texto do projeto de 
lei que ''Concede pensão especial a Ayres Câmara Cunha, por seus 
relevantes SetVíços prest.ado& à causa indígena brasileira". 

Brasília, 22. de janeiro de 1992.- Fernando Collor de 
MeDo ' 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 009 DE 13-1-92 00 Sl!NHOR 
MINISTRO DE ESTAOO DA ECONOMIA, FAZENDA E 
PLANEJAMENTO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repíblica. 
Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelêncía o anexo 

anteprojeto de lei, que objetiva conceder ao sertanísta A)US Câ- · 
mara Cunha pensão e.;pecial, mensal, vitalícia e transferível à 

companheüa. sr Anna Maria Lopes da Cost;;t., de valor equivalen
te à remuneração paga à referência NS-25 para as categorias de Nível 
Superior da tabela de vencimentos do funcionalismo público federal. 

2. Justifica a presente proposição o fato de o referido serta
nista ter dedicado grande parte de sua vida à causa indígena Çrasi
leira: trnbalhou durante dez anos no Serviço de Proteção ao Indio 
e durante vinte anos na Fundação Brasil CentraL Sem ter-se filiado 
a qualquer regime de Previdência, tem grandes dificuldades para 
garantir a sua subsistência. Tem 76 anos e reside nas adjacências 
de Uruguaiana- RS, num sítio emprestado por um amigo. 

3. Ajuda-lhe muito, inclusive rmanceiram.ente, a Sr' 
Anna Maria Lopes da Costa, sua companheira de longa data, ra
zão pela qual se propõe que o benefício pensionai lhe seja passí
vel de reversão. 

4. Em sendo concedida a pensão, na forma como eslá pro
posta, o sertanista fará suspender, junto ao INSS, o benefício de 
amparo à velhice. correspondente à metade do salário m.íi:Limo e 
previsto na Lei n°6.179, de 11-12-74. 

S. Quanto ao·v-alor da pensão, posso assegurar que, na data 
-da elaboração do anteprojeto, cOITespondia a 6 (seis) sa1ários míni· 
mos, aproximadamente. Entretanto. dada a vedação Constitucional 
contida no item rv do. art. 7o da Constituição Federal, de se vincu
lar ao salário mínimo at6 mesmo o beneficio de que se cuida, jul
guei oportuno basear-me na Lei n• 8.192, de 12 de junho de 1991. 
publicada no DOU de 13 subseqüente. 

6. A adoção dessa medida, Senhor Presidente, será. sem 
sombra de dúvida, uma manefra de se fazer justiça a alguém que 
muito realizoo em prol da causa indígena, sendo mais do que justo 
que a Pátria; a quem serviu com grãnde desprendimen!O. lhe pos~ 
sibilite viver, com um pctlCO mais de dignidade e conforto, os últi
mos anos de sua existência. 

Respeitosaniente,- Marálio Marques Moreira. Ministro 
da Economia, Fazenda e Planejamento. 

( Â Comissão de Ass-zmtos Sociais) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 85, DE 1995 
(N• 3.523193, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da Repóblica) 
- -.. - -- . 

Reajusta a pensão especial concedida pela Lei 
o" 3.233, de 29 de julho de 1957, a Rosália Maria de· 

-Almeida da Conceição, viúva do ex-servidor federal 
Vital da Conceição. 

O Congresso Nacíonal decreta: 
ArL l 0 A pensão especial concedida pela Lei n° 3.233, de 

29 de julho de 1957, a Rosália Maria. de Almeida da Conceição, 
viúva do ex-servidor federal Vital da Conceição. será reajustada 
pelo valor correspondente à remuneração da referência NM-32 das 
categorias de Nível Médio da Tabela de Vencimentos do funciona
lismo público federal, a partir de l 0 de setembro de 1987. 

Parágrafo único. A revisão do valor da pensão de que trata 
este artigo far-se--á na mesma data e nos mesmos percentuais em 
que for alterada a remuneração dos servidORlS públicos civis e mi
litares da União. 

Art. zo Fica v:edada-- a acumulação deste beneficio com 
quaisquer outros recebidos dos cofres públicOs, resguardado o di
reito de opção. 

Art. 3° Esta lei entta em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• SÓ, DE 27 DE JANEIRO DE 1993 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
No_~_termos do artigo"') I da G:msTituição Federal. suhmeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelênct.iS. aCompanhado de Ex-
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posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o 
texlD do projeto de lei que "Reajusta pensão especial concedida 
pela Lein°3.233, de29 de julho de 1957, a Rosália Maria de Almeida 
da Conceição, viúva do ex.:.serVidor federal Vrtal da Conceição''. 

Brasília, 27 de janeiro de 1993.- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MoTivOS N" 01&/MF, DE 18 DE JANEIRO DE 
1993. OOSENHOR MINISTRO DE FS!"ADO DA FAZENDA. 

MENSAGEM N" 165, DE 1990 

Excelent!ssimos Senhores Membros do Coogresso Nacional: 
Nos termos do art 49, inciso Xll, combinado com § 1 o do 

art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter ã 
apreciação do Congresso Naçional. acompanhado de Exposição de 
Motivos o Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o alo 
constante da Portaria n° 42, de 21 de fevereiro de 1990, publicado 

ExcelentíssimoSenhorPresidcntedaRepública. no Diário Oficial da União do dia 22 de fevereiro de 1990, que 
Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo "outorga permissão à rádio FM Canavial Ltda., para explorar, pelo 

anteprojeto de lei, que objetiva alterar a Lei n° 3.233/57, que con- prazo _de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
cedeu pensão à Sr* Rosália Maria de Almeida da Conceição, viúva radiod.ifuSãO sonor3. em freqUência modulada, na cidade de Reden-
do ex-servidor federal Vital da Conceiçio. ~ -~ - -ção. Estado do Ceari.". 

2. A lei supr.tcitada não previu forma~ atualização dobe- Brasília,5 de março de 1990.-JoséSarney. 
neficio ~nsiooal fiXado à época em CI$3.000,00 (três mil cruzei
ros). O Õrgão pagador procurou reajustá-lo de acordo com os índi
ces de aumento concedido pelo Governo Federal aos seiVidores 
públicos federais, estando a beneficiária recebendo, atualmente, o 
valor de I (um) salário mínimo. · 

3. Enlrelanto, dada a vedação coostitucional (item VI do art. 
7° da ''Constituição Federal") propõe-se que a referida pensão fos
se alterada para o valor equivalente à referéncia NM-32 das cate
gorias de nível médio da Tabela de vencimentos do funcionalismo 
público federaL a partir de I 0 de setembro de 1987. -

RespeitOsamente, Paulo Roberto Haddad, Ministro de ES
tado da Fazenda. Interino. 

LEGISV.ÇÃO CFTADA 

LEI N" 3.233, DE 29 DE JULHO DE 1957 

Concede a pensão especial de C~.000,00 
mensais a Rosália Maria de Almeida da Conceição, 
viúva de Vital da Conceição, ex .. servid.or federaL 

O Presidente di República, faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 o É concedida a pensão especial de ~ 3.000,00 (trôs 
mil cruzeiros) mensais a Rosália Maria de Almeida da Conceição. 
viúva de Vital da Conceição, ex-servidor federal 

Art. zo Cessará a pensão pelo falecimenlD da pensionista ou 
em caso de<oAtrair novas núpcias. -

Art. 3° O pagamento da pensão concedida no art. 1° cotrerá 
à conta da verba orçamentária do Ministério da Fazenda, destinada 
aos pensionístas da União. 

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições em coD.trário. 

Rio de Janeiro, 29 de j.>llo de 1957; 136° da !ndepmrlc!nci• e@" 
da Replblica.- JUSCELINO KUBITSCHEK -Jooé Maria Alkmim. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 54, DE 1995 
(N" 453.'95, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
FM Ca~~avial Ltda., para explorar se"iço de radio
difusão sooora cm freqüêocia modulada oa cidade de 
Redenção, Estado do Ceará. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n°-42, 

de 21 de fevereiro de 1990, que outorga permissão à Rádio FM 
Canavial Ltda, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem di
reito de exclusividade, seiViÇO de radiodifusão sonora em freqiiên~ 
cia modulada na cidade de Redençio, Estado do Ceari.. -

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 72190. DE 22 DE FEVEREIRO ~ 
DE 1990. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Replblica: 
De conformidade com as alribuições legais e regulamenta

res cometidas a este Ministério; determinei a publicação ~ Ed_ital 
n° 141/89, com vistas à implantação de uma estação de radiodifu
sio sonora em freqü_êocia modulada, na cidade de Redenção. Esta
do do Cear.\. 

2. No pla.zo estabelecido pela ]ei, acorreu apenas a -Rádio 
FM Canavial Lida. 

3. Submetido o assunto ao e~ _dos órgãos competentes 
deste MiníStério, as conclusões foram oo sentido de que, sob os 
aspectos técnicos e juridicos. a entidade proponente satisfez às 
exigências do Edital e aos requisitos da legislação específica de ra~ 
diodifusão. 

4. Nessas condições, ã vista da entidade que se habili
tou (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, 
tenho a bonra de- encaminhar o assunto à elevada considera
ção de Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao 
Congresso Nacional a anexa portaria de permissão. o ato de 
outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após de
liberação do Congresso Nacional, na forma no § 3°, do art. 
223. da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profun
do respeito.- Antônio Carlos Magalhães. -

PORTARIA N"42. DE21 DE FEVEREIRO DE 1990 

O Ministro de Estado das Comunicações, usando das alri
buições que lhe conferem o art. lo do Decreto n• 70.568, de 18 de 
maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, com a redaçio dada pelo Decreto no 88.067. de 26 de ja
neiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n° 
29.000.009.101189, (Edital n° 141189), resolve: 

I- outorgar permissão à Rádio FM Canavial Ltda.. para ex~ 
piorar, pelo pr.tzo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência nlodulada. na cidade 
de redençio Estado do Ceará; 

II- a permíssão ora outorgada reger-se-á pelo Código Bra
sileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes, regulamentos e 
obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta; 

III - esta permissão somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 223, 
§ 3°, da Constituição; 

IV- esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
- Aotôoio Carlos Magalhães. --

(À Comissão de Educação.) 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" S5, DE 1995 
(N° 21195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio Emissora. Fandango Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora cm freqüêacia modu
lada oa cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio 
Grânde do SuL 

O Congresso Naçional decreta: _ _ __ _ 
Art. }° FiCa aprovado o ato a que se refere a Portãfii o0 17, 

de 22 de junho de 1992, que renova. por 10 (dez) anos, a partir de 
19 de agosto de 1990, a permissão outorgada à Rádio Emissora 
Fandango Ltda., para explorar, sem direíto de excluslVídade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. -

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 290, DE 1992 

Senhores Membros dÓ Congresso Nacional, nos termos do 
art. 49, inciso xn, combinado com o § 1 o do art. 223 da Constitui
ção Federal submeto à apreciação do CoogrcsS<> Nacional aconr 
panbado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
dos Transportes e das Comunicações. o ato constante da Portaria 
o0 77, de 22 de junho de 1992, que renova a permiSSâo da Rádio 
Emissora Fandango Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Cachoeira do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul. 

Brasília, 21 de julho de 1992.- Fernando CoHor de Md· 
lo. Presidente da República. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 37/92-SNC, DE 22 DE JUNHO 
DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo SenhOI' Presidente da Repjblica. 
Tenho a bonm de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 

Portaria n• 77. de 22 de junho de 1992, pela qual renovei a pennis· 
são da Rádio Emissora Fandango Ltda. para explorar seiviço de 
radiodifus!g sonora em froqüência modulada na Cidade de Ca· 
choeira do Sul:l'lstado do Rio Grande do Sul. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério lnanifestaram-se 
sobre o pedido. considerando-o devidamente insttuído. o que me 
levru a deferir o requerimenro de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3" do art. 223 da Consti
tuição, o ato de renovaÇão somente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Naci~l. a quem encareço se digne _ 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa ~ acompanhada 
do processo administrativo que lhe 4e_u origem. 

Respeitosamente,- Alfonso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos T~portes e das CoDlllnicações 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Portaria n° 77, de 22 de junho de 1992 

O Ministro de Estado dos TillllSportes e das Comunicações. 
no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto no art. 6°, 
inciso ll, alínea d, da Lei n° 8.422, de 13 de maio de 1992, e tendo 
em vista o que consta do Processo n° 29102.000575190. resolve: 

I- renovar, de acordo com o art. 33, § 3°. da Lei n° 4..117, 
de 27 de agosto de 1%2, por 10 (dez) anos, a partir de 19 de agos
to de 1990, a permissão outorgada à Rádio Emissora 'Fandango 
Ltda., pela Portaria n• 1%, de II de agosto de 1980, paraexp1orar, 
sem direito de exclusiVidade, serviço de radiodifusão sonora em 

freqüência modulada na Cidade de Cachoeira do Sul. Estado do 
Rio Grande do Sul; 

II- a execução do..!!erviço, cuja cutorga é renovada por esta 
portaria. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqúeptes e seus regulamentos; 

Ill - eSte ato somente produzirá efeítos legais após delibera
ção do Congresso Nacional. nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constituição; 

IV -esta portaria entra em vigor na data de sua publicaçiio. 
- Affonso Alves de Camargo Netto. 

(À Comi.ssãc d~ Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 56, DE 1995 
(N° 302193, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à RidiO Caparaó Lida., para aplorar serviço de radio
difusão sonora em- freqüência modulada na ddade de 
CBl'illlgOia, estado de Minas Gerais. 

O CongresSo Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 106, 

de 24 de junho de 1992, que renova, por I O (dez) anos. a partir de 
1° de novembro de 1988. a permissão outorgada à Rádio Capara6 
Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, seiViço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Carango
la, estado de Minas Gerais. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 318, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciso Xll. combinado como§ 1° 

do artigo 223, da Coilstituição Federal submeto à apreciação do 
-Congresso Nacional, ·acóinp3nhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro dt Estaào dos Transportes e das Comunicações o 
ato constante da Portaria n° 106, de 24 de junho de 1992, que re-. 
nova a permissão outorgada à Rádio Caparaó Ltda., para explorar 
serviçO de radiodifusão sonora em freqúência modulada, na cidade 
de Carangola. Estado de Minas Gerais. 

Brasília, 23 de jllho de 1992- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE.MOTIVOS N" 191/GM. DE 20 DE JULHO DE 
1992, DO SENHOR M!NISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. . .. 

_ Excelen~ssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a homa de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 

Portaria n• 106/GM. de 24 de junho de 1992, pela qual renovei a 
permissão da Rádio Capãritó Ltda., para explorar serviço de :radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Carangola, 
estado de Minas Gerais. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-sé 
sobre o pedido, conSiderando-o devidamente instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223 da Consti
tuição, o ato de renovação som.ente produzirá efeitos legais após 
deliberação do Congresso Nacional, a quem encareço se digne 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa ~ acompanhada 
do processo adm.inist:iafivO que-lhe deu origem. 

Respeitosamente, Affooso Alves de Camargo Netto, Mí
nistro de Estado dos Transportes e das Coiilllilicações. 

PORTARIA N" I 06, DE 24 DE JUNHO DE 1992 

O Ministto de Estado dos Transportes e das Comunicações, 
Interino, no uso de suas attil::uições e de acordo com o disposto no 
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art. 6°, inciso II. alínea d, da Lei D 0 8.422, de 13 de maio de 1992. e 
tendo em vista o que consta no prtX:eSso n°29104.C(X)26619(). rcsolvC: 

I - Renovar de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n° 4.117, 
de 27 de agosto de 1992, por IO(dez) anos, a partir de J• ~ 
vembro de I 988, a permissão outorgada i Rádio Caparaó Ltda., 
pela Portaria n• 1.079, de 25 de outubro de 1978, para explO!"lll", 
sem direíio de !xclusividade, serviço de radiodifusão sonora eof fre.. 
qüência modnlada, na cidade de Caraugola, estado de Mioas Getai~ 

II- A execução de setviço, cuja outorga é IenoVada por 
esta Portaria. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos. 

m- Este ato someme ~zir.l efeitos legais após dehl>enção 
do Coogresso Nacioosl, nos"""""' do § 3• do art. 223 da Constituição. 

IV- Esta Portaria entra em v·igor na data de sua publicação. 
Eloy Corazza. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 57, DE 1995 
(N° 380193, na c.ãmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rádio e Televisão Gazeta de Carazinh.o Ltda~ 
para explorar serviço de radiodifUsão 90Dora em fre
qüenda modulada na ddade de Cara.zlnho, Estado 
do Rio Grande do SuL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lo Fica aprovado o aro a que se refere a Portaria D0 57. 

de 22 de juobo de I 992, que reoova, por I O (dez) anos, a partir de 
12 de novembro de 1989, a permissão outorgada à Rádio e Televi
são Gazeta de Carazinho Ltda.., para explorar, sem direito de ex
ch.tsividade, setviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Carazinbo, Estado do Rio Grande do SuL 

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENS,~GEM N" 324, DE 1992 

Nos termos do artigo 49, inciso XTI. combinado com o§ 1° 
do artigo 323, da Coostituição FedemL submeto à apreciação do 
Congresso Nacional acompanhado de Exposição de Motivos do 
Seobor Minlstro-<le Estado dos TillllSportes e das Comunicações, o 
ato constante da Portaria 0° 37, de 22 de junbo de 1992. que reno
va a permissão da Rádio e Televisão Gazeta de_ ~q_ _Ltda., 
para explorar serviço de tadiodifusão sonora em freqüência modu
lada. na cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul. 

Brasília, 23 de jllho de 1992.- Itamar Fraoc:o. · 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 17/92-SNC, DE 2 DE JUNHO 
DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelentíssimo SenhOl" Presidente da República. 
Tenho a homa de encaminhar a Vossa Excelência a inclusa 

Portaria n• 37, de 22 de junho de 1992. pela qual renovenq>ermis
são da Rádio e Televisão Gazeta de Carazinho Uda.. para explorar 
serviço de iadicxlifusão sonOra em freqüência modulada. na cidade 
de Carazioho, Estado do Rio Grande do Sul. 

2. Os órgãos competentes neste MiniStério. manifestaram-se
sobre o pedido, considerando-o devidamente instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3. Esclareço que, oos termos do§ 1• do art. 223 da Coosti· 
tuição. o alo de renovação somente produzirá efeitos legaiS após 
deliberação do Congresso Nacional, a quem e~ se digne 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria. aconynnbada 
do processo administrativO que lhe deu origem. 

Atenciosamente.- Alfonso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Portaria o0 '37, de 22 de junho de 1992 

O Ministro de estado dos Transportes e das Comunicações. 
no uso de suas atriOOições de acordo com o ~spo.stO no art. 6°, in
ciso n. alínea d, da Lei n° 8.422, de 13 de maio de 1992. e tendo 
em vista o que consta do Processon°291~0011~9189!resolve: 

I - Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n° 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, por !O (dez) anos, a partir de 12 de oo
vembro de 1989, a permissio outorgada i Rádio e Televisão Ga
zeta de Carãzinho Ltda., pela Portaria n° 862. de 5 de novembro de 
1979, para expi011U', sem direitO -de exclusividade, serviço dera
diodifusão sooora em freqüência modulada, na cidade de Cmazi
obo, Eslado do Rio Grande do Sul. 

11_-:-__ ~--~xecução do __ ~rviço. cuja outoria, é renovada por 
esta Portaria. reger-se-á pelo Códi~o Brasileiro de Telecomunica
ções, reis Subseqüentes e seus regulamentos. 

Ill - Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional. nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constituição. 

N- Esta Portaria entra em vigOr" Dá data de sua publicação. 
- Alfonso Alves de Camargo Netm. 

(À Comis&!io de Educação) 

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- O expe
diente lido vai à publicação. 

Os Projetos de Decreto Legislativo n"s 54 a 57, de 1995, li
dos anterionnente, tramitarão com prazo determinado de 45 ~. 
nos termos dos arts. 223, § 1° e 64, § 1° da Coostituição Federal, 
combinados com o art- 375 do Regimento Interno da Casa. 

De acordo com o art. 122, item II, letra ''h". também do Re
gimento Interno, -as ·matérias poderão receber emendas pelo prazo 
de cinco dias peran~ a Comissão de Educaçio. 

Sobre a mesa. indicação que será lida pelo Sr. {0 Secretário, 
Seoador Odacir Soares. 

É lida a seguinte: 

INDICAÇÃO N" 7, DE 199S 

Nos termos do art. 224, do Regimento Intemo do Senado 
Federal apresento a presente indicação que tem por ftnalidade soli
citar da Comissão de Infra-Estrutura, com fundamento no art. 104, 

- inciso I e IL providências no sentido de proceder estudos e anali
sar as me"didas cabíveis p~a a urgente instalação do Sistema de 
Transmissão VeneZ\Jeiá.- Brasil com utilização da_ energia geraJa 
pela Usina Hidrelétrica Raul Leoni (Gúri) no supriroeniO de Boa 
Vista e ~us, já disponível e de baixo custo. 

Justificação 

O projeto denominado "Sistema de Transmissão veoezuela 
- Brasil" de autoria dos Engenheiros Tácito Sampaio Alves e 
Alarcon Lopes é, sem dúvida, a obra mais viável. de construção 
mais rápida e de menor impacto ambiental para suprimento de 
energia para as duas Capitais do Norte do País. _ 

Acresce. ainda. que a implantação do citado projeto oferece 
as seguintes vantagens: 

- Menor prazo de implantação do que qualquer outta alter
nativa; a energia está disponível. 

-Tecnologia dominada pela Engenharia brasileira. em cor
rente alternada oo contínua. 

- Reduz de forma significativa, o consumo de derivados de 
petróleo (100 a 200 milhões de reais/ano). 
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-lmpac:ID ambiental pequeno, devido à existência da estra
da. Afetará apenas 70 quilômetros quadrados. melllde florestados. 
A madeira estará na beira da estmda; poderá ser vendida. 

- Influi fortemente para a retomada do desenvolvimento. 
especialmente em Roraima e Amazonas. 

- Projeto ínseiido na região amazônk:a., cujo deSenvolvi
mento deve ser feito e protegido pelos países partiéipanfes do T:ra- -
tado de Cooi=>ção Amazôníca {3-7-1978), também coohecido 
como Pacto Amazônico. 

- Não existirido monopólio absoluto de energia el6trica.. o 
projeto poderá ser desenvolvido pela empresa pública, privada ou 
mista: a construção da obra não n~essita de lici_tação; somenle oa 
exploração económica ela é exigida. Os direitos autorais estão re
gistrados no Brasil e na Venezuela. 

- Investimentos estimados em US$ 400 a US$ 500 milhões, 
onde 32% em leiritório veileZllClano e 68% em lerritório brasileiro. 

- A viabilização deste pmjelo depende da formação de um 
consórcio. passagem da liderança das negociações para o setor pri
vado, de um contraio com o(s) concessiooário(s) cómprador(es), 
de autorização governamental para construção da obra; de um 
contrato de aluguel da instalação. 

Estando o Governo Federal em fase de estudos sobre a via
bilidade da sua implantação e representando ele obra de vital im
portância económica não s6 para os dois Estados mas também 
para a União, é de toda conveniência que a Comissão de Infra~Es
trub.IIa do Senado Federal acompanhe pari passu o desenvolvi. 
mento do projeto nas áreas competentes, designando inclusive, se 
for o caso, um ou mais de seus membros para representá· la nesse 
acompanhamento. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1995. - Senador Rome
roJucá 

(À Comissão de Serviço de lnfra·Estrl~ura) 

O SR. PRESIDENTE (TeolollÍo Vilela Filho)- A indica· 
ção será publicada e remetida à Comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário, Senador Odacir Soares. 

É lido e aprovado-o seiuinte: 

~EQUERIMENTO N• 943, DE 1995 

Requeiro, nos tCI'IIlOS do art. 13, § 1°. do RegimentO Interno 
do Senado Federal, seja considerada como licença meu afastam.en. 
to dos trabalhos desta Casa. os dias 16 e 19 de j.u:lho. por estar au
sente de Brasília, em compromisso partidário. na condição de Pre
sidente do PSDB. 

Sala das SessõeS. 20 de j.mho de 1995.- Senador Artur da 
Távola. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- Aprovado 
o requerimento. fica concedida a licença solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho)- O Senbor 
Presidente da República editou a Medida Provisória n° 1.024. de 
13 de jmho de 1995, que "reduz a alíquota do imposlo de importa· 
ção para os produtos que especifica e dá outras providênóas". 

De acordo com as inJicações das lideranças, e nos ler
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° l/89-CN, fica as
sim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer 
sobre a matéria: 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Coutinho Jorge 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Gerson Camata: 
Gilvam Borges 

Vilson KleiDübing 
JoõoRocba 

Pedro Piva 

José Roberto Amlda 

Leomar QuintaJ:iilha 

Titulares 

PFL 
Romero Jucá-
Hugo Napoleão 

PSDB 
Beni Vems 

PP 
Antonio Carlos V aladares 

PPR 
Levy DiaS 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PfL.PTB) 

José Carlos Aleluia 
Murilo Pinheiro 

Aloysio Nunes Ferreira 

AécioNeves 

Ricardo lzar 

Femando Gabeim 

Adhemar de Barros Filho 

Ayres da Cunba 
Clãudio Cajado 

PMDB 
Moreira Franco 

PSDB 
Antonio Carlos Pannuozio 

PPR 
Júlio Redocker 

PV 
Gilney Viana 

PRP 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 21106/95- designação da Comissão Mista. 
Dia 21106'95- inStalação da Comissão Mista. 
A'/: 19106195- prazo para reoebimenlo de emendas e para a 

Comissão Mista emitir-o parecer sobre a admissibilidade. 
A'/: 28106/95 - prazo fmal da Comissão Mista. 
A'/: 13107195 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PR)i:SIDENTE (Teolonio Vilela Filho)- Será feita 

a devida comunicaçio à Câmara dos Deputados. 
Há otadores inscritos. 

- Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Bocges. que 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. GIL V AM BORGES (PMDB·AP. Pronuncia o se
guinte disrurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Odacir · 
Soares. antes de iniciar meu pronunciamento. gostaria de fazer al
guns regiscros de interesse da Casa. 

Há quase cinco meses. venho lidando com_ um amu velho. 
com mais de 12 anos, já com as portas caindo, que o Senado colo
cou à minha disposição. Outro problema é com relação ao salário, 
como todos sabem. defasadíssimo. Mesmo tendo muitas dívidas, 
gosto de cortar o cabelo, engraxar a sandália. E faço um apelo à 
fusidência, ao nosso I 0 Secretário, para que tome providências 
nesse sentido, inclusive, com relação ao ar condicionado da bar. 
beariL Também apeio ao Senador José FOgaÇa, como Relator- da 
LDO. para que não se esqueça do Senado Federal e inc~ua emenda 
nesse sentido em seu relatório. Há seis meses. estamos esperando 
os apartamentos. O Senado Federal não tem dinheiro nem para 
comprar móveis para os apartamentos dos Senadores. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, a minha ptesença na 
tribuna hoje é para abordar um tema que julgo da maior importân
cia. o planejamento familiar. 

A crescente presença de menores nas ruas, delinqOência ju. 
venil, marginalização, banditismo. confrontos entre políCia e ciCia-
dãos. o crescimento desgovernado desta situação,_rudo _isso nos 
deixa assustados. 

Sr. Presidente, eu gostaria de estender o meu pronuncia. 
mento à Primeíra~Dama do Pais, D. Ruth Cardoso. que está à fren-
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te de um Projeto denominado Comunidade Solidiria e que, aié o 
momento, se caracteriza como superseoretaria, enVolvendo os 
membros mais nobres do Executivo Federal. A diretoria é com.: 
posta por quase todos os Ministros de Estado, mas observamos 
que não há indicação de um planejamento sério de trabalho. 

Eu queria. neste momento, fazer um apelo à nossa Primeira
Dama. no se!ltido de que trabalhasse não apenas em prol do pro
grama da distribuição do leite, para que as nossas crianças pudes
sem melhorar o seu aprendizado nas escolas ou que pudessem se 
manter pelo menos três horas nas mesmas, mas que objetiVasse 
também o planejamento familiar, que conscientizasse a população 
através dos centros urbanos: das escolas, dos clubes, das igrejas. 
Tenho certeza absoluta de que essa contribuição seria muito bené
fica, porque o lado prático, o objetivo da busca de soluções, mui
tas vezes, deixa-nos peTPlexos. 

Hoje, temos um grande avanço na contrihlição do Governo 
Fernando Henrique Càrdoso, -que dá continuidade a duas frentes: 
uma. de manutenç&o do plano econômico, que controla a inflação; 
e outra, a grande frente - es~os terminando o primeiro semestre 
- sobre a reforma constimcional, quando há. um :ma.ior intereSse-para a 
viabilidade, para a desobstrução, a fim de que o Pais corte as amarras 
e possa caminbar mais livremente para o desenvolvimento. 

SL Presidente, nobres Senadores, quanto ao resto, estamos 
aí com a máquina totalmente parada, totalmente estrangulada. em 
que o dono da chave dos cofres, sempre em uma posição autoritá
ria. arrogante, boje é o dono da bola. o dono do Goverqo; tiroo 
todo um trabalho do Congresso Nacional sob a projeção das emen
das, o Orçamento. 

Ministro José Sena, poderoso do País! Homem que tem di
tado as regras sem levar em consideração os interesses nacionais. 
O Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte têm sofrido a discriminação 
desse Ministro superpoderoso, que faz da retórica o embasamento 
para decidir sobre a vida do País. E decide sob a alegação de que 
está controlando a inflação. 

Preocupo-me muito, na condição de Senador da Repdblici, 
com esses procedimentos autoritários. O príncipe da presUnção na-

Compareci a esta tribuna, Sr. Presidente, para falar sobre o 
planejamento familiar, que considero extremamente estratégico. 
Antes de falarmos da fome, da delinqüência juvenil e da margina~ 
lização de menores carentes, desse batafuão que se forma neste 
País, temos que trabalhar as suas causas. Para ruim, uma das variá~ 
veis desse fenômeno é o planejamento familiar. Este deveria in
corporar-se ao plano da Comunidade Solidária, que quebrou. logo 
de início, uma estrubJra de anos, que trabalhava com a parte social 
da Legião Brasileira de Assistência. 

Vendem-se os bens, vendem-se os prédios, redistribuem-se 
os funcionálios. quebra-se toda uma estrutura para iniciar algo 
noVo. Tudo bem! Esperamos que, a partir de agosto- porque nes
ses seis meSes apenas discutimos os projetes, nos potões dos en
tendimentos do Govemo Federal_-. o planejamento deslanche. 

Era isso que tinha a dizer. Sr. Presidente. Que Deus nos 
proteja e nos abençoe. para que o País continue caminhando C('lfilO 

está, com perspectivas de avanço. 
Penso que o Congresso Nacional deve ser convocado. Não 

podemos provocar um intervalo, temos que aproveitar essa corri
da. Já estamos imOOídos na reforma das questões econômícas, va
mos entrar na tributária, vamos acelerar ao máximo. 

~credilO que devemos trabalhãr durante os meses de julho e 
agosto, já que o Congresso Nacional conseguiu mostrar nova fisio
nomia agora. com José Samey na Presidência do Senado e Luís 
Eduardo na Presidência da Cãmanl dos Deputados. Acho que estamos 
com uma imagem boa de trabalho. Vamos aproveitar o embalo. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurSo do Sr. G i! v um Borges. o Sr. 
- Teotonio Vilela Filho,l 0 Vice-Presidente. deixa a cadei

ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Odacir Soa
res,l0 &cretário. 

Durante o discurso do Sr. Gilvam Borges, o Sr. 
Odacir Soares, JO Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, q~« é oCUpada pt!l<J Sr. Renan Calheiros, 2° Se
cretário. 

cional, o rei da antipatia, o Sr. Ministro José Sem. tem feito discri- ___ O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a pa-
minações e represado toda a economia do País:. Nos Ministérios lavra ao nobre Senador Jonas Piri.heiro, que diSporá de 20 minutos. -
nada funciona, Sr. Presidente! A máquina do Governo Fede_ral está O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mf. Pronuncia o seguin
emperrada-:-nãõ encontramos ressonância. Esperamos a movi.men- te discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. SenadOres. espero não 
tação deste País. _usar os 20 minutos, porque quero apenas refOIÇar o apelo que já 

Muito bem. congratulo-me com o Presidente da República nz aos Ministros da área económica e da Agriculrura a respeito da 
por esse grande avanço. o qual considero ter dois fatores predominan- agroindustrialização do Centro-Oeste brasileiro. sobreru.do neste 
tes e que já marcam o estilo do Governo Fernando Henrique Cardoso. instante em que o Governo está extinguindo a garantia dos preços 

Eu gostaria de dizer das minhas preocupações com os juros mínimos- evidentemente. a única fcSunula de sobrevivência do Cen
altíssimos. Os empresários, na sua grande maioria, que são os' tro-OesteéagregarvaloresaosprodutosagricolasdaquelaRegião. 
agentes da produção, estão "entrando em parafuso". sem controle O recente acordo fJI"truldo entre a Frente Pãrlamentar da 
de uma dívida que se acumula. Mas está tudo certinho! Pelos da- __ Agricultura e o Governo Federal_v:iabilizará a implementação de 
dos oficiaiS, 0 Chefe do Tesouro Nacional, 0 homem que manda medidas que, no global. facilitarão o processo de negociação dos 
em tudo neste País diz que está tudo sob conlrole. que está tudo débitos dos agrirultores e assegurarão melhores condições para a 
bem! Quero ver daqui a dois ou três meses como estará, quando as próxima safra agrícola brasileira.. 
represas forem abertas, no desaguar do que está sendo preso com Entretanto, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, os agricul-
um remédio tão arrtàrgo, como é dito. tores da Região Cento-Oeste serão penalizados pelas limitações 

impostas aos limites dos fmanclam:entos agricolas, pela exclusão 
Os setores agropaStoris - está ali o Senador Jonas Pinheiro, 

da cultura da soja no crédito rural oficial e pela impossibilidade de 
que é testemunha deste fato-. industrial e comercial também estio se valerem dos benefícios da Política de Garantia dos Preços Míni
vivenciando graves problemas. . mos. já que essa política somente amparará os pequenos e mim-

Mas está tud_o certo._ O_ rei da presunção nacional diz que produtores rurais. 
está tudo bem- então, deve estar tudo bem! Além do mais, em que pese as elevadas produtividades al-

Neste momento, faço este alerta. E gostaria -também de fa
zer um apelo, desta tribuna, para que a nossa Primeira-Dama im
plemente. com urgência, um planejamento familiar sérió,_mobili~ 
zando a imprensa, até com matéria paga, se for necessário. 

·cançadas nas suas culturas, acima da média nacional. os produtos 
agrícolas oriundos daquela região. sobretudo do Estado do Mato 
Grosso. localizado mais distante dos centros de industrialização e 
de consumo, não t~ sido competitivos em_ nível nacional e inter-
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nacional, em decorrência principalmente dos elevados custos com 
transporte. 

Assim. observa-se que esses ganhos de produtividade ao ní
vel da fazenda não vêm sendo potencializados devido à inexistên
cia de profundos estrangulamentos a montante e a jusante da agri
cultura, stridu scosu. E. se esses produtos não têm Sido- COmpeti
tivos, a resposta, na maioria das vezes, está mais fora do que den
tro das porteiras das fazendas. 

A amplitude do problema assume proporções elevadas pelo 
fato de a Região Centro-Oeste ser hoje responsável pela produção 
de 18 milhões de toneladas de grãos, o que representa cerca de 
22% da produção brasileim. Somente o Estado do Mato Grosso 
produziu 5, 7 milhões de toneladas de soja, em torno de- 22% de 
toda a soja colhida no País. 

O problema se agrava pelo falo de aquela região ainda dis
por de uma precarissima tede de escoamento' da produção, de uma 
limitada rede de armazenagem. de incipienteS estruiuras--de indus
lrializaçio da produção agrícola local e de reduzidas opções de ex· 
plotação económica. 

Assim, Sr. Presideoté, as perspectiVas. com as exportações 
de produto agrícola in uatura na região Centro-Oeste, riOtadamen
te no Estado de Mato Grosso, a perdurar esse quadro de deficiên
cias estrutUiais. não se mostmm de IOdo promissonls. Podem. oomo 
eoos<qUência. aprofundar a crise social e ecaoômica. "'e já ó p<OOCU· 
pante pela glllVi<lade de seus efeitos so!re o meio rural e urt>ono. 

O Sr. Mauro Miranda- Permite-me V. Ex•um aparte. no
bre Senador Jonas Pinheiro? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Pois não. prezado Senador 
Mauro Miianda. 

O Sr. Mauro Miranda- Senador Jonas Pinheiro, associo
me a V. Ex.• quando expressa, como faz neste discurso, as preocu
pações com a Região Ceulro-Oeste. Ontem, cstivf:tam neSTa-casa 
os agricultores do meu Estado e dos outros Estados do Centro
Oeste para fazerem um alerta e denunciarem as dificuldades pelas 
quais estão passandõ. A população das nossas pequenas cidades, 
os comerciante5, os trabalhadores, todos estão desesperados por
que o cusiO da produção e o preço baixo dos nossos produtos agrí
colas têm fma.nciado. têm custeado o Plano Real. Queremos que o 
Governo, as autoridades fmanceiras deste País, prestem mais aten
ção a esse lato":" Vejam as dificuldades do Centro-Oeste: custo ele
vadíssimo do dinheiro, com preço congelado em todo o período do 
Real- houve até decMscimo de preços. Por outro lado, a infra-es
IIU!Ura- as estradas, por exemplo- é piOCária. Temos lu1ado. V. 
Ex• e eu, pela melhoria das condições de tra:nSpOrte na Região.-O 
Centro-Oeste- repito- vive nesse momento uma: das suas maiores 
crises. Espero que o pronunciamentO de V. Ex• tenha ressonância, 
Senador Jonas Pinheiro e espero que o Presidente da República, 
como fez em relação à oegociação dos novos empréstimos pua a 
Frente, tenha um gesto de amor e de companheirismo para com os 
produtores do Centro-Oeste. . . . _ 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado pelo aparte. 
nobre Senador Mauro Miranda, V. Ex • que também representa um 
Estado da Região Centro-Oeste. Agrego, com muita honrn., o apar
te de V. &• a este prollllnciamento. Com certeza. tendo em vista a 
profundidade do conhecimeniO que V. Es" tem. sobretudo na área 
de transporte., vamos fazer um esfmço comum para que ·o seu 
Goiás é o méu. Mato Grosso não venham a perecer com a atual pc>
lífiC.a. eoonômica do Goy~rno_. __ 

Continuando, Sr. Presidente, torna-se imprescindível que o 
GovernO Federal implemente uma série de medidas adiciOnais em 
beneficio dessa importante região produtora brasileira com. vistas a 
assegurar a sus vitalidade econõmica. Nessa petspectiv~ sobressai 
a opção de se criarem mecanismos que viabilizeM maior agre&ã~ 

ção de _valor à produção agrícola local, arravés do incentivo à in
dustrialização, o que poderá ser viabilizado pela concessão- de fi
nanciamentos. em condições favorecidas, através BNDES. 

Outro ponto que merece a máxima prioridade por parte do 
Governo Federal é a recuperação e ampliação da infra-estrutura de 
transportes da região, abrangendo as rodovias, as hidrovias e as 
ferrovias, inclusive a construçio da ponte rodoferroviária sobre o 
Rio Paraná, na divisa entre os Estados de Mato Grosso do Sul e 
São Paulo, para viabilizar a ferrovia leste-oeste. 

Ainda no rol das medidas de apoio à agricultura, seria ne
cessário, para contornar os problemas de natureza cog.junlUral. que 
o Governo Federal priorize. na região, a aquisição. através de co
tas, de produtos agricolas em épocas de maior oferta desses produ
tos, evitando assim a queda de seus preços. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, as características e 
particularidades do Celll:ro-Oeste brasileiro, especialmente do Es
tado de Mato Grosso, exigem que o Governo federal adote um 
procedimento diferenciado para aquela região e para aquele ESta
do, sob pena de aprofundar ainda mais as desigualdades regionais 
existentes em nosso País. 

Conto com a sensibilidade política do Governo Federal e 
com a solidariedade dos pares desta Casa para viabilizar essas im
prescindíveis medidas. Muito obrigado. 
. - O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. peço a pala· 
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- V. Ex" tem a 
palavra., na forma do art. 14, por cinco minutos. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Come Uder. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente. S~s e Srs. Senadores, ontem a Câmara dos Deputados en
cerrou a sua parte. histórica e importante, na apreciação das cinco 
emendas sobre a Ordem Ecooômica da ConstiOJição. 

Temos, na nossa Ordem do Dia. a primeira emenda para 
apreciação. Amanhã, a Câmara dos Deputados se reunirá para 
apreciar o texto do Projeto de Lei Complementar que Versa sobre 
limitação dos juros. 

Sr. Presidente, quero estabelecer, nesta breve comunicação. 
uma réplica à afll1lla.Çio que o Governo como um todo vem fazen~ 
do a respeito da decisão que este Senado tomou com relação à fi
xação de um limite parn a taxa de juros. 

Hoje, essa assertiva do Governo está resumida numa frase 
atribuída ao Senhor Presidente da República. que diz: "Taxas de 
12% são inaplicáveis, e aprovar o projeto seria uma atitude insa
na." Repito: "aprovar o projeto seria uma atitude insana." Esta a 
citação que trago de uma frase atribuída ao Senhor Presidente da 
Rep.íbliCa. 

O Brasil está vivendo uma cin:unslância dramática na agri
culOJ.ra- que aqui foi reportado, há pouco, pelo nobre Senador Jo
nas Pinheiro -, siOJação que está sendo reconhecida por toda a im
prensa naciooa.l na veiculação da inadimplêncía crescente, de difi
culdades na indústria e no -comércio. uma tendência a desemprego 
na indústria; enftm, este cenário. somado ao que tomamos coche
cimento do que vem vindo do México e da ~gentina, cujas difi
culdades estão sendo atenuadas pela nossa participaçãO na sua ba
lança comercial. fazem-me ocupar este microfone para fazer uma 
réplica singela a esta afirmação do Governo, resumida na frase do 
Senhor Presidente da República: ''aprovar 12% de juros é uma ati
tude insana". Eu não diria que é insana, acredito que inadequada, 
pois não vai resolver, isso lião existe. 

Mas pergunto: e deixar os juros como estão? Deixar o di
nheiro de "motel", o capital especulativo, locupletar-se da riqueza 
deste País. penoitir que a nossa riqueza se esvaia através de im
portações absurdamente inúteis. isto o-que é? Se é insano aprovar 
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taxa de juros de 12% -concordo que seja inadequado. ou seja. re
conheço que esse é um meio Sabidamente incompetente para se 
chegar a isso-. e o Governo? O que dizer da atitude do Governo _ 
de manter- aí, sim., eu concordo- a insan;dade da ciranda fman
ceira. da espoliação do trabalho e da corrosão da capacidade de 
produção do povo bmsileiro? Esta a pergunta que quero deixar no 
ar. a propósitv do que considero um comentário incOmpleto- nio 
imprópríá- do Senhor Presidente da República. Fixar em 12% o 
limite da taxa de juros. realmente não é o caminho COI'l'Cto. ainda 
que a nossa Constituição estãbeleça essa faruldade. E deixar como 
está. será que é só insanidade? Quando um govemo e toda a sua equi
pe econômica assistem a essa corrosão a que me ~:eferi e não fazem 
Dada. eu insinuaria um óutm palavra. ai oio será sanidade oo insani
dade. ai passa a ser cumplicidade. Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Concedo a pa-
lavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. (Pausa.) 

CaxOOoa palavm aooobreS=IclcrTedalio VilolaFJb:>. (Rmsa.) 
Concedo a palavra ao nobm Senador Ramez Tebot. (PauSL) 
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente. peço vEnia para 

deixar a minha fala para umá outra. oportunidade. Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros) -S. Ex' desiste 

da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. (Pausa.) 
Concedo a palavta ao noble Scuado<Eàlardo Suplicy. (Pausa.) · 
Concedo a palavta ao nobo:e Senado< G=ldo Melo. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senado< Carlos Be=m. (Pausa.) 
O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente. gostaria de 

usar da palavra após a Ordem do Dia. 
O SR. PRESIDENTE (Recal'l Calheiros)- Será atendido o 

encaniinhamento de V. Ex•. 
ConcedO a palavta ao noble Scuado<Gilbetto Miranda. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin

te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. 
Senadores, há dias em que estamos otimistas e eufóricos; há outros 
em que estamos pessimistas, vendo horizontes sombrios à nossa 
frente. Em termos de País e de Estado não são diferentes os esta
dos de espúito. Horas há em que toda a nacionalidade vibr.i.- unis
sona, feliz pelas vitórias QUe consegUe alcançar; horas há em que 
uma espécie dê baixo-as!Ial desce s_olre a nacionalidade e ingres
S3IDOS em um estado de pessimismo ooletivo. 

Quando discutíamos, nesta Casa. sobre juros, lembro-me 
bem da indicação do Uder do PMDB, quando dizia que todos nós 
sabíamos que os juros não poderi~ de maneira alguma. ser fixa
dos por decreto; juros são o resultado de um jogo cconômico e 
nunca poderá ser tabelado por decreto, seja ele em que parte do 
mundo for. Quem conhece um pOuco-de História sabe que imíme
ras e inúmetas civilizações e governos tentaiam fazer a regula
mentação da economia por decreto, e toda; eles não tiveram su
cesso. E dizia, naquela ocasião, o Líder do PMDB_, que apenas fa
zia o apelo para que votássemos os juros de 12% a fim de mostrar~ 
mos ao Governo a nossa insatisfação em relaçio aos juros exorbi
la.Dtes que estavam sendo cobrados. E por esta razão foi aprovado, 
nesta Casa. o tabelamento da raxa de 12% ao ano. 

O ilustre Senador Esperidião Amin acaba de se manifqstar a 
respeito da votação da taxa de juros oa Câmara dos Deputados. 
Provavelmente, também teremos aprovado o mesmo indicativo 
aqui no Senado, tendo o SCDhor Presidente da República que vetá~ 

Lamentavelmente, estamos ingressando. senão já imersos, 
numa onda. numa fase de desalento e de tristeza. -

Na área federal, a economia tem poucos rerursos. poucas 
soluções; e, a não ser pelas votaÇões de reformas constitucionais. 
vemos pouca realização nas duas Casas do Congresso Nacional. 

E não bastasse a área fedenl estar nessa situação, também 
há um desalento geral em todas as uoidades da Federação, na ãrea 
estadual; desafio que me mostrem um Estado feliz com a sua si~ 
ru.ação ecooômico-fmanceira. 

As greves começam a pipocar. No meu Estado, há 30 dias. 
os professores estio em greve, pedindo umjuslO aumento que não 
temos condição de couceder, porque os recursos não permitem. 
uma vez que 115% da arrecadação foi consumida com a folha de 
pagamento, que há alguns meses representava 70%, no máximo. 

O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex•um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA- Concedo o aparte a V. Ex'. no

bre Senador Lauro Campos. com muito pmzer. 
O Sr. Lauro Campos -Senador Ney Suassuna, gostaria de 

congratular-me com V. Ex• pela crítica que está fazendo agora a 
essa exacerbação da taxa de juros, que não é de hoje, mas que há 
décadas domina esle País. Gostaria de lembrar a V. Ex• que a 
questio da taxa de juros tornoo.-se tão absurda que, graças à redu
ção do consumo e ao encarecimento do custo de produção, ela 
provocou um aumento de 411% no número de concordatas entre 
julho do ano passado e julho deste ano. Gostaria também de lem
brar a V. Ex• que me parece que este é apenas um dos aspectos de 
um Plano muito coerente, adotado pelo Governo e imposto, goela 
ãbaixo. ao Poder Legislativo, sem que possa, sequer, mastigA-lo, 
perceber o seu gosto amargo; esse Plano é muito coerente. A taxa 
de juros não pode ser tabelada. Esquecem-se de que há séculos di· 
zia São Tomás de Aquino*: ''Pccunia, pecuniam, parere non po
tcst.11 Dinheiro não pode parir dinbeíro, não deveria parir dinheiro. 
Poti:m, no Brasil, o dinheiro virou rato: pare uma taxa que assom
bruia Sio Tomás de Aquino. Da mesma forma que não se podem 
tabelar os juros. porque os tecnocralas, os PHDs que se fonnam às 
nossas custas, nos Estados Unidos, não conseguem saber o que são 
os 12% estabelecidos pela Coustituiçiio de 1988. tambóm a !lixa de 
câmbio deveria ser livremente riXada, de acordo com esse neolibe
ralismo, cem essa filosofia neoliberal; os salários também deve
riam ser li'VT1'mente fixados pelo mercado. que estrangula uns, com 
a sua mão invisíveL e que premia. injustamente. uma minoria. Por
tanto, penso que realmente está tudo certo nesse modelo caótico, 
que af~ em pleno limiar do Século XX:L que nos encontramos 
num regime de livre conconência, a qual Adam Smith, em 1776, 
dizia inexistir. Fernando Henrique Cardoso escreveu diversas_ ve
zes, inclusive nO Modelo Político Brasileiro, que a livre concor
rência se transforma. de naturalmente livre, em uma situação de 
monopólio. de oligopólio, e induz. conduz. às relações imperialis
tas inlemacionais. De modo que gostaria de parabenizar V. Ex• 
pela sua crítica a essa taxa de juros exarcerbada e à incapacidade 
do Governo de limitá~la, mas gostaria de lembrar que esse mesmo 
raciocínio deveria se aplicar aos ootros itens desse Plano que lan~ 
çam sobre o Congresso NacionaL Muito obrigado. 

O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado. Senador Lau
ro Campos. Acolho as colocações de V. Ex•. 

O Sr. Ramez Tcbet- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. NEY SUASSUNA- Com prazer ouço V. Ex•. nobre 

Senador Ramez Tebet. 
lo. Pelo menos é o que penso! _ _ 

E como dizia no começo da minha oração, dias há em que 
estamos eufóricos e dias há em que estamos tristes, e que isso tam.-: 
bém ocorre em todo tenit6rio nacional: horas há em que o País 
está feliz; h01as há em que o País está infeliz. 

O Sr. Ramcz Tebet - Senador Ney Suassuna, eu. que o 
vejo nas sa]as das comissões. nos com:dores do Congresso. como 
homem alegre. distribuindo sorrisos, percebo que V. &• assume 
boje a Tribuna num estado de perplexidade. Mesmo que V. Ex• 
não tivesse dito nada daquilo <.j,Ue lhe esta no sentimento, quem o 



102 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

conhece já poderia verificar isso. Eu também encontro-me nesse 
estado. Sou, como ser humano, um otimista por excelência, um 
homem que procura acreditar nas coisas, que procura ver a amiza
de e o amor como sentimentos que congregam e que nos unem. 
Nesta hora. com relação ao nosso País, sinto-me como V. Ex~ 
estou nem otimista e nem pessimista, mas profundamente apreen
sivo com o ~stado de coisas que estamos atravessando. Não sei 
qual a solução, o caminho de retorno, a essa alrura dos acooteci
mentos, tão difícil se me afigura o quadro econômico deste País. 
Estamos ouvindo o grito da agricultura; se não colocarmos as coi
sas em níveis mais simples, não conseguiremos sequer imaginai o 
que está oconendo no campo. Ao sabermos que uma saca de mi
lho de 60 quilos custa boje entre 4 a R$5, é fácil, para aqueles que 
nunca foram ao campo e não conhecem a vida do homem que 
planta, imaginar como o capim ou o mato não deve estar iJ:lvadin
do a sede da sua propriedade ou as casas humildes dos seus em
pregados. Mas não sei o caminho de volta. O Senado aprovou uma 
elevada taxa de juros de 12%, o que muitos afliiiWD. ter sido um 
ato de loucura, de insânia.: questiono se não foi um gritô de alerta. 
um chamamento da Casa política. uma advertência para. algum 
rumo a ser tomado, pmque os juros atingiram tfma taxa estratosfé
rica que está-penalizando o homem do campo, o bomem da cidade, 
todo aquele que produz. o pequeno e o médio comerciante, a in
dústria, todos. Agora, essa questão será. votada na Câmara dos De
putados. Não sei. assim como V. ex a não sabe. se terá a aprovação 
ou a rejeição dos representantes do povo naquela Casa- Mas a sim
ples discussão deste assunto. no Senado e na Câmara. deve levar a 
uma meditação. Gostaria. nCsta hora em que os homens públicos 
deste País, os que compõem o Executivo; em suma, aqueles que 
são responSáveis pela nossa economia, e nós mesm:os, que rece
bêssemos uma inspiração. porque não consigo ver como sairemos 
do estado de coisas em que nos encontramos. Se nóS. num estalar 
de dedos, resolvemos acabar com a inflação, como iremos sair 
deste quadro em que nos encontramos? Em outras palavras, como 
baixar a taxa de juros? Até mesmo os fundos constitucionais - e 
V. &a representa a Região Nordeste-. os fundos do Nordeste. do 
Norte e do Centro-Oeste, que têm recursos oriundos do Orçamen
to, portanto, a custo zero, correm quase que à taxa de mercado. 
Realmente, a situação é de perplexidade, e apenas confesso uma 
impotencia-rl.eBão saber apresentar uma solução. Mas todos nesta 
Casa sã.bem.os que não é possível continuar do jeito que-eslá, agora 
ou depois. De sorte que vejo no pronunciamento de V. Ex• e de to
dos quantos estão na rilesma- direção um fot1e sentido de alerta 
para o caminho que o País está tomaD:Io se as coisas 0011tinuarem as
sim.. ou se não encontrarmos uma sobJção. Parabenizo. me ca:n V. Ex•. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Ra
mezTebet. O aparte de V. &,• é mais um adendo que iluslr.l com 
muito orgulho o pronunCiamento que hoje estou fazendo. 

Há dias, um Deputado de meu Estado contava que um tra
balliador de sua fazenda, ao receber o seu salário de R$30, pediu 
emprestada a caminhonete para fazer uma grande compra- =-um 
saco de farinha de 60 ~g por R$5, um saco de milho por R$6, um 
saco de feijão-de-macassar de 60 kg por R$8, e _airida_ algumas ou
tras coisas. Nesse instante, emborn aquele cidadãO pcibre estivesse 
alegre, porque faria uma feira grandiosa, pensava eu como será o 
fuOJro. pois os produtores não têm como repor e como n'!21J!er-çSses 
produtos a esse preço permanentemente. Hoje. estamos vendo a ale
gria do presente, sem imaginar cOmo será o fubJro. O campo irá parar. 

A minha preocuP.Sçáo, refere-se exatamerrte à fase em que 
estamos atravessando. É como uma onda em que o mergulhador 
entrou~ se tomar a direção errada, vai para o fundo e. conseqüente
mente. moml'á af1~i-!1do. mas, se tom<II' a Jireção certa-. cóD.segue 
voltar à tona. 

O meu :alerta boje é exatamente neste sentido. Vendo o qua
dro de desalento nas áreas Federal. Estadual e Municipal, peço às 
autoridades econômicas deste País, ao Presidente da República, 
que eslejãm atentos como- aquele que está dirigindo em um ne
voeiro cenado, porque qualquer desatenção pode levar ao precipí
cio; ou ao mergulhador que deu um mergullio na onda e, se não ti
ver a orientação de como voltar à superfície, vai morrer afogado. 

Estamos atravessando uma fase d~ perplexidade. Sou de 
uma Bancada que apóia O Governo, quer o seu sucesso. No entan
to, estou perplexo e preocupado ao observar que o quadro se com
plka e de não ver à frente do nevoeiro; preocupado com a possibi
lidade desse quadro se agravar. Portanto, reitero o apelo àqueles que 
compõem a equipe governante deste País: que estejam atCnlos, porque 
o nevoeiro é muito denso e o caminho está cercado de precipícios. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. preocupa~me enorme
mente a situação ecooômica do País e., mais ainda, o estado de es
pírito que corre nesta Nação, a de que estamos ingressando em 
uma crise séria, durante a qual teremos U'Pl't inflação de 2%. mas 
vamos morrer juntos com essa mesma inflação. 

Daí o meu apelo, encerrando esta oração, aos que compõem 
a equipe que está tomando as decisêies, que está defmindo as dire
ções, no sentido de que estejam atentos e procurem aprofundar os 
seus estudos e sentir a alma desta Nação, para que não percamos o 
alento, a coragem. a esperança e, de repente, em virn:lde de um fa
tor nãó ecoilômico- o psicológico- fugresSellioS em um caminho 
Sem retomo, em uma crise sem volta. Torç:o para o sucesso do Go
verno Fernando Henrique Cardoso, mas torço com o senso de cri
tica à situação que estamOs atravessando. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quis hoje 
ocupar esta triOOna para'deixar aqui o alerta, o alerta daquele que 
se preocupa com o futuro da nossa Nação e o alerta daquele que 
eStá apoiando o Governo, mas está preocupado com o quadro que 
se está formando, um quadro de adversidades. de óbices frente ao 
nosso poder naci~al e à nossa nacíonalidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M.lito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Ncy Sz,.assuna, Sr. Re
nan Calheiros, 2"" Secretário, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pdo Sr. Júlio Campos, 2" V ice
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna , o Sr. 
Julio Campos, 2° Vice-Presideme, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiro.s, 2° 
Secretário. 

O SR. PRESIDENT)': (Renan Calheiros) -Concedo a pa-
lavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 

Coocedoa paJavm ao nobre Senador Jcsé Robetto Anuda. (Pausa.) 
Coocecba pililvra ao nobre Senador Jcx;é Eduardo Outra. (Pallsa.J 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúdio Coelho- (Pausa) 

-éoD.ccOO a palavra aO nobre S:m:o.OOr ,~..;crrill- .''-td:m.ée. (Pilllsa.) 
O SR. PRESIDEf4TE (P.c!'"l~.n Ccl.heiros)- Concedo a pa-

l:wrn_:t~_ nobre Senador Júlio (.".)n;os. que disporá de vinrc minutos. 
O SR. JÚLIO CAi>iPOS (PfL.Mf. Pronuncia o seguinte 

discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores. cumpro o dever 
de tcizer ao debate desta: Casa do Congresso Nacional um dos 
mais graves problemas por que passa a economia brasileira, pro
blema verdadeiramente de segurança nacional. com enormes con
seqüências negativas sociais e econômicas. Reporto-me às estra
das brasileiras, cuja siwação de degn:.dação está estrangulando a 
economia brasileira, impedir.d() a ~·irculação de :!oc:s~s riquezas c 
provot.:mdo o clc.~.1p:ll,;:·i:-·. ·!.r"~·:·,·. ·-c:: dj; _,:·.;,,,_.-~·~ 0,;. ·.,i_J.:...; ~u
manas anud.lmen!.C. 
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E impossível mensurar os enormes prejuízos sociaiS e eco-_ 
aômicos decommtes do caos que já se instaloo oa maior parte das 
•!~tradas brasileiras, nas quais circulam 60% das mercadaias e 
95% dos passageiros transportados. 

Mais de seis mil pessoas foram mortas e mais de quarenta 
11il pessoas fomm feridas nas estradas esburacadas do Brasil, no 
.. mo de 1994,-situação verdadeiramente escandalosa- compacivel 
·to número de mortos na guetra da Bósnia-Hezergovina -. por sua 
:1atureza brutal, inconcebível, lamentável e irresponsável, máxime 
num País que pretende ser a lo- economia mundial. 

A grande maioria desses desastres. sem dúvida, poderia ser 
evitada. poupando vidas de pessoas mutiladas para o resto de suas 
existências. caso o Governo Federal assumisse efetivamente suas 
responsabilidades e as suas obrigações coostib.lciooais e políticas, 
decidindo construir, conservar e administrar com seriedade, n:s
r)()nsabilidade e eficácia as estradas brasileiras. 

O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. Ex .. uni aparte. no
~re Senador Júüo Campos? 

O SR. JÚLIO CAMJ.'OS - Ouço. com atenção. o aparte do 
eminente Senador Carlos Bezerra. 

O Sr. Carlos Bezerra- Senador Júlio Campos. o discurso 
de V. Ex• retrata uma das realidades mais trágiCas eXistentes no 
nosso País. Está praticamente acabado o sistema rodoviário nã.cio
nal. que o País construiu durante tantos anos e com tantos sacrifi· 
..:ios. Errarnm os legisladores brasileiros e o Executivo nacional 
quando extinguiram o Fundo Rodoviário Nacional e não criaram 
nenhum substituto para esse Fundo. Deixaram as eStradas brasilei~ 
ras sem nenhum recurso para investimento. E o que é mais grave: 
além de deixarem as estradas sem recurso pua investimento. não 
procuraram iDvestir em outras modalidades de transporte, fazendo 
<>transporte intermodal. O Brasil, durante décadas, vive unui inen: 
talidade rodoviarista.. Desde o GoYerQ9 de Juscelino Kubitscbek, 
com a implanta.çio da indústria autooiObilistica. O Brasil descam
!'l<.)U para o campo do ''rodoviarismo", sem explorar os seus rios 
nem suas ferrovias. Na nossa Regíão, o- Centro-Oeste, por ex em
o lo. que V. Ex• conhece tão bem quanto eu, são carretas e mais 
::1rretas trafegando nas estradas. sem balança ou qualquer outro 
t1po de controle. destrui..g_do as precárias rodovias. Essa situação 
não existe._!penas no Centro-Oeste, mas em todo o País. Portan
~o. o alerta de-v. Ex• neste inStante é fini.damental. Conversei 
com o Ministro Odacir Klein sobre esse assunto. S. Ex• é favo
rável i criação de um fundo imediato voltado para a questão 
Jas rodovias. Recentemente, fiz aqui um pronu"ncíãmetlto ·ares· 
pe-ito do assunto. Portanto, para encerrar, parabenizo V. Ex• 
pt•la propriedade do assunto que traz neste Wsta~te da tribuna 
,Jo Senado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Agradeço a V. Ex• e incorporo. 
~·om muita honra. o seu aparte ao meu pronunciamento. 

Realmente. posso dizer que a política rodoviária do nosso 
tlais tem duas histórias: uma quando existia o Fundo Rodoviário 
\lacionaJ. e oulra. após a Constituição de 1988, quando esse IU_ndo 
foi extinto. um grave erro do qual nós participamos. Digo nós por
~tuc eu também fli parte da Assembléia Nacional Constituinte que 
~xtmguiu esse fundo de vital_importância para a conservação e a 
melhoria das nossas estradas. 

O Sr. Esperidião Amin- Senador Júlio Campos. permite· 
rnc V. Ex•um aparte'? _ _ ___ __ 

O SR. JULIO CAMPOS - Com muita honra. SenadorEs· 
rcridião Amin. _ 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calbeiros) - Senador Júlio 
CamJX's. a Mesa intenompe o pronunciamento de V. &• para 
prorrogar JX'r mais 15 minutos a Hora do Expediente, para que V. 
l:xa possa concluir o seu pronunciamento. 

O Sr. Esperidião Amin - Nobre Senador Júlio Campos. 
desejt? participar 00 seu discurso com uma breve intervenção, que 
é pelo menos atual. Hoje. pela manbã, a Bancada do meu Partido, 
o PPR. seu PartiOO do coração- todos registraram aqui a anuên
cia, ainda que não-verbal, mas gesticular. e o largo sorriso do 
nosso querido amigo Júlio Campos -, recebeu o Ministro Oda
cir Klein em uma reunião em que S. Ex• apresentou seus planos 
e dificuldades. E a Bancada. que representa certamente todas as 
regiões do Brasil e boa parte dos Estados brasileiros, através de 
várias ponderações, inclusive de parlamentares do Mato Grosso 
do Sul e do Mato Grosso, fez ver o reconhecimento desse equí· 
voco que V. Ex• está apontando e, mais do que isso, está, com 
muita altivez e coragem. até assumindo na parte que lhe toca, 
qual seja, a dissociação da função "manutenção e construção de 
estradas"- e aí estamos falando da maior parte do sistema viá~ 
rio e do sistema de transporte nacional - de uma fonte suprido~ 
ra de recursos. Realmente a decisão da derrogação do Fundo 
Rodoviário Nacional e de seus supridores é a mãe - se V. Ex• 
me permite dizer - de todos os buracos, de todas as mazelas e 
de todas as obras que, por pouco, ainda estão incompletas e, 
por isso, são sempre as mais caras. infernizando a vida do usuá· 
rio C: aumentando o Custo Brasil. Isso faz p_arte, grave e pesada~ 
mente, do CustO fffasil. De forma que me associo a V. Ex• e 
trago esse dado adicional sobre a discussão profunda que tive~ 
mos hoje_ com~ Sr. ~stro dos Transportes, no sentido de obter 
uma solução para esse grave problema que aflige a todos os qua~ 
drantes do Brasil. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado a V. Ex•. nobre 
Senador. 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. SenaOOres: 
Os prejuízos econômicos representados por mercadorias 

perdidas, estragadas. deterioradas. roubadas e ~desaparecidas por 
caminhões e automóveis. carretas e outros veí~Jos danificidos, 
representam alguns bilhões de dólares. quando _consideramos veí
culos danificados, partes e peças de reposição, despesas e conser
tos e gastos adicionais com combustíveis, sem falarmos do tempo 
perdido, do d_esgaste humano e do aumento no custo das empresas 
transportadoras. 

A principal tarefa de qualquer governo sério é proteger. 
preseiVar e defender o bem·estar de sua pofA!Iação. Subme~r o 
povo brasileiro a um risco permanente de perda·de vidas e de pa· 
trimônio é, exatamente, inverter as prioridades governamentais e 
negar a ordem natural das coisas. 

Num país em que o Judiciário funcionasse com rapidez, 
certamente a União já teria ido à falência, pois seria obrigada a in
denizar as famílias das niilhares de vítimas, diariamente ímoladas 
em nossas eStradas, por negligência. ineficiência, descaso e a falta 
de vontade politica do G<lY_emo Federal. 

Sr. Presidente, Sr-s Senadoras e Srs. Senadores, o verdadei
ro cao~ ~e se instalou nas estradas brasileiras. realnlente um pro
blema de segurança nacional. de transcendental importância pua o 
desenvolvimento do País, vem sendo tratado como se fosse uma 
merã rubrica orçamentária. uma despesa adiciocal. descartável. 
evenWal.mente levada em consideração. na hipótese improvável 
de. num funno remoto, se atingir o sonho do "equilíbrio orçamen
tário". num país não pertencente ao Primeiro Mundo. 

Enquanto_ esse sonho e essa utopia mçamentária não se rea
lizam, no Brasil real, no s-rasu babítado pOr Seres humanos, ~ 
bres em sua grande maioria, pessoas morrem. pessoas são mutila· 
das, motoristas perdem seus veículos e não têm como ganhar a 
vi~ empresas transportadores sofrem grandes prejuízos; os cus
tos do frete aumentam; a agricultura é fortemecte c~stigada, rece
bendo um tratamento oposto ao dos países desenvo_lvidos: lá, os 
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agricultores são subsidiados; aqui, são penalizados, têm: sua-produ- ções técnicas, materiais e Orçamentarias para· exercer adequada-
ção estragada, por falta de estradas. mente sua relevante função. 

O Brasil se manterá no atraso, na c;Ondição de um país de Os objetivos principais do modelo de privatização que de~ 
terceira categoríi. se Contiiri.litYniãlltendo essa política suicida em fei:J.demos são: a busca da eficiência, de menores custos operacio-
relação às nossas estradas. Será alto, muito alto mesmo, o preço nais, menores prazos de implantação dos projetos e melhor geren
que esta e as gerações futuras serão obrigadas a pagar pelo desca- ciamento das rodovias. conferindo-se maior nível de segurança e 
so, negligência e ineficiêricia do GoVerno nó setor nxloyiário. melh~ condições de serviços aos usuários. 

A desculpa de que não há verba para as rodovias é imper- A iniciativa priVãda certamente contribuirá para a geração 
doável, e nenhuma autoridade governamental responsável conse- de novos empregos, de novos postos de trabalho, na administração 
guirá se justificar periiltea ·nãÇãó-e perante os p6steros; não há da empresa concessionária, na arrecadação de pedágios, na fiscali
com.o responder pela deterioração de um património que vale mais zação e patrulhamento mais intenso e efetivo, ila segurança e pro-
de USS 100 bilhões, que é o valor da a tua! malha viária brasileira. teçio do patrimônio dos usuários, com obras de manutenção de 

As perdas que os nossos agricultores estão tendo nesta safra melhor qualidade, além da possibilidade efetiva de mais rapida-
ultrapassam 10 milhões de toneladas de grãos, o que poderia ser mente incorporar inovações tecnológicas e oferecer melhores ser-
evitado com a simples manutenção das estradas e a conseqüente viços. a menores custos e a um maior número de pessoas. 
eliminação do desperdício 11a produção agricola, o que certamente Tenho certeza absoluta de que se o Governo permitisse a 
nos daria condições pan alimentar os milhões de brasileiros esfai- privatização ou a concessão desses serviços de manutenção de ro-
mados e erradicar, dessa forma, a miséria do Brasil. Talvez assim devias federais à iniciativa privada, no meu Estado vários grupos 
não precisássemos-de prograoiaS comõ o Comunidade Solidária. empresarias estariam aptos a imediatamente fazer a reconsttução 

O Estado de Mato Grósso. que lenho a honra de representar dessas rodovias, que estão praticamente acabadas no território 
no Seoado Federal, produziu neste ano uma su"persafra de grãos e mato-grossense. Foi 1:13. gestão do Ex-Presidente João Figueiredo, 
está na iminência de perder cerca de dois milhões de toneladas das na década de 80, que houve o último asfaltamento de estrada em 
sete que foram prOOuzidas, porque as nossas estradas estio pral.i- Mato GrossO. 
camente acabadas. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, a insuficiência de in-

Recentemente, na BR-364. a tão sonhada BR-29. lançada vestimeniris governamentais no setor rodoviário está inviabiliza.n
por Juscelino Kubitscbek de Oliv.eira -e asfaltada no Governo do do o desenvolvimento regional e o desenvolvimenlO ~cional, pro
Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo, cerca de 6 mil vocando o sucateamento de nossas estradas, um palrimônio avalia-
canetas ficaram pandas em decorrência de uma verdadeira crate- do em mais de US$1 00 bilhêies. 
ra.. de aproximadamente 10 metros de comprimenlD. num único E quando falo em estradas, em rodovias federais, volto o 
trecho que liga tOOa a Amazônia brasileira. através do Mato Gros- meu pensamento para a famosa BR-101, que liga São Paulo ao 
so. ao resto do Brasil. Rio Grande do Sul e que vive constantemeõ.te nas- manchetes das 

Na BR-163. rcxlovia construída na gestão do PresideÍlie televisõeS brasileiras, dos jornais e das rádios, que mostram as de-
Emílio Garrastazu Médici e asfaltada pelo GovernO Estadual ficiências dessa estrada. a verdadeira carnificina que é essa rodo-
quando eu era Governador, no pericxlo de 1983 a- 1986. -eirtre o --Via futCional, que integra o Mercosul com o resto do Brasil e que, 
Posto Gil e N_ova Mutum. um trecho foí :iinlplesmente levado pe- no entanto, até hoje. JX'T falta de dinheiro, sequer tem a sua conser
tas chuvas, impedindo o escoamen(9 da safra do Estado, com vação permanente executada, quanto mais a tão sonhada duplicação. 
enormes perdas de produtos agrícolas e de veículos traosportado- bs custos do transporte rodoviário no Brasil chegam ao do
res. Desde que a inauguramos. no dia 10 de dezembro de 1983. bro dos países desenvolvidos, sem falarmos da ineficiência de nos
essa estrada nunca recebeu manutenção do DNER ou do-Ministé- sa malha -de u-ansportes-ou da saturação da capacidade de grande 
rio dos Tiinspmes. Ela foi paga com fmancianlento feito pelo número de rodovias, Cbdas de pontos criticos. Pa.ci. um país de 
Governo Estadual de Mato Grosso junto ao Banco Interam.ericano grandes distâncias enll'e regiões, está demonstrada a falência do 
de Desenvolvimento- BID. atual modelo de administraÇão rodoviária que o Brasil implementa. 

É comum encontrarmos, nesses ttecbos rodOVíárfós. -Snm- No Estado de Mato Grosso. boje. já se vive uma situação de 
des atoleiros. erosões, quedas de barreiras, buracos e caminhões calamidade pública, pois nossas estradas estão praticamente acaba-
arrebentados, acidentados. capotados. com a carga avariada ou to- das e não dispomos de ferrovias nem de hidrovias que nos garnn-
talmente perdida. _ taro alternativas viá~eis de lianspo~ _p~ o escoamento de nossa 

Como o Governo iião dispõe de recursos orçamentários. Crescente produção agricola, pecuária e míneral. -- - - -
para construir, melliorar. e nem mesmo manter a atnal malha viá- Neste momento, faço um apelo a S. Ex .. o Sr. Ministro do 
ria, precisamos encontrar urgentemente uma solução adequada a ExércitO para qtie cOloque a serviço de MatO Grosso a experiência, 
esse problema, para que o Brasil não tenha a sua economia estran- a competência e a capacidade de trabalho do Nono Batalhão de 
guiada nem venha a morrer de inanição por falta de estradas. Engenharia do Exército. sediado em Cuiabá, que, certamente, mui~ 

A solução mais viável, económica e politlcaoieiite. ·é a to podeiá-contribuir para a solução emergeocial dos problemas por 
participação da iniciativa privã.da no setor de estradas rodoviá- que passa o setor rodoviário de Mato Grosso. 
rias. seja mediant,e. concessão ou mediante privatizações efeti- Faço um apelo. também. ao eminente Ministro dos Trans-
vas. a fim de garantirmos o desenvolvimento da economia bra- portes, que tem mostrado muito boa vontade, para que resolva os 
sileira. Exemplo disso são determinados trecbos de estradas do problemas rodoviários e bidroviários de Mato Grosso, e para que 
Estado de São Paulo. já privatiiãdos ou sob concessão de expio- apóie o nosso DNER, para que esse orgaoismo federal possa vai
ração por empresas privadas, que constiwem verdadeiro orgulho de tar a fazer a manutenção e a consetvação dos trecbos críticos das 
tOOos os brasileiros. nossas estradas federais. 

O tnodelo de privatização que preconizamOS contempla a Estoo convicto de que o eminente e competente Presidente 
manutenção das funções normativas, de planejamento estratégico . da República, Senhor Fernando HenriqUe-Cardoso, não nos faltará 
e coordenação operativa do Governo Federal. com· o fortalecimen- neste momento de dificuldades por que passa Mato Grosso, JX'T 
to do Ministério dos Transportes. ao qual devem ser dadas condi- que passa o Brasil e por que passa o setor rodoviário. 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 105 

Tenho certeza de que o seu compromisso de campanha. fei
to na cidade de Sinop, no ano passado, quando prometeu a conclu
são da BR-163, CUiabá-Santarém, será, de fato, uma realidade a partir 
de agora que Sua Excelência ocupa a Presidência da República. 

O povo de Mato Grosso, Sr. Presidente, sn e Srs. Senado
res. saberá responder, com trabalho e com aumento da produção, 
ao apoio que-receber do Governo federal. Não desejamos nem pe
dimos mero adjutótio. Tudo o que o Brasil fi.Zel' por Mato Grosso 
receberá mais que o dobro em riqueza., em trabalho, em alimento, 
em desenvolvimento para todo o País. 

É o meu pensamento. Muito obrigado. 

Durant~ _o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr. 
Renan Calheiros, 2° Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, qUI! i ocupado. pelo Sr. José~· Presidenre. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobte a mesa. proje
to de lei que será lido pelo Sr. I 0 Secretário em exerci cio, Senador 
Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 194, DE 1995 

Acresceota dispositivo ao art. 146 do C6digo 
Eleitoral, proibindo a utilização de instrumentos des
tinados a fadlitar o preenchimento de c:édula eleitoral. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Acrescente-se ao art. 146 do Código Eleitoral. logo 

após o inciso IX, o dispositiVO a--s:eguii. que passa a ser numerado 
como inciso X, renumerando-se o ablal X e os subsoqüentes: 

''Art.l46. ········-·· ................................................... . 

X - O eleitor não poderá utilizar qualquer instrumen
to destinado a facilitar o preenchimento da céOOJa oficíal;" 

Art. zo Esta Lei entra em vigor .oa data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Embora a Lei n• 4. 737, de 1965 - Código Eleitoral -. não 
proibisse expressamente o enq)regõ de instrumento no pruncbi- " 
mento da cédula eleitoral, a Justiça Eleitoral julgava existente a 
vedação. a ftm de assegurar o sigílo do voto inscrito no texto coos
ti.OJcional. 

A Lei D
0 8.713. de 1993. que "Estabelece normas para as 

eleições de 3 de outubro de 1994''. entretanto, inovou ao permitir o 
uso dos instrumentos: 

"Art. 86. Nas eleições de que trata esta Lei. será 
permitida a utilização -de- üistriimeD.tos que auxiliem o 
eleitor anaJiabeto a votar. 

Parágrafo único: -os instrumentos de que trata 
este artigo não serão fornecidos pela Justiça eleitoral." 

Consideramos que essa permissão representa um retrOcesSo 
nas t:rndições eleitorais brasileiras, pois descaracteriza o voto se
creto - garantia básica em um regime democrático. Isso porque, 
conforme a lição de Alberto Rollo e Enir Braga. 11 

••• se candidato 
ou partido fornecem aos eleitores algum tipo de inruumenro como 
régua. decalque ou congénere, para que os espaços sejam pi"oen
chidos ou caracteres sejam cobertos, como inbJito de ajudar o 
voto. teremos. em verdade. com a devolução da régua IX!. do decal
que, ou de guia carbonada com a identificação do candidato, con
dições de aferir se o eleitor. realmente, utilizou o instrumento, já 
se sabe em quem vo<oo'" (in 'Legislação para as Eleições de 1994'). 

Por conseguinte, pretendemos, com esta piOJX)Sição. resga
tar, para os pleitos fubJros, a tradição democrática que sempre pre
servou o sigilo do va.o. 

Para tanto, esperamos contar com o i.Ddíspensável apoio de 
nossos ilustres Pares no Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1995. - Senador Jú6o 
Campos 

LEGISV.ÇÃO CITADA 

LEIN'4.737,DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institul o Código 'EleitoraL 

CAPÍTULO IV 
Do Alo de Votar 

Art. 146. Observar-se-á na votação o segUinte: 
I - o eleitor receberá. ao apresentar-se na Seção, e antes de 

penetnu_· no recinto da Mesa. uma senha numerada, que o Secretá
rio rubricará., no momento, depois de verificar. pela relação dos 
eleitores da Seção. que o seu nome consta da respectiva pasta; 

II- no verso da senha o Secretário anotará o número de or
dem da folha individual da pasta. número esse que constará da re
lação- enviada pelo Cartório à Mesa Receptora; 

III- admitido a penetrar no recinto da Mesa, segundo a or
dem numérica das senhas, o eleitor apresentará ao Presidente seu 
tirulo, o qual poderá ser examinado por riScai Ql Delegado de par
tido, entregando. no mesmo alo, a senha; 

IV- pelo número anotado no verso da senha, o Presidente, 
ou Mesário.locali:zmá a folha individual de votação, que será con
frontada com o titulo e poderá também ser examinada por Fiscal 
ou Delegado de partido; 

V - achando-se em ordem o tíndo e a folha individual e não 
havendo dtívida sobre a identidade do eleitor, o Presidente da 
Mesa o convidará ·a lançar sua assinatura no verso da folha indivi
dual de votação; em seguida., e~gar-Ihe-á a cédula única rubri
cada no llló pelo Presidente e Mesários e munerada de acordo com 
as instruções do Tribunal Superior, instruindo-o SObre 3 forma de 
dobrá-la, faundo-o passar ii cabina indevassável, cuja porta ou 
cortina será cerrada em seguida; 

VI- o eleitor será ãdmitido a votar. ainda que deixe de exi
bir no ato da vct.ação o seu tfndo. desde que seja inscritõ na Seção 
e conste da respectiva pasta a sua folha individual de votação nes
se caso. a prova de ter votado será feita mediante certidão, que ob
terá posteriOnneiite, no Juízo competente; 

VD - no caso da omissão da folha individual na respectiva 
pasta. verificada no ato da votação. será o eleitor, ainda. admitido 
a votar, desde que exiba o seu título eleitoral e dele conste que o 
portador é inscrito na Seçio, sendo o seu voto. nesa hipótese, to
mado em separ.tdo e colhida sua assinatura na folha de votação 
modelo 2 (dois). Como ato preliminar da apuração do voto, averi
guar-se-á se se trata de eleitor em condições de votar, inclusive se 
realmente pertence à Seção; 

VIrr - verificada a ocon:ência de que trata o número ante
rior. a Junta Eleitoral apurará a causa da omissão. Se tiver havido 
culpa cu dolo. será aplicada ao responsável, na primeira hipótese, 
a multa de até 2 (dois) salários mínimos, e~ na segunda a de sus
pensão alé 30 (trinta) dias. 

IX - DB cabina indevassável, onde não poderá petmaneoer 
mais de um minuto. e eleitor indicará os candidatos de sua prefe
rência e dobrará a cédula oficial observadas as seguintes normas: 

a) assinalando com uma cruz, ou de modo que tome expres
sa a sua intenção, o quadrilátero correspondente ao candidato maw 
joritãriO de sua preferência; 
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b) escrevendo o nome. o ~nome, ou o número do candi-
dato de sua preferência nas eleições proporcionais; --

c) escrevendo apenas a sigla do partido de sua prefet€ncia, 
se pretender votar só na legenda; 

X- ao sair da cabina. o eJeilor depositará na uma a cédula; 
XI- ao depositar a cédula na uma. o eleitor deverá fazê-lo 

de maneira a.mostrar a parte rubricada à Mesa e aos FlScais de par
tido, para que verifK}Uem. sem nela tocar, se não foi substituída; 

xn - se a cédula oficial oão for a mesma.. será. o eleitor 
convidado a voltar à cabiDa indevassável e a trazer seu velo na cé
dula que recebeu; se não quiser tomar à cabina. ser-lb.e-á recusado 
o direito de voto, anotanrJo..se a ocor1iucia na ata e ficando o elei
tor retido pela Mesa, e à sua disposição, até o téimino da votaçio 
ou a devolução da cém.Jla oficial já. rubricada e DUmemda; 

xm - se o eleitor, ao Ia":eber a cédula ou ao n:colher-se à 
cabina de votação,verificar que a cédula se acha estragada ou, de 
qualquer modo, viciada ou assinalada ou se ele próprio, por imprU
dência. imprevidência ou ignorância. a inutilizar, eslragar ou assi
nalar em!damente, poderá pedir uma outra ao Presidente da Seçio 
EleitoraL restituindo, poréni, a primeira. a qUal sci"á im.ediatamenl.e 
inutilizada; 

XIV - introduzida a sobrccarta na uma, o Presidente da 
Mesa devolverá o título ao eleitor, depois de datá-lo e assiná-lo; 
em seguida rubricará. no local p!ÓpriO. a folha individual de vo<ação. 

(À Comissão de -con.stiJuição, Justiça t: Cidada
nia- decisão terminaliva.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projeto sení pu
blicado e remetido à comissio competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em ex"ercíció, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 944, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2°. da Constituição Fede

ral, seja fornecido pelo Ministro dos TiaDSporteS. Sr. Odacír Klein, 
as seguintes infotmações: 

l) GtJ,aiç. as empresas que pn::staram Serviços de mamuen
ção e/ou conservação da BR-364, trecho Rio Bnmoo'Porto Velho, 
desde as conclusões dos serviços de pavimentação asfáltica? 

2) Quais os valon:s pagos men.salmeo.te para as empresas, 
discriminando as quantias de manut(:nçio e as de cooservaçio? 

3) Quais as empresas que preâam serviços de manutenção 
e/ou conservação da referida rodovia federal,. no mesmo trecho e o 
método seletivo de escolha das mesmas com as discriminações dos 
valores pagos pela prestação dos serviços? 

Sala das Sessões, 21 de }liDo de 1995.-Senadcn Marina Silw. 

(À Mt:.sa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- De acordo com o in
ciso Ill do arL 216, o requerimeuto vai à Comissão Diretora. 

Sobre a mesa, requerimentos que setio lidos pelo Sr. 1 o Se
cretáriO-em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 945, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2°, da Con.stituição,-

215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solici- · 
tadas ao Sr. Ministro de Estado da AgriculiUia e Reforma Agrária. 
as seguintes informações: 

a) Esr:.:cif1car, por Estado e Município, toqas as áreas desa
propriadas. pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agcl.ria.. nominimdo-as e indicando a respectiva área em hectares. 
durante os últimos 5 anos (1990 e 1995) · 

b) Indicar para cada área desapropriada o valor atualizado 
em RS (real). 

Justi6cação 

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o Incra "está prestes a 
pagar uma indenização de RS 14.1 milhões (300.127,02 TDA's, 
T'llulo da Dívida Agrária) pela desapropriação da Fazenda Santa 
Inácia". no Maranhão. 

Há indícios de irregularidades nos cálculos da avaliação do 
imóvel, citado ainda segundo a rqx>rtagem e alegam possíveis evi
dências de superfatnramenlO de recentes avaliações feitas pelo ln
cm. em fazendas da mesma região. 

Olmprindo dispositívos Constitucional. (an. SO § 2., cabe a 
este Senado Federal ao requerer tais informações, ter conhecimento 
dos ato& do Poder Executivo pam a devida e competente fiscalização. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1995.- Senador Gilberto 
Mll'IIDda Botista. 

(À Mesa para decisão) 

REQUERIMENTO N' 946, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos arts. 50, § 2°, da Constituição, 

215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solici
tadas ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda as seguiDtes infoonações: 

- Em que ponto se encontram as gestões entre o Banco 
Central e o Governo do Estado de São Paulo. visando à privatiza
ção do Banespa? 

- Qual é o montante preciso da dívida da administtação es
tadual pmilistajuntoa esse banco e em que rubricas ela se subdivide? 

- Em quanto essa divida cresceu desde que começou a in
tervenção do Banco Centra) no Banespa? 

- Qual é o moolante dos recurnos que têm sido g-astos pelo 
Banco Central com o programa de saneamento. anunpiado como 
precondição à privatização do· Banespa? Como se distribuem esses 
recursos (custOs de demissões, fechamento de agências, "operaçõ
es de salvamento" de :l,lgências no exterior)? 

- Qual é a exata dimensão do prejuízo causado pela fuga de 
investidores de agências do Banespa no exterior, em razão de os 
interventores não terem respeitado os prazos para a publicação do 
balanço do ano passado? 

-Em que praças do mercado fmanceiro internaciOnal vem o 
Banespa sofrendo sanções e correndo risco de cassação de sua li
cença para operar? 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1995.- Senador Gilberto 
Miranda Botista. 

(À Mttsa para decisão.) 

REQUERIMENTO N' 947, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos do art. SO, § zo. da Constiblição, 215 e 

216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda as seguintes infcnnações: 

- Qual é o montanltâ& despesa advinda da decisão do Ban
co Central de estender aos funcionáriOs aposentados os aumentos 
reais concedidos aos seus servidores da ativa em 1989 e 1992, em 
decorrência da implantação de novos Planos de Cargos e Salários? 

- Qu!ÚS os fundamentos legais e estab.ltários da recusa da 
Centrus. o fundo de pensão dos funcionários do Bacen. em arcar 
com esse gasto. que acabou sendo debitado aos cofres do Banco? 
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- Qual é a composição do total das receitas e despesas da 
Centros? 

- Quais são as condições estipuladas pela Centros pa!'ll ar
car com a despesa adicional oriunda dessa isonomia? 

- Qual é a posição oficial do Bacen a esse respeito? 
Sala das Sessões. 21 de junbo de 1995.- Sepador Gilberto 

Miranda Batista. 

(À Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) .c Na forma do inCiso 
Ill do arL 216 do Regimento Intemo, os requerimeDtos lidos-irão à 
Comissão Diretora. 

Sobre a mesa. ofíciOs qüe serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 
SGM'P780 

Brasília. 21 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Par

tido Progressista (PP) inclicóu para compor a atual ComiSSão Mis
ta de Planos.. Orçamentos Públicos e Fiscalização. os Deputados 
Márcio Reinaldo Moreira e José Janene, como titulares, em substi
tuição aos Deputado Odelmo Leão e João Maia. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos 
de apreço.- Luís Eduardo, Presidente. 

OFÍCIO GLPP N" 190/95 

Brasília. 21 de junho de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido 

Progressista. os Exm0s Srs. Senadores João França e Antônio·Car~ 
los Valadares, para integrarem, respectivamente, como titular e su
plente, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória 
n° 1.017, de 8 de junho de 1995, que ''Estabelece normas para ou~ 
torga e protTOgação das concessões e permissões de setviços pú
blicos, e dá outras providências'', em substituição aos Senadores 
anteriormente indicados. 

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para 
apresentar~Jhe meus protestos de elevada estima e apreço. - Sena
dor Bernardo (;abral, Uder do PP do Senado Federal. 

OF/GABIN" 544 

Brasília. 20 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
ComuniCo a Vossa Excelência a indicação_ dos _De_pu~ado~ 

Ivo M:ainardi e Orcino Gonçalves pa.ra integrar, respectivamente 
na qualidade de Tihllar e Suplente. a Comissão Mista destinada a 
emitir parecer sobre a Medida Provisória- n° 1.023, de 8 de junho de 
1995, em minha substituição e do Deputado Geddel Vieira Lima. 

Na oportt.lnidade renovo a Vossa Excelência protestos de con
sideração e apreço.- Deputado Michel Temer. Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Serão feita;-., subs· 
tituições solicitadas. · 

Sobre a mesa oficio que- serâ lido pelo Sr. 1 o Secretário em 
exercício, Senador Renan Calheiros. 

É Lido o seguinte: 

OF. 00457/95 

Brasilia. 21 de junho de 1995 
Senhor Presidente. 
Nos termos regimentais. indico. para comporem a Comis

são Mista de Pianos. Orçamentos Públicos e Fiscalização. nãs va-

gas do Partido da Frente _Liberal, os Senadores: W aldeck Omellas 
e Romero Jucá, como titulares. 

Atenciosamente,'- Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL. 

O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Serão feitas as indi-
cações solicitadas. -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 75 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 
PROJETO DELE! DACÂMARAN"65. DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos dQart. 64, § 2°, 

da Constituição Federal, combinado com o 
art. 375. VTIL do Regimento Interno) 

Disa.Jssão, em turno suplementar, do Projeto de 
Lei da Câmara D0 65, de 1995 (n° 40/95, na Casa de ori
gem). de iniciativa do Presidente da República, que esta
belece regras para a produção independente de energia 
elétrica. e dá outras providências. tendo 

Parecer, sob n° 408. de 1995, da Comissãõ-
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

- -A Presidência esclarece que poderão ser oferecidas emen-
das ~o substib..ltivo até o encerramento da discus-são. 

Sobre a meSa, emendas que serão lidas pelo Sr. l 0 Secretá
rio em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lida a seguinte: 

EMENDA N" 1-PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao art. 1 ": 

"Art. I 0 Entende-se por produção independente 
de energia elétrica a geração dessa-i!D.ergia. seja qual for 
a fonte primária utilizada. inclusive a decommte do proces
so de cc-geração, excetuada a de origeni nuclear, efetivada 
em regime de livre conrorrência, nos tennos deU lei." 

Justificac;ão 

Conforme o disposto no art. 21 da Constituição Federal 
toda a ãtividade nudcir da pesquisa e lavra ao comércio de miné
rios nucleares e seus derivados é de competência privativa da 
União. Sendo assim. esta einenda visa tomar o projeto mais objeti
vo e consonante com a Carta Magna. 

Sala cbs Sessões. 21 de junho de 1995. - Senador Eduardo 
Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência escla
rece que JX>derão ser oferecidas emendas ao substitutivo até o en
cerramento da discussão, conforme anunclou. 

A Presidência esclarece. laDlbém. ao Plenário que oritem foi 
aprovado o substitutivo. Impõe-se hoje. na forma do Regimento, a 
discussão. em tumo suplementar, do substitutivo e da emenda 
apresentada. 

Em discussão o substitutivo e a emenda. em turno suple
mentar. 

Consulto o Senador Eduardo Suplicy se deseja discutir a 
- matéria. uma vez que oritem se manifestoU nesse sentido (Pausa.) 

Encerrada a discussão. 
O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Safney)- Concedo a palavra a 

V.Ex•. 
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O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Pela or
dem.)- Sr. Presidente, não foi votado na tarde de ontem nenhum 
dos dois su bstitutivos. V. Ex• concedeu vinte e quatro horas para 
maior esclarecimento da matéria. 

Nenhum dos dois substitutivos foi votado na ~-de on· 
tem. Sr. Presidente. 

O SR~PRESIDENTE (José Samey)- Eselareço a V. Ex' 
que foi votado o substitutivo da Comissão-de Infra-Estrunua. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, fui o úl
timo a encaminhar a matéria. Se V. Ex• pedir à Secretaria da Mesa 
a fita da sessão de ontem. verificará que votei favorável ao substi
tutivo apresentado e dei parecer favorável ao substirutivo a~sen
tado pelo Senador Arlindo Porto. Mas V. E.x•resolveu, pelas dúvi
das, postergar por 24 horas a matéria. Em nenhum momento foi 
votado. dada a complexidade da matéria, conforme dis~ V. Ex• na 
tarde de ontem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Esclareço a V. Ex', 
de acordo com as notas taquigráficas. que foi vOtado o sub_stitutivo 
da Comissão de Infra-Estrunua, e o prazo que foi concedido, de 
24 horas, devido à comple~idade da matéria. foi juStari:iéiile- pata 
que se elaborasse a redação do vencido e pudéssemos boje discutir 
o turno suplementar. porque, se votássemos ontem. poderiamos 
entrar na discussão do wrno suplementar. Só por isso esta.mOs dis· 
cutindo hoje em turno suplementar, uma vez que sobre o projeto e as 
emendas nós encerramos a disrussão ontem e votamos o rubstitutivo.. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, mais 
uma vez. eu pediria que V. Ex • solicitasse à sua assessoria que ou
visse a fita da tarde de ontem, Fui o último Senador a encaminhar 
e encaminhei favorável ao substitutivo da ComissãO de Infra-Es
trurura. ao invés do substitutivo da Comissão de Economia. Mas 
V. Ex• não colocou em votação. Penso que há um erro da assesso
ria e, em nenhum momento. V. Ex• colocou em votação o substilll
tivo do Senador Arlindo Porto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Quero ler para V. 
Ex• o Diário do Congresso de hoje, que traz exatamente uma re
produção das notas taquigráficas. 

O SR. GILBERTO MmANDA- Acho que o erro está aí. 
Foi por isso que levantei a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Lembre-se V. Ex' 
de que foi'"apresentado um requerimento de preferência para avo
tação do substitutivo da Comissão de Infra-Estrulllra. Esse reque
rimento foi votado. Em seguida. submeti à votação o substirutivo 
da Comissão de Infra-Estrutura. 

As notas taquigráficas dizem o seguinte: 

"O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprova
do o requerimento. passa-se à votação do substitutivo da 
Comissão de Serviços de lrúra-Estrutura. 

Os SIS. Senadores que o aprovam queiram perma- . 
necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, 

peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. E<' 

tem a palavra, pela ordem. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Pela or

dem. Sem revisão do orn.dor.) -Sr. Presidente. pelo que 
entendi, V. Ex• adiou por 24 horas. de oficio. por ato do 
Presidente, a votação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Hoje. vo
taremos o substillltivo. Amanhã. teremos o turnõ suple
mentar. quando toda a matéria será rediscutida pelo 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado 
o substitutivo, ficam prejldicados o projeto. as emendas 
a ele oferecidas e o substitutivo de plenário em substitui
ção à Comissão de Assuntos Econômicos. 

Em virtude da complexidade da proposição, a 
Presidência determina que a matéria retornará à Ordem 
do Dia na próxima sessãO ordinária para. o turno suple
mentar, nos termos do art. 350 do Regimento Interno." 

Essas são as notas taquigráficas. 
O SR. GILBERTO MIRANDA- Agllldeço a V. Ex' pelo 

esclarecimento, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Muito obrigado a V. 

Exa pela compreensão. 
A Presidência esclarece ao Plenário que, em virtude de a 

matéria estar com seu praw de tramitação esgotado nesta Casa. os 
pareceres so~ as emendas deverio ser proferidos imediatamente 
em plenário, nos termos regimentais (art. 348, ll. 1° parte do Regi
mento Interno). 

____ N~ termos do art. 140, "a". do Regimento Interno, designll 
o nobre Senador Arlindo Porto para proferir parecer sobre as 
emendas de Plenário, em substituição à Comissão de Serviços de 
Infra-Estruhlra. 

Quero, mais uma vez, esclarecer ao Plenário que estamos 
em turno suplementar. discutindo o substitutivo aprovado na Co
missão de lnfra-Estrunn:a e uma emenda oferecida pelo Senador 
Eduanlo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Suplicy, 
após os pareceres. V. Ex• terá a palavra para encaminhar a matéria. 

Concedo a palavra ao Senador Arlindo Porto. 
O SR. ARLINDO PORTO (PT B-MG. Para emitir parecer. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, fazendo 
uma análise da emenda do nobre Senador Eduardo Suplicy, enten
demos que ela não prejldica em nada o nosso parecer. mas vem 
va.Iorizar e reforçar ainda mais a questão da preservação da nossa 
Constilllição. 

Em virtude desse entendimellt.o. somos favoráveis à emenda. 
É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra · 

ao Senador Gilberto Miranda. como Presidente da Comissão de 
Assuntos Ecooômicos, para oferecer parecer solxe a emenda. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB·AM. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn -e Srs. Sena
dores, a Comissão de Assuntos Econômicos é favorável à emenda 
substitutiva apresentada pelo Senador Eduardo Suplicy. quando 
coloca "excetuado a da origem nuclear, efetivado em regime de li-
vre cooCOI:Tência. nos tCrinos da lei''. -

O parecer da Comissão é favorável, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Comple!ada a in,. 

trução da matéria, concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplky. 
para encaminhar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para encaminhar J 

votação. Sem revisão do orador.)- Sr. PresideÕ.te, Srs. Senadores, 
o substitutivo apresentado pelo senador Arlindo Porto de falo 
constitui uma melhoria em relação ao projeto original. Considera
mos importante que ele tenha acatado a emenda substin.niva que 
dá nova redação ao art. 1°. 

Na verdade, o objetivo é o de excelllar do processo de en
geração a de origem. nuclear, efetivada em regime de livre concor · 
rência. Conforme o disposto no art. 21 da Constituição. toda ã.tivl
dade nuclear, da- pesquisa e lavra ao comércio de mínérios nudca 
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REQUERIMENTO N• 949, DE 1995 

e:;.'Sa t:nl ~n·." ' tni ."'.c:: ,·.6. Senhor Presidente, 
l'vías >!.0sl2ri2 também de ~pr..:;;x.t.ar as justificativas relati- Nos termos do artigo 312.1etra c, do Regimento Intemo do Se-

V;;!.S a t-res rc~~·:Q-rimcntos que estou :!.presentando, visando à vota- nado Federal requeiro destaque paia rejeição do§ 6odo artigo 2° 
ç3.o, em sep:,_r;:ao. de alguns itens. O primeiro reJere-se ao § 4o do Sala das Sessões, 21 de junho de 1995- Eduardo Suplicy. 
art. 2°. pois o dis;.-.,~!.0 no art 151 do Código de Aguas diz respeito 
espccificamocte a t.·•y:,çe..o;sio:1ários de serviços públicos, o que não REQUERIMENTO N° 950, DE 1995 
é 0 .c:lSO do pra~\::~·x ;n:l.:!;:t':r..den'-<::,30 qual é dado uma concessão Senhor Presidente, 
de uso do r...:~n· ~Júhi:::-ç, e afro o ;;t:C~<:i de concessionário .. __ Nos termos do artigo 312,leua c, do RegimeniO Interno do 

Nôl~ (!,.,,,. - .. ·:~~·~fl:.:::::~~ ::. fi..;ura do produtor independente Senado Federal, requeiro destaque para rejeição dos parágrafos 1 o 
com a Jn ~··.:rc:..~·::c-~.'Ú-)(' 1:~ '~r1jço público e de en.ergia elétrica~ 

. dos ao SO do artigo 4° 
Assim. nã0 ~c pod~ ·~stendcr aos: primeiros direttos reserva· aos Sala das Sessões. 21 de juoho de 1995. _Eduardo Suplicy. 
<:onccssionl'.!Íos. , . . 

O art. i5l d.) C6r.ligo de Aguas estipula, em seu caput. o () SR. P~ESIDENT_E_ (José Sam<::y)- Vamos proceder à 
seguinte: "o_ _ "e~~~VO_tação dos requ~rimentos de destaque. - -

''Art.. 151. P3Ia executar os trabalhos defmidos no _ Em vota!ão o r~erimento de destaque para votação em 
contrato. bem como para explorar a concessão, o coo- separado do§ 4 do art. 2 · . _ 
~.·~.:;.:,.,;:i::-io hmi, além das regalias e favores constantes Os Srs. Senac~?res que o aprovam querram pem1anecer sen· 
d.J.s k·is fiscais esjl<X'iais. õs seguintes direitos:" tados. (Pausa.) 

_ Aprovado. 
Or.:~., admitir os direitos do art. 151, pordelegaçao do Poder _ Em votação 0 requerimento de destaque para votação em 

Público. p2.ra um pr.xlutC'!I' ind_ep.m_dente de ener_gia si~cará fa- separado do§ 6° do art. 2°. 
vorecimento p:n-a uma figura JUrldtca que. em smtese,_na_o terá os Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sec-
mesmos deveres c,ie um conc~sSioº:!rioJ_ inclu~jye nó· tOCari.te ã · tados. (Pau~.) - -· 
eventual tratamento fiscal e tributário particular. Isso. sem meneio- Aprovado~ _ 
nar os direi,tos estabelecidos_ nas alíneas "a" a"~" do~ 151 do Em votação o requerimento ~ destaque para votação em 
Código de Aguas. ~------=-'--c ___ -separado dos§§ l 0 ao5°doart.4°. 

O segUndo destaqu~ ~am a votacão em_ separado refere-se Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe11Danecer sen-
ao § 6° do- art. 2°. Esse p'lr:igrafC' refere-se à ma~éria que deve ser lados: (Pausa.) 
objeto ele r.egociação entre as pa~e~. tendo em ~1sta .o mode~~ 9ue Aprovado. . 
virá a. ser adot.ado para o sctox: cJ...•tnC"O, o qual amda. não está defi- As partes destacadas serão oportunat<IL'•1t~ apr.!ctadas pelo 
nido. Alêm do mais, o Ccngresso não pode se esqutvar do debate Plenário. 
sobre a regulamentação instituciona1 não apenas do setor elétrico. o SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o substitu-
mas do setor de energia como um todo. _ tiVO, eti:l turno suplementar, ressalvados os de.$taques e a emenda. 

Não podemos admitir -que tUdo seja delegado para t:_egula- Os Srs. Senadores que aprovam o Substitutivo, ressalvados 
mentes. os quais variarri cáiii o Governo ou com os partidos que os destaques e a emenda. queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
estãonoGovcmo. - -- __ _ --~--- Aprovado. ---------------------------

() :·:rn•i'!"c d:~·a.::guc ~fCI"!·SC aos§§ 1° ao 5o do art. 4o. Esta O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Passa-se, agora. à 
lei não óimüc sohrc o modelo que deverá ser adotado para o·setor votação da emenda e das partes destacadas. 
Cc cne~:~Jétrx·a. Sendo assim. não existe regulamentação sobre Em votação 0 § 4° do art. 2°, destacado. 
<.'tmlO Cc~ved. se d.lr a comerciali:~.ação de energia elétric:a; ~OJ!lO ___ A Presidência indaga do Sr. Senador Edu-ardo Suplicy se S. 
s<.'r:í .:~. :-~muner:1ção da utilização do sistema de transmissão--e ·aa Ex" deseja encaminhar a votação da matéria. 
re-de de distrihuição. como tamhém dos benefícios decorrentes das o EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, como. por oca-
fontes gcrndoras- no caso. as usinas hidrelétricas. _ sião--di discussão, fiz a explanação sobre. C:ada um dos três desta-

Em nenhum momento foram mencionadas as significatfvas ques referidos, quero simplesmente reiterar aquilo que acabei de 
pt.'"t"das inerentes ao serviço de energia elétrica. Então, pode-se su- dizer, para simplificar. - -
por que o sistem.:~. deverá absorvê-las. garantindo aC' produror inde- O SR. PRESIDENTE (José Sarney) --Passa-se à votação 
pendente mais uma receita adicional, o que, num País como~ nos- dos destaques. 
so. onde o sistema de fiscalil.ação é incipiente, é sinôn.imo de permis- Esclareço ao Plenário que os que vOtarem "sim" aprovam a 
são para que os ~""Uenos consumidores arquem CODl O'IJJis_ esse custo. permanência no substitutivO das eXpressões que estão sendo pedi-

ASSim. faz-se necessário, antes de perinitilfuôs--õrusposto- das para serem destacadas, isto é, mantém-se o que consta do 
nns §~ ln ao Y. I.{U'e elaboremos. no mínimo, os marcos reguh:.tó- substitutivo. 
nos do st'tor. O SR. JADER BAR RALHO- Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (Jose Samey}- Sobre a mesa, re- vra para encaminhar a votação. --
qul.!rimenlM de dt:staqucs que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra 
c:~en:ício. Senac.lor Ren:m C.:~.lhciros. ao nObre Senador Jader Barbalho para encamiDhar a votação. 

São lidos oco seguintes: 

!~í-:QUfo:RI~.iEi•iTO N° ç_.8, D~ _1995 __ 

• : 1,;;"·.- ?r.:.sil]<:Jlll.., 
; .,:., tt mi ':> .Jo anig •• 31.2. ktr.t .'.do Rcginl'-1110 lntcrrro doSe

na~!o, é.:..:d. :'l"'liUt'in> r.lesta.p.ll' flJ.r,< .t j::iç.:k) Jo § .f0 do a.J.tigo 2° 
:~.J.{a LL.1:> SeS${":-.!s. 21 de junhu d,:, 1995- .E_d_qardo Supllcy 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami
_nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s e 

· -Srs. Senadores. estamos a aguardar que o Senador Eduardo Supli
cy esclareça. nesta oportunidade. a motivação dos destaques. ln
clusive. as lideranças dos Partidos considerados maiores na Casa. 
aliás. as lideranças, de modo geral. acordaram em relação aos des
taques. No entanto- repito- estávamos a aguardar que o Senador 
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Eduardo Suplicy pudesse oferecer os argumentos em telação aos 
seus destaques. Agradeceriamos se S. Exa pudesse fazê-.lo. Caso 
não o faça, lamentavelmente terei que orientar a bancada do 
PMDB a manter o texto do substitutivo, pela ausência de conheci
mento da razão do destaque. 

Agradeceríamos ao Senador Eduardo Suplicy se Oferecesse 
os argumeniDS que }.lstifiquem a tetirada de alguns dispositivos do 
texto do substímtivo. Caso contrário, a orienlação à bancada do 
PMDB é manter o texto do substitutivo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa· 
lavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eduardo Suplicy para encaminhar a votação. 

O SR. EDU ARDO SUPLICY (Pf ·SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. sr-se Srs. Se
nadores, o primeiro- destaque para a votaçio em sep.ara4o refere-se 
ao§ 4°dO art. 2°. O_disposto no art. 151 do Código de Águas refe
re-se especificamente a ~nccssiooâtios de serviço público, o que 
não é o caso do produtor in~pendente, ao qual ~ dada uma con
cessão de uso do bem público e não o status de cooces_Siooário. 

Não se deve, portanto, confundir a ftgura do produtor inde
pendente com a do concessionário de ~iços públicos de energia 
elétrica. Assim, não se pode estender aos produtores inde
pendentes direitos resetvados aos concessionários. 

O art. 151 do C6digo de Águas, estipula em seu caput, ip
sis verbis: 

Para executar os trabalhos defmidos no contrato, 
bem como para explorar a concessão, o conceSsionário 
terá, além das regalias e favores cotiStantes das leis fis
cais especiais, os seguintes direitos_, 

Portanto. admitir os direitos do art. 151. por delegação de 
poder público, para um produtor independente de energia signífi· 
cará favorecimento para uma figura jurldica qu~ em síntese, não 
terá. os mesmos deveres de um concessionário, inclusive no tocan
te a evenw.al tratamento fiscal e tributário particul8i~ ISso sem 
mencionar os direitos estabelecidos nas alíneas a, b, c, de e do art. 
!51 do Código. de Águas. Eis por que x=>mendamos a votação 
em separado do§ 4° do art. 2°. 

O SR. ARLINDO PORTO - Sr. Presidente, como Relata:, 
peço a palavra pata encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra a 
V.Ex•. 

O SR. ARLINDO PORTO (PfB-MG. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Se
nadores, a proposta do Senador Eduardo Suplicy vem de encontro 
ao que está previsto em nosso art. Z'. Quando destacamo5 do § 4° 
as concessões e pennissões, estamos apenas atendendo à. legisla
ção em vigor, haja vista que no§ 3° prevê·se a autaiz.ação de pro
dutor independente. 

O nosso objetivo é exatamente caracterizar que aquelas 
concessões e permissões devem ser regidas pelo Código de Aguas 
e a autorização estaria isenta desse envolvimento. 

É bom que se esclareça também que o objetivo do ~ 
substitutivo é justamente caracterizar posições diferentes em fim
ção do tamaDho do produtor independente. uma vez que o projeto 
inicial prevê babilitaçio e esta não tem expressão ou esse tenno 
constituído em nossa ConstiWição .. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente. peço a pala· 
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra a 
V.Ex•. --

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS.PE. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. desejo apenas esclarecer que 
o § 4° ao defmi:r que "quando o produtor independente tiver mais 
que 50% de sua energia gerada destinada aos serviços públicos de 
f<X'D:ecimento de eletricidade...", isto significa cjue está substilllin
do aquele ente público que não fornece aquela energia e por isSo 
tem o ttatam.ento isonômico. 

Parece-me que esse§ 4° deve permanecer, porque se trala 
de um tipo de substituiçio, ou seja, será aplicado apenas quando a 
energia geiada for destinada ao serviço pu'blico de fornecimento 
de energia. portanto. substituindo o conces5íonário público que 
não está exea.Jtando aquelas tarefas. E para a execução do serviço, 
que é público por excelência, deve merecer nesses casos o trata
mento que o Código de Águas reserva para os conce5sionários e 
empresas públicas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a pennanência do § 4° do 

art.ZO do substitutivo apresentado pela Comissão de Infra·ESlrutu
ra queiram permanecer sentados. (Pausa.)· 

Aprovado. 
-- PetmallllCC o substitutivo e foi negado provimento ao destaque. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa. 
lavr• pela onlem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra a 
V.Ex•. 

0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem.)- Sr. 
-Presidente. registro meu voto contzázlo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Está registrado o 
voto de V. Ex•. -

Passa-se ao segundo pedido de destaque que se refere ao§ 
6°do art 2°. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Supl.icy. para 
encamiDbar a votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf -SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do Cllll<ioc.)- Sr. P=idente. Sr's e Srs. Senado
res, o parágrafo em questão refere-se à matéria que deve ser objeto de 
negociaçlo ~ as partes. tendo em vista o modelo que virá a ser 
adotad<! para o setor elétrico. a qual ainda oJo está defmido. 

E prociso que o Coogresso Nacional faça o debate sohre a re
gu!amemação instiluciooal oJo apenas do setor e!éuico. mas do setor 
de energia como um todo. De ootra forma. estaremos tendo regula. 
mentos que poderio variar coofonne quem esteja no Governo. 

O SR. ARLINDO PORTO- Sr. Presidenll>. como Relator, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra a 
V. Ex ... 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG. Para encaminhar a 
votação. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente. Sr"'s e Srs. Se
nadores. ontem tivemos oportunidade de justificar o oosso substi
tutivo. A nossa pmocupação em relação a esse parágrafo é exala· 
mente em consonância com a medida provisória que tramita no 
Congresso NacionaL 

Transcrevemos o que está previsto. o que foi apresentado 
como proposta pelo Poder Esecutivo. no seu Art. s•, Parágrafo Úniro: 

Fica aSSegurado aos novos fornecedores e respec
tivos consumidores livre acesso aos sistema de -distribui· 
ção dos concessionários do setviço público, D!ediante o 
ressarcimento do custo do transporte envolvido, calcula
do com base nos critérios fiXados no regulamento. 

Pretendíamos que, enquanto não fosse aprovada pelo Con· 
~sso Nacional a medida proviSória, pudéssemos ter um argu· 
mento legal, uma oportunidade de fazer com que a ação do produ· 
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tor independente pudesse ser implementada. Buscamos. portanto. 
alternativas legais até que seja votada a medida provisória. 

O objetivo principal é dinamizar o processo-de atendimento 
por parte do produtor independente aos consumidores que se adap
tam à atuallei. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente peço 
a palavra para-encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Informo a V. Ex• 
que não bá mais oportunidade de encaminhamento, mas concede
rei a palavra a V. Ex• para prestar quaisquer esclarecimentos sobre 
o assunto. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Para esclaie
cer. Sem revisão do orador.)- Muito obrigado. Sr. Presidente. 

Em adição aos esclarecimentos prestados pelO Senador AI
lindo Porto,_ este projeto, na verdade, viabiliza a produção inde-
pendente de energia elétricL Casos que existem aos milhares no 
interior e que é absolutamente concernente com o País que deseja
mos. Enfim. que o cidadão que tenha uma queda d'água em sua 
propriedade possa produzir energia elétrica. para ó seu próprio 
consumo, de forma desburocÍatizada_ ___ _ 

Acredito ser absolutamente fundamental a existência~ do § 
6°, 'porque, no caso dos produ~s independemes que têm exce~ 
dente de energia elétrica, para que eles possam colocar es~ e~ce
dente para outros consumidores, é fundamental que tenham acesso 
à rede de energia elétrica, muitas vezes pública, pagando pelo cus
to desse transporte, como está previsto no § 6°. Se eles puderem 
vender o excedente, mas não tiverem como transportar a energia 
elétrica., o parágrafo anterior. da venda. torna-se inócuo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação o § 6" 
do art. ZO do substitutivo, apresemado pela Comissão de Infra-Es
truwra. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queixam permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. _ ___ _ _ _ __ _ 
Registro os votos contrários dos Senadores ~uardo Su

plicy, Lauro Campos. Marina Silva e José Eduardo Outra. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votas;ão oólti· 

mopedidodedestaquedos§§ l 0 ao5°doarL4° - -- __ ~--

Antes de colocar em votação.. pergunto ao Senador Eduardo 
Suplicy se S. Ex- deseja usar da palavra para encaminhar. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sim, Sr. Presidenle. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Eduard_o Suplicy para enoo.minbar a votação. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT .SP. Par.l encaminhar a 

votação. Sem revisão do c::ndor.)-Sr. Presidente. Sn.e Srs. Senado
res. esta lei não dispõe sobre o ~lo que deverá ser adotado para o 
setor de energia elétrica.. Sendo a$&ím. não existe regulamentação so
bre como deverá se dar a _comercialização de energia elétrica. como 
será a remuneração da utilização do sistema. de tr.m:smissão e da rede 
de distribuição. como tal$ém ~benefícios deconentes das fontes 
geradoras. no caso as_ usinas bidrelétrfcas. --

Em nenhum momento foram mencionadas as significativas 
perdas inerentes ao setviço de energia elétrica. Então. pcxle~se su~ 
por que o sistema deverá absotvê-las. garantindo ao produtõi-iilde
pendente mais uma receita adicional. o que num país como o nos
so, onde o sistema de fiscalização é incipiente, é Sifiônimo para 
que os pequenos consumidores arquem com mais este custo. 

Assim. antes de permitinnás O -disposto nos §§ 1° ao 5°, faz-se 
nocessá:rio elaborarmos, no mínimo, os man::as regulalórios do setor. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Emvotas;ão a<§§ I" 
ao5°doarL 4°. - -

Os Srs. Senadores que os aprovam queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovados. 
Registro os votos contrários dos Srs. Senadores da Bancada 

do PT. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação a emen· 

da. cujos pareceres das Comissões de Assuntos Económicos e o da 
de lnfra-EstrubJra são favoráveis. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) · 

~Aprovada. 

Aprovado o substitutivo com a emenda. 
A matéria vai à ComisSão Diretora para rodação fmal. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. pare= 

da Comissão Diretora of..-ec<ndo a redação fmal. que será lida pelo 
Sr. lo Secretário em exercicio, Senador Renan Ca.1heiros. uma vez que 
o projeto se eocomm cm tramitação em :regime de urgência. 

É lida a seguinte: 

PARECERN"409,DE 1995 
(Da Comissão Diret0<3) 

Redação final do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara D0 65, de 1995 (oe 40, de 
1~, na Casa de origem) 

A Comissão Diretorn apresenta a redação fmal do Substitu
tivo do Senado ao Projeto de Lei da Omar. n• 65.de 1995 (n" 40, 
de 1995. na Casa de origem), que estabelece regras para a produ. 
çjio independente de energia elétrica. e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão. 21 de junho de 1995.- José 
Saroey, Presidente - Teotooio VRela FRho, Relator - Odadr 
Soares- Renan Calhei.ros. 

ANEXO AO PARECER N"409, DE 1995 

Estabelece regras para a produção iode
pendente de energia détrica, e dá outras providêutias. 

O Congresso Nacional decreta: 
. ·~ _Art._l" Entende-se po< produção independente de energia 

elétrica a geração dessa energia. seja qual for a fonte primâr_ia uti
lizada, ínclusive a decorrente do prOctsso de co-geração, exC:etua
da a de origem nuclear, efetivada em :regime de livre concorrência, 
n_OSlermQSdestaLei. __ ,_____ _ _- _ 

Art. zo Considera-se pr<Xiutor independente de energia elé
trica a pessoa ftsica ou juridica que receba concessão, permissão 
ou autorização específicas do poder ·concedente para produzír 
energía elétrica a partfr de qualquer fonte primária legalmente au
torizada. destinada ao comércio de toda ou parte de sua energia 
produzida, por sua conta e risco, com concessionárias, permissio
nárias, autOrimdas de energia elétrica e quaisquer consumidores 
de eletricidade observados a< prazos de opção desta Lei. 

§ 1• A coocessão de produção independente é considerada 
. de utilidade pública. será p1"CCCdida de licitação na modalidade de 

con.cotTê-õcia e outorgada. i:Dediante ató administrativo e 'Contrato 
de concessão, nos seguintes casos: 

I - aoS aproveitamentos de (X)tencial hidráulico da União de 
capacidade instalada superior a. l.OCO (um mil) quilowatts: 

II - aos aproveitamentos termelélrioos de qualquer fonte 
primária, i.ilcfuSive os associados. a produção industrial de vapor 
d'água, do capacidade instalada superior a 20.000 (vinte mil) qui· 
lowatts. 

§ 2• A permissão de produção independente é considerada 
de utilidade pública, será precedida de licitação em modalidade 
simplificada, e Outorgada mediante ato adnrinistrativo e contrato 
de adesão. aos aproveitamentos: 
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I - de potencial hidráulico de capacidade instalada superioc a consumidor rescisório ressarcimento dos investimentos contratuais 
100 (cem) quilowaJ.ts e igual ou inferior a l.OOJ (um mil) quilowaus; realizados para viabilizar o atendimento anterior ainda não com-

II - termelétricos de qualquer fonte primária, inclusive os- provadamente amortiZados. 
associados a produção industrial de vapor d'água, de capacidade ArL 5° É de livre e proula escolha dos novos ooDSUmidores 
instalada superior a 10.000 (dez mil) quilowatts e igual ou inferior cuja carga seja igual ou maior que 3.000 (três mil) quilowatts. a 
a 20.CKX> (vinte mil) quilowatts. serem atendidos em qualquer tensão, pelo fornecimento feito por 

§ 3° A !lutorização de produção independente será outorga- produtor independente com que contratará sua compra de energia 
da por ato discricionário do poder concedente, não lhe sendo reco- elétrica. 
nbecido delegação de poder públiCC?, ficando sujeita à f1scalização Art. 6° Poderá ser enquadrada na atividade de produção in
do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica - dependente a geração de energia elétrica reSUltante -da ampliação 
DNAEE, sendo dado nos termos do art. 170 e segui;ttes do Decre- de instalações de concessionário de serviço público e de autopro.. 
to no 24.643, de 10 de julho de 1934, o C6digo de Aguas. nos ca- cintos, observada no primei.rc! ·aso a exclusividade para investi-
ses de aproveitamentos termelétricos de qualquer fonte primária, nientos de terceiros. 
inclusive os associados a prcdução· industrial de vapor d'água, de Art. 7° Os produtores independentes, quando integrados aos 
capacidade instalada superior a l.()(X) (um mil) quilowatts e igual sistemas elélricos interligados, estão sujeitos à coordenação opera
ou inferior a 10.000 (dez mil) quilowatts. cional e ao regime de compartilbamento dos ônus e vantagens da 

§ 4° As concessõe.s e permissões de produção independente operação interligada a que se refere o arL 13 da Lei n° s;S99. de 5 
de energia elétrica. quando tiverem mais do que 50% (cinqUenta de julho de 1973. 
por cento) de sua energia ge_rada destinada aos serviços píblicos § 1° O contrato de concessão para uso de bem pú.bUco para 
de fornecimento de eletricidade, serão dotadas de delegação ~de poder fms de produção independente de energia elétrica comerá disposi-
público com os direitos oonstantes do art. JS 1 do Código de Aguas. tivo submetendo a operação das usinas bidre1étricas de produtores 

§ 5° Os sistemas de transmissão associados aos aproveita- independentes às regras de coordenação do Grupo Cootdenador 
mentes de produção independente poderão ser concedidos simul- para 9Peração Interligada - CGOI e do Comitê Coordenador da 
taneamente aos atos de rotorga, na forma desta Lei. Operação da Região Norte-- Nordeste - CCON. com vistas ao uso 

§ 6° Ao produtor independente de energia elétrica é assegu- racional das instalações geradoras e de transmissão dos sistemas 
rado acesso aos sistemas de lia.Dsmissão e distribuição de energia interligados SuVSudeste/Centro..Oeste e Norte/Nordeste. 
elétrica dos concessionários de serviço público, comprovada a via- §-2° Os consumidores de energia elétrica atendiclc» por pro.. 
billdade técnica e mediante _ressarcimento do custo de transporte dutor independente pa.rtiCipãr.io, de modo idêntico ao que ocorre 
envolvido, calrulado com base em critérios fOOldos em regulamento. no âmbito de atuação dos concessionários de serviço público de 

Art. 3° A venda de energia eléttica aos concessionários de energia elétrica, do rateio dos ônus e dos benefíciOS- decorrentes da 
serviços públicos e _consumidores indicados está sujCfulàS normas operação illterligada e dos demais encargos intra-setoriais, indusi
ftxadas em regulamento próprio do serviço e ao preço-teto defmi- ve no que se refere a energia oriunda de Itaipu. no caso dos siste-
do na licitação. quando for: o caso. - mas SuVSudeste/Centro-Oeste. 

Parágrafo úníco. A venda de energia elétrica aos coosumi- § 3° Aplicam-se à produção independente de energia elétri-
dotes será contratada mediante regime de livre negociação entre as Ca os dispositiVos legais referentes ao pagamento de compensação 
partes envolvidas, observado o disposto no caput deSI.c: artigo. fmanceira pela utilização de recursos hídricos e sua regulamenta-

Art. 4° Os consumidores com Carga igual ou maior que ção dada pela Portaria n° 304, de 29 de abril de 1993. do Departa-
10JXXl_(d_ez _mil) quilowatts, atendidos em lensão igual ro superior mente Nacional de Águas e Energia Elétrica- DNAEE. 
a 69 (sesseJt_ta e nove) quilovolt_s. podem imediatamente optar por Art. 8° A concessão ou permissão de produção inde-
contratar seu foiriecimento, no todO Ou -eiii parte. com produtor in- pendente de energia elétrica serã conttatada por prazo determinado 
dependente de energia -elétrica. resguardado o disposto no § 6° necessário à amortização .do investimento, no máximo igual a 30 
deste artigo. , _ _ -~-- _______ (trinta) anos, admitida a possibilidade de uma prorrogação. 

§ l 0 DeconidostrêsanosdapublicaçãodestaLei.osconsu- § 1° Findo esse prazo os bens reverteiio à_Un.iào inde-
midores com carga igual ro superior a 3.000 (três mil) quilowatts, pendentemente de iDdenização, na forma da legislação em vigor. 
atendidos em qualquer tensão, poderão optar pela compra de ener- § 2° Recebido o pedido Qe concessão de uso do _l~m públi
gia elétrica a <ii.Jalquer concessionário. pennissiooário ro autoriza- co para fms de produção independente, o órgão competente da 
do de energia elétrica do mesmo sistema i.ttérligado. _ Administração Pública Federal fará publicar comunicado, no Diá-

§ 2o Após dez anos da publicação da. presente Lei, qualquer riO Or~etal di União e em dois jornais de grande cii_'culação no Es-
consumidor poderá exeteer a opção de que traia o parágrafo anterior'. tado em_que se localiza o potencial. abrindo prazo de 60 (ses_senta) 

§ 3° _o_ exercício da opção pelo consumi_d!X faculta à con- dias para que se manifestem outros eventuais interessados. 
cessionária ou permissíó-nária reVer seus cóntiatos e previsões de § 3° Havendo mais interessados no aproveitamento energé-
compra e energia elétrica junto a suas supridoras. tico do mesmo potei.tciãl. órgão competente ela AdministraçãO Pú-

§ 4° As tarifas das concessionárias enVõlVidas na opção do bli~ ~e<;ieral tomará público edital de licitação parã oUtorga de 
consumidor s~rão, _obrigatoriame:nte. revisadas, para mais oü me- concessão de uso de bem público. atendendo. no que couber, O 
nos, pelo Poder Execu_tivo. sempre que. em uma delas, a perda ou disposto no art. 18 da Lei n°8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
ganho de mercado afete o equilíbrio econômico-fmanceiro dos § 4o Todas as obras decorrentes da conces_são de uso de 
contratos. . _ _ -· benl público obedecerão a parâmetros técnicos essenciais fixados 

§ 5° Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo pelo 6rgão competente da AdministraÇão Pública Federal, com 
determinado em seus contratos de fornecimento só j>oderão optar vistas a preservar o melhor aproveitamento do conj.Joto dos poten
por outro fornecedor após o prazo de 36 (trinta-e seis) meses, coo- ciais hidráulicos no interesse da sociedade. 
tado a partir da data de manifestação formal à concessionáriJL Art. 9° Na outorga de concessão ou instauração de lidiação 

§ 6° Em qualquer hipótese de rescisão de contrato formal de _ para aproveitamento de potencial hidráulico para fms -de produção 
fornecimento. é facultado à concessionária fornecedora pleitear ao independente de energia elétrica, o órgão competente da Adminis- -
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traçlo Pública Federal levará em conta o planejamenlo setorial in
dicativo para o atendimento do mercado. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 1 L Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em disa~ssão a re· 

dação final. (Pausa) ~ 
Não ba,.vendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Emvola.Ção. 
O Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria volla à Càmara dos Depulados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 2: 

REQUERIMENTO N" 884, DE 1995 

Votação, em turno único. -do Requerimento D0 

884, de 1995, do Senador Odacir Soares, solicitando, 
nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do 
Senado D0 88, de t99S, de sua autoria, que dispõe sobre 
os direitos dos criadores de novas variedades de planta.<; 
(melhorista10). 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer seu-

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei será defmitivameriie arquivado. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)-ltem 3: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 111, DE 1992 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da . 
Câmara n° 111. de 1992 (n° 2.805/92, na Casa de ori
gem), que altera o art. 51 da Lei n• 8.069, de 13 de julho 
de 1990- Eslatnto da Criança e do Adolescente, deter
minando recurso de oficio das sentenças concessivas de 
adoção de menor brasileiro por estrangeiro residente oo 
domiciliado no exterior, tendo 

Parecer favocivel, soh n• 340. de 1995, da Comissão 
·- -.;.. de Assuntos Soda is. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
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 sen

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguinte a matéria aprovada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"lll, DE 1992 
(N° 2.805192, na Casa de origem) 

Altera o art. SI da Lei o0 8.069, de 13 de julho 
de 1990 -Estatuto da Criança e do Adolescente, de
terminando recurso de oficio das sentenças concessi
vas de adoção de menor brasileiro por estrangeiro 
residente ou domiciliado no exterior. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t• O art. 51 da Lei n• 8.069. de 13 de julho-<le 1990-

Estatuto da Criança e âo Adolescente. passa a vigorar com a se
guinte redação: 

''Art51. ····-··-··-··-··-.. --·-··---·---··--

§ 4" Antes de transilada em julgado a setença 
concessiva da adoçio não será permitida a saída do ado
tando do território nacional. 

§ 5° Da sentençã favorável ao pedido de adoção 
formulado por estrangeiro residente fora do Pais, deverá 
o juiz que a concedeu rec~ de oficio ao Trirunal de 
JuStiça. iios Estados e no DiStrito Federal. ou ao Tribu
nal Regional, nos territóriOs." 

Art. 2°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N" 114, DE 1992 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei da Câmara n° 131, de 1992,e Projetes de 

Lei do Senadon•s 344, de l99l,e 19, de 1995) 

Discussão. em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara n° 114, de 1m (n° 4.556/89, na Casa de ori
gem},--que dispõe sobre .l.lS restriÇões ao· uso e à-propa
ganda de produtos fumígeros; bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agricolas, nos termos do 
§ 4° do art. 220 da Constituição da República. tendo 

Pareceres. proferido em Plenário e sob n~ 332 e 
333, de 1995, das Coinissõ<s 

-de Assuntos Sociais: 1° pronunciamento: (so
bre os Projetos de Lei da Câmara n"s 114 e 131, de 
1992; e Projeto de Lei do Senado n•344. de 1991) favo
rável às proposições, nos termos. de Substitutivo que 

·- ---oferece, Relator: Senador Cid Saboia de Carvalho, em 
substitui~ão à CAS; 2° pronunciamento: (sobre as 

-- -emendas oferecidas pirante a Mesa e o Projeto de Lei do 
Senado n° 19, de 1995), pela rejeição das emendas D0 S 1 
a 3, 15 a 17; pela prejldicialidade das de n"s 4 a 14, 
apr"eSentando novo SubstitUtivo;- e pelo arquivamento do 
Projeto de Lei da Câmara n• 131, de 1992; e dos Proje
tos de Lei do Senado n•s 344, de 1991. e 19, de 1995~, 
que tramitam em conjlnto: e 

-de Assuntos Econômicos (sobre os Projetas de 
LeidaCàmaran"s ll4.de l992,e l3l,de 1992; Proje
tes de Lei do Senado n°s 344, de 1991, e 19 de 1995, e 
as emendas de Plenário), favorável ao Projeto, nos ter
rilos do Substibltivo oferecido pela Ccmissão de Assun
tos Sociais. em seu 2° pronunciamento; pela prejudicia
lidade das emençlas de n°s 1 a 17. apresentadas peran
te a Mesa; e pelo arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara D 0 131, âe 1992. e dos Projetes-de Lei do Se
nado nOs 344, de 1991. e- f9;-de -1995. que uamitam em 
conjunto. 

Em discussão o projeto, o substitutivo e as emendas. em 
turno único. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votaçào o substitutivo da Comissão de Assuntos Sociais 

oferecido no seu segundo pronunciamento que tem preferência re
gimental, nos termos do art. 314. do Regimento Interno. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
lados. (Pausa.) 

Aprovado. 

É o se_st:Jinte o substitutivo aprOvado: 
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SUBSTITUTIVO AO PLC N" 114192 

Dispõe sobre as restrições ao.uso e à propagan
da de produtos fumígeros, bebidas alco61icas, medi
camentos, terapias c defensivos agrícolas, nos termos 
do ~ 4° do art. 220 da Constituição da República. 

- Evite fumai"iJ.a presença de crianças; 
- Fumar provoca diveiSOs males à saúde. 
§ 3° As embalagens, exceto se destinadas à exportação. os 

pôsteres. painés ou cartazes, jamais e revistas que façam difusão 
ou propaganda dos produtos referidos no art. '1!', conterão a adver-: 
tência mencionada no § 2° deste artigo. 

O Conyesso Naciooal decreta: § 4° Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se 
Art. 1° O uso e a propaganda de produtos fumigeros, deri- refere o § 2° deste artigo serão seqUencialmente usadas. de forma 

vados oo não do tabaco, de bçbi~ alcoólicas, de medicamentos e simultânea ou rotativa., nesta última hipótese devenOO variar no 
terapias e de defensivos agricolas estão sujeitÕs às restrições e máximo a cada 5 meses, inseridas, de forma legível e ostensiva
condições estabelecidas por esta lei, nos termos do § 4° do art. 220 mente destacada, em uma das la1erais dos maços, carteiras ou pa
da Constiruição da República. · cotes que sejam habitualmente comercializados direlamente ao 

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para consumidor. 
efeitos desta lei, as bebidas potáv<:is com teor alco6licos superior a § 5o Nos pôsteres, painéis. cartazes, jamais e revistas, as 
13 (treze) graus Gay Lussac. clAusulas de advertência a que se refere o § 2° deste artigo serão 

Art. 2° É proibido o uso de cigarros. ciganilbaS, -charutos - soqüencialmente usadas. de forma simultânea ou rotativa, nesta úl-
cacbimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado cu lima hip5tcse variando no máximo a cada·s-meses. devendo ser 
não do tabaco. em recinto coletivo, privado cu público. salvo se escritã.s- de fomm legível e ostensiva. 
dotado de arejamento conveniente. Art. 4° Somente será permitida a propaganda comercial de 

§ 1° Nas repartições Í;lúblíCas. hospitais e postos ae saúde, bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão às 21 (vint.e e 
salas de aulas, bibliotecas, teatros e cinemas, eX.ígif-se-á. para uso uma) e às 6 (seis) horas. . 
dos produtos referidos no caput, área destinada exclusivamente a § lo A propaganda de que trata este artigo nio poderá asso-
esse run. deyidamente isolada e com arejamento conveniente. ciar o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempe-

§ 2° E vedado_ o uso da:!; substâncias mencionadas no arL 2° nho saudável de qualquer atividade, à condução de veírulos e a 
nas aeronaves e veículos de transporte coletivo, salvo quando imagens ou idéias de maior êxito ou sexualidade das pessoas. 
transcorrido uma hora de viagem e hOuver nos referidos meios de § zoOs rótulos das embalagens de bebidas alcoólicas conte-
transportes parte especialmente reservada aos fumantes. rão advertência nos seguintes termos: "Evite os riscos do consumo 

§ 3° Nas casas de espetá.culos e divetsões, bem como nos excessivo de álcool". ---
reslallrantes e demais estabelecimentos e locais em que sejam ser- Art. so As chamadas e caracterizações de patrocínio dos 
vidas refeições, deverá obrigatoriamente existir área reservada aos produtos indicados nos arts. Z' e 4°, para eventos alheios à progra.-
não fumantes, distinta daquela destinada aos fumantes. mação nonnal cu rotineira das emissoras de rádio e televisão. po-

Art. 3° A propaganda comercial dos produtos referidos no derio ser feitas em qualquer horário. desde que identificadas ape-
art. ZO --SOillCilte será permitida nas emissoras de rádio e televisão Do nas com a marca ou slogan do produto, sem recomendação do seu 
horário compreendido entre 21 (vinte e uma) horas e as 6 (seis) horas. consumo. 

§ I 0 A propaganda comercial dós produtos referidos neste § I 0 As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda estática 
artigo deverá ajlstar-se aos seguintes princípios: existente em estádios, veículos de competição e locais simila.res. 

I. Não sugerir o consumo exagerado cu irtesponsável, nem §zoNas condições do caput. as chamadas e caracterizações 
a indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação, a celebração de patrocínio dos produtos esla.Ião liberados da exigência do § 2° 
cívicas ou religiosas. - - - - do arL 3°, desta leL 

II -'Nãolb.duzir ãS pessoas ao consumo. alribuindo aos pro- Art. 6° É vedada a utilização- de traje_s_ eSportivos, relativa-
duros propriedades calmantes cu estimulantes. que reduzam a fadi- mente a esportes olímpicos, para veicular a propaganda dos produ-
ga ou a tensão, ou qualquer efeitc similar; _ _tos_de que lrata esta lei. 

Ill - Não associar idéias ou imagens de maior Bxito na se- Art. 7° A propaganda de inedicamentos e terapias de qual-
xualidade das pessoas. insinuando o aumento de virilidade ou fe- quer tipo ou espécie poderá ser feita em publicações especializa
minilidade de pessoas fumantes; das dirigidas dinlta e especificamente a profissionais e ínstiwições 

IV- Não associar o uso do produto à. prática de esportes de saúde. 
olímpicos. nem sugerir ou induzir seu consumo em locais ou situa- § 1° Os medicamentos anódinos e de venda livre assim clas-
ções perigosas ou ilegais; sificados pelo órgão competente do Ministério" da Saúde. poderão 

V- Não empregar imperativos que induzam diretamente ao ser anunciados nos órgãos de comnnicação social com as adver-
consumo; tências quanto ao seu abuso. conforme indicação pela autoridade 

VI - Não incluir, em imagens ou soos. a participação de classificatória. 
crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se. § zoA propaganda dos medicamentos referidos neste artigo 

§ 2° A propagapda conterá. nos meios de comunicação e em não p<Xlerá conter afumações que não sejam ·passíveis de compro-
função de suas caraêterísticas. advertência escrita e/ou fa1ada So- vação científica, nem poderá utilizar depoimentos de profissionais 
bre os maleficios do fumo, através das seguintes frases. usadas se- que não sejam legalmente qualificados pai3 fazê-lo. -
qüencial.mente, de forma simultânea ou rotativa., nesta última hip6- § 3o Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasileira 
tese devendo variar no máxióíci a-Cada 5 meses. todas precedidas que se enquadram no disposto no§ 1° deste artigo deverão apre-
da afumação "O Ministério da Saúde adverte." sentar comprovação científica dos seus efeitOs terapêuticos no prn.-

- Fumar pode causar doenças do C0[3.ção e detrame cerebral; zo de.5 (cinco) anos da publicação desta lei, sem o que, sua propa-
- Fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crónica e ganda setá automaticamente vedada. 

enfisema pulmonar. -- - § 4° Toda a propaganda de medicamentos conterá. obrigato-
- Fumar durante a &Javidez pode prejudicar o bebê; riamente advertência indicando que, a persistirem -os sintomaS,- O 
-Quem fuma adoece mais de úlcera do estômago; médico deverá ser consultado. 
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Art. 8'" A propaganda de defensivos agrícolas que conte
nham produtos de efeito tóxico, mediato ou 4Dediato, para o ser 
humano, deverá restringir~se-·a programas e publicações dirigidas 
aos agricultores e pecuaristas. contendo completa explicação sobre 
a sua aplicação. precauções no emprego, consumo ou utilização, 
segundo o que dispuser o órgão competente do Ministério da 
Agric:ultu~ sem prejuízo das normas estabelecidas pelo Ministé~ 
rio da Saúde ou outro órgão do Sistema Úoico de Saúde. 

Art. 9° Aplicam-se aos infratores desta lei, sem pre)lízo de 
outras penalidades previstas na legislação em vigor. especialmeDle 
no C6digo de Defesa do Consumidor, as seguiqtes sanções: 

I- advertência; . . 

li - suspensão no veículo de dívulgação da publicidade, de 
qualquer oo!Ia propaganda do produto. poc ptazo de alé 30 (trinta) <fias; 

III - obrigatoriedade de veiculação de ratificação oU escla
recimento parn. compensai" propaganda distorcida ou de má-fé; 

IV- apreensão do produlO; 

V - multa de 100 (ceín) a 500 (quiDbentas) vezes o _t:paior _ 
valor de referência vigente -no País, cobrada em dobro, em triplo e 
assim sucessivamente, na reincidência. 

§ 1 o As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas 
gradativamente e, na reincidência. cumulalivamente. de acordo 
com a especiiicidade do infralDr. 

§ 2° Em qualquer caso, a peça publicitária fiCa dermitiva
mente vetada. 

§ 3° Consideram-se infra.tores, para efeitos deste artigo, os 
responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veículo de 
comunicação utilizado. 

Art. 10. O Poder Executivo n:gulamentará. esta lei no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 12. Revogam-se as disposições em contráriO.. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente. peço a pa· 
lavra pela ordem. -

O SR. P.RESIDENTE (José Sarney) -lá anunciei o resul
tado, Senador Eduardo Suplicy. Foi aprovado o substi_tu_tivo. 

V. Ex .. tem a palavra pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Pela otdem.)- Sr. 
Presidente, essa matéria ainda será objeto de discussão e de vota
ção suplementares? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A matéria retornará 
à Ordem do Dia pã.rill'iirilõ- suplementar, quando poderão ser ofe
recidas emendas. 

O SR. EDU ARDO SUPLJCY - Sr. Presidente. poc oca
sião da votação suplementar, encaminharei algumas sugestões 
para o aperfeiçoamento desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o substi
tutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas a ele oferecidas 
e o substitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Sociais 
em seu primeiro pronunciamento. 

A matéria vai à Comissão Diretora para a redação do venci
do e voltará ao plenário para discussão em turno suplementar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os projetos constai>· 
tes dos itens 5, 6 e 7, que tramitam em conjmto, vlo ao Arquivo, 
de acordo com os pareceres. 

São os seguintes os itens arquivados: 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 13l.DE 1992 
(Tramitando em conjunlo com o 
Projeto de Lei da Câmara n"1!4, 

de 1 !1!12. e Projetos de Lei do Senado 
n"s344, de 1991, e 19. de 1995) 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• -131, de 1992 (n• 1.603!91. na Casa de ori· 
gem), que institui a obrigatoriedade da colocação de fra
se de advertência nas embalagens, rótulos e bulas de me
dicamentos, tendo 

Pareceres, proferido em Plenárin e sob n% 332 e 
333, de 1995, das Comissões de Assuntos Sociais e de 
Assuntos Ecooômicos. 

-6-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 344, DE 1991 
(framita:Ddo em cónjmto co.n os 

Projetas de Lei da Câmara D0s 
!14el31, de 1992, e Projeto de Lei do 

Senado n• 19. de 1995) 

Discussão, em tuino único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 344, de 1991, de autoria do Senador César 
Dias, que regulameiita e disciplina o usO e propagandas 
de bebidas alcoólicas e dá oub:as providências, tendo 

ParecereS, proferido em Pleilário e sOb n"s 332 e 
333, de 1995, das Comissões de Assuntos Sociais e de 
Assuntos Econômicos. _,_ 

PROJETO DELE! DO SENADO 
N" 19. DE 1995 

(Tramitando em conjunto com os 
Projetoo de Lei da Câmara 

n•s 114 e 131. de 1992, e Projeto de Lei do 
Senadon"344.de 1991) · -

Discussão:-~ettJ. turno único~--do Projeto -de--Lei do 
Senado n• 19, de 1995. de autoria da Senadora Benedita 
da Silva, que obriga a inserção da advertência. no róndo 
dos recipientes de bebidas alcoólicas. de serem os efei
tos destas bebidas prejudiciais à saúde, e dá ounas pro
vidências, tendo 

Pareceres, proferido em Plenário e sob n~ 332 e 
333. de 1995, das Comissões de Assuntos Sociais e de 
Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 8: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
- N"75,DE1993 

- DiSCUssão, em turno único, do Projeto de Lei da 
·Câmara n• 75. de 1993 (n" 5.813/90, na Casa de ori· 
gem), que acrescenta ~itivo ao art. 20 da Lei n° 
8.036, de 11 de maio de 1990. para penoitir a movimen
tação da conta vinculada ao FGTS do aposentado, na 
condição que especifica. tendo 

Parecer favorável, sob D0 341, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. -

Ao projeto não- foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. 
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Sobre a mesa, requerimenlO que será lido pelo Sr. I 0 Secre
tário erri exercido. Senad« Antonio Carlos Valadares. 

É Lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 951, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos tex1D.os do art. 279. alínea c, do Regimento Interno, ~

queiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara D0 

75, de 1993. que acrescenta dispositivo ao art. 20-da ~i n° 8.036, 
de 11 de maio de 1990, para pennitir a movimentação da conta 
vinculada ao FGTS do aposentado, na condição que especifica, a 
funde que a mesma seja feita na sessão de_17 de agosto de 1995. 

Sala das Sessões. 21 de junho de 1995.- Vilson Kleinübiog. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o reqeri· 
mente, a matéria retornará à Ordem do Dia na data estabelecida 
pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 9: 

PROJETI> DE LEJ DA CÂMARA 
N' 25. DE 1994 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n'25. de 1994 (n'2.058/91, na Casa de origem), 
que introduz modificação no Plaoo Nacional de Viação, in· 
ciuíndo o_ trecho rodoviário que especifica, tendo 

Pareceres, sob n's 288 e 379, de 1995, da Olmissão 
- de Seniços de Infra-Estrutura: 1° pronun

ciamento: favorável ao Projeto; 2° pronunciameoto: 
pela rejeição da emenda oferecida perante a Mesa. 

Em discussão o projeto e a emenda. em turno único. {Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

É o seguinte o substibltivo aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N' 25, DE 1994 
·- _(N° 2.058191, na Casa de origem) 

Introduz modiriC&ÇãO no Plano Nacional de 
Viação, incluindo o trecho rodoviário que especifiCa. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Sistema Rodoviário Nacional do Plano Nacional 

de Viação. aprovado pela Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 
1973. passa a incluir o prolongamento da rodovia BR-282, a partir 
de São Miguel D'Oeste, no Estado de Santa Catarina, até a ponte 
sobre o rio Peperiguaçu. na divisa com a Argentiha. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Passa-se à votação 

da emenda. 
Esclareço aos Srs. Senadores que a emenda tem parecer 

contrário. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram perma

necer sentados. 
Assim, votarão contra o parecer, que é contrário à emenda. 

Quem quiser recusar a emenda, deve ser votar ''não'~ quem votar 
"sim" aprovará a emenda, que recebeu parecer contrário. (Pausa.) 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB·PA) ·Sr. Presidente, 
recomendo a manutenção do Jllll"C"!i portanto. contra a emeDda. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PI'L-Pl) • Sr. Presidente. 
também recomendo a votação nesse sentido. 

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF) • Sr. Presidento a 
favor do parecer portanto, conna a emenda. é a orientação do PTB. 

_ O SR. si!:RGIO MACHADO (PSDB-CE) • Sr. Presidente. a 
orientação do PSDB é a favor do parecer. portanto, oootra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Etn votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa.) 
Rejeitada. 
A matéria vai à sanção. 

É a seguiirte a emenda rejeitadâ: 

EMENDA N' 1-PLEN 

o arL l 0 dO Projeto de Leida Câmara n°25,de 1994,passa 
a ter a· seguinte redação: 

Art. 1° O Sistema Rodoviário Nacional do Plano Nacional 
de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917, de 1 O de setembro de 
1973, passa a incluir o proloogamenlO da Rodovia BR-282, a par
tir de São Miguel D'Oeste, no Estado de Santa Catarina, até a pon· 
te sobre o rio Peperiguaçuna divisa com a Argentina e a ponte so
bre o rio Doce. em Colatina Estado do EspíritO Santo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 10: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N'57, DE 1994 

Discussão, em rumo único. do Projeto de Lei da 
Câmara n' 57, de 1994 (n' 2579/92, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos 
Federais de Fiscalização Profissional e sobre a correção 
monetária das únportâncias devidas aos integrantes das 
respectivas classes e dos órgãos regionais. tendo 

Parecer sob n' 34é. de 1995, da Comissão 
-de Assuntos Sociais, favor:ivel ao Projeto, nos 

_ termos de su~ti_tutivo que oferece. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do 
-aiL235, 11, b, do Regimento Interno. 

Em discussão o projc:lo e o Sllbstitutivo; eo1fumoúnico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palav:m, encerro a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que O aprovam queiram peiinanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Fica prejudic:i.do o projeto, e a matéria vai à Comissão Dife.. 

tora para a redação do vencido. 

.É o seguinte _o substimtivo aprovado: 

EMENDA N' 1 - CAS (SUBTJTUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 57, DE 1994 

Dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos 
Federais. 

O Congresso Nacional decreta: 
· ArL i o Aplicam.:.se ãs- importâncias devidas aos Conselhos 

RegionaiS de FiScalização Profissional pelos integrantes das res
pectivas classes, os mesmos índices de atualização exigíveis naCo
brança dos tribntos federais, acrescidos de juros de 1% (um por 
cento) _ao mês. -

Art. 2° Os Conselhos Federais promoverão, no prazo de 2 
(dois) anos, a contar da promulgação desta Lei, a instalação e ma
nutenção de sode em Brasília, independentemente dos que existi· 
rem em outras unidades da Federação. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item no 11: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N•4.DE 1995 

DisL-ussão, em turno único, do Projeto de Lei ® 
Câmara D0 4, de 1995 (n° 5315/90, na Casa de origem), 
que.dispõe sobre o arquivamento de cópias -de filmes ci· 
nematográficos e dã outras providências, tendo 

Parecer sob n° 351, de 1995. da C_o_missão_ 
-de Educação, favorável, com emenda n° 1-CE, 

que apresenta. 

Sobre a mesa, requcrimemo que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício, Senador Ney Suass.una. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 952, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do_art. 279, al.inea c, do Regimento Interno, re

queiro adiamento de discussio do PLC D0 4195. a ftm de ser _reali-
zada no dia 17-8-95. · 

Sala das Sessões. 21 de junho de 1995.- Hugo Napoleão •. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri
mento, a matéria voltará à Ordem. do Dia na data estabelecida pelo 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 12: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N• 29, DE 1995 

DiSrussão. em primeiro turilo, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 29, de 1995 (n° 4/95, na Casa 
de origem), de -iniciativa do Presidente da República. 
que altera o § 2° do art 25 da Constituição Federal. tendo 

Parecer favoráveL sob n° 387, de 1995. da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. com 

cot'I'e;ção redacional. em obediência à técn.icã legislativa. 

(Segunda sessão ordinária de discussão.) 
A Presidência esclarece, ma.is uma vez. ao Plenário que. nos 

termos do 'ãrt. ""358_ do Regimento lntemo, a matéria constará da 
Ordem do Dia durante 5 sessões ordinárias conSeCUtivas, em fase 
de discussão, quando poderão ser oferecidas: emendas, assinadâs 
por um terço, no mínimo. da composição do Senado. Transc_orre 
hoje a segunda sessão de discussão da matéria. 

Em discussão a proposta de emenda à Constituição. em pri
meiro turno. (Pausa.) 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. Ex' tem a pala
vra pela ordem. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, confonne a planilha de votaçõ
es, a quinta sessão em que essa matéria será discutida ocorrerá na 
segunda-feira. Significa qUe ela seria votada na segunda-feiii? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Se bouver quorum. 
sim, porque segunda-feira enceiT3remos a discussão e, em segui
da. colocaremos em votação. 

O SR. PEDRO SIMON- Na própria segunda-feír.t? 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- ~a própria segunda

feira, logo após o encerramenlo da discussão. E o que determina o 
Regimento da Cas_a. -

A SRA. JÚNIA !\1ARISE -Sr. PresideÕte. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' tem a pala
vra pela ordem. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela ordem.) - Sr. 
Presidente, a quinta e última sessão será na segunda-feira'? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sim São cinco ses
sões ordinárias. 

A SRA. JÚNIA MARISE - E o projeto será votado na 
mesma sessão ou na terça-feira'? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acOido com o 
Regimento, encenada a discussão, o projeto terá de ser submetidÕ 
à votação da Casa. 

Se houver quorum será votado na segunda-feira. 
Continua em disa1ssão. (Pausa.) 
Não bavendo quem peça a palavra, a discussão prosseguirá 

amanhi._na Ortlem do Dja. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)-ltem 13: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 32. DE 1995 

- Discussão, em primeirO tumo. da Proposta de 
· Emenda à Constituição n• 32, de 1995 (n• 5/95, na Câ

mara dos Dep.U.a.dos). de iniciativa: do Presidente daRe
pública. que altera o inciso IX do art. 170 e o§ 1° do art. 
176, revoga o art. 171 e inclui artigo na Constiruição Fe· 
deral, tendo 

Parecer, sob n° 393, de 1995, da Comissão 
-- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá-

vel à Prop::>sta, com emenda de rcdação que apresenta.. 

(Primefra sessão ordinária de discussão.) 
Transc.orre hoje a primeira sessão de discussão deu emenda. 
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição. em pri-

meíro turno. (Pausa.) 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Sr. Presidente. peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Para discutir. tem a 

palavra o Senador José Eduardo Dutra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Para di:;cutir. 

Sem revisão do orador.) -:: Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, 
gostaria, inicialmente., de referir·me ao pronunciamento feito na 
tarde de ontem pelo nobre Senador Humberto Lucena. S. Ex• disse 
que, independentemente do mérito das emendas constitucionais e 
do fa.J.o de esta Casa acatar_ ou não emendas proferidas pelos Srs. 
Senadores, era fundamental que esse período de cinco sessões para 
discussão não fosse colocado apenas por razões regimentais. É im· 
portante que o Senado .da República. objetivam.ente. discuta as 
emendas constitucionais que estão em tramitação nesta Casa. Inde
pendentemente de concordarmos ou não com elas, ttarão repercus· 
sões profundas para a economia do nosso País - alguns pensam 
que mudará para melhor, outros que será para pior. Mas o funda
mental é que discutamos todas essas emendas, até para evitar a 
confumação de comentários de Senadores. da imprensa e do con
junto da sociedade acerca de que esta. Casa._ será um-mero cartório 
para homo Jogar as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados. 

Neste momento, eu gostaria de discutir, particularmente. na 
PEC em tramitação o que diz respeito à questão do subsolo. Já rea· 
firmei diversãs vezes, tanto nos debates da CPI da Mineração. que 
está trabalhando nestã Casa. quanto em artigo p1b1icado na Folha 
de S. Paulo da última quarta-feira e. também, na Comissão de 
Constituição. Justiça e Cidadania, que não sou carregado de qual. 
quer xenofobia em relação a capital estrangeiro no que diz respeito 
à exploração de nossos recursos minerais. T enbo reafumado que a 
discussão dessa matéria, no meu entendimento, continua revestida 
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do mesmo maniqueísmc quando da elaboração da atual Constitui
ção e do processo de refon;na_da~nossa Carta Magna. 

A meu ver, a grande questão da miDemção brasileira, que o 
Congresso Naciobal tem oportunidade de m~ificar e de contribuir 
para sua modernização- e seu -desenvolvimento.-é -6 (ãtO __ de termos 
ainda uma legislação do ano de 1934, que prevê simplesmente a 
concessão ca.Itorial das nossas instâncias minerais. Tal legislação 
transforma em letra morta o caput do art. 176, quando diz que a 
propriedade dos ben_s do sub_solo são da União. Na prática. essa 
propriedade somente existe até o momento em que a substância 
mineral é descoberta. A partir daí. devido à legislação, a proprie
dade passa a ser do minerador. 

E quais são os problemas de caducidade dessa legislação? 
O primeiro problema é que ela trata de maneira igual as di

versas substâncias mineiais exfSleiites no"Sübsolo do Brasil, como 
por exef!1plo ouro e areia, ni6bio e brita. É uma legislação anterior 
ao advento das fibras óticas e dos cbips e, portanto, trata o quart
zo, subs~ância mineral de que o Brasil é detentor de praticamente 
todas as reservas mundiais, como mera pedra oinamental. 

Esse é o grande problema da mineração brasileira. que não 
vai ser ~solvido com o mero retorno à situação anterior à Consti
tuição de 1988, que é, na prática, a emenda do Governo. 

A emenda que apresentamos na Comissão de Constibiição, 
Justiça e Cidadania, ~que não foi acatada pelo nobre Relator, Se
nador Ram.ez Tebet e, também, pelo Plenário daquela Comissão, 
não exige lei complementar para a sua regulamentação e oão fa:.. ne
nhuma referência ao retomo da discri.minaç:IO dO Capital estrangeiro. 

Mas o que estamos querendo é colocar oa Constituição uma 
norma que force a mudança da legislação ordinária. permitindo in
troduzir o princípio da concessãO Cóiltratada. no que diz respeito à 
exploração dos nossos recursos minerais. 

Os SenadCII'es das Bancadas de apoio ao Governo, ao rejei
tarem ess.~ eme1~Ja. autorizam-me a desconfiar da sinceridade do 
Governo. quando, repetidas vezes. fala que o fwdamental não é 
simplesmente manter a economia nas mãos do Estado, mas forta
lecer o poder concedente do Estado. Isso é dito em relação às tele
comunicaçOOs e à energia elétrica. A verdade é que, no que diz 
respeito à exploração dos recursos minerais, o Estado não tem ne
nhum poder concedente, porque não tem a possibilidade de estabe
lecer contfãtos-eom as mineradoras que esrabeleçam. em primeiro 
lugar. o tempo de exploração. pois o Brasil é um dos poucos paí
ses do mundo que aínda mantém o modelo de concessão por tem
po indetennioado - inclusive ê ·esre O prOblema que está por trás 
da questão da privatização da Companhia V ale do Rio Doce. 

Precísamos introduzir normas na nossa Constituição que 
forcem a mudança da lçgislação ordinária, que ê uma legislação 
que resistíu às ConstitUições de 1937 e 1945, ao ammedo de Consti~ 
tuição de 1967 e 1%9 e à ConstituiÇão democr.lllca c!Cl988. 

Sr. Prcsídente, sn. e Srs. Senadores, se esta Casa estiver 
disposta a se aprofundar nas emendas propostas e começar a eDca- , 
rá-ias sem preconceito, deixaodo de levar em consideração a sua 
origem. ou seja, se tem Origem ·miiri parlamentar de opos(ção do PT, 
do PSB ou do PDT. se V. Ex-s estiverem dispostos a dar uma cootri
buiçf~) efetiva para a moderniZaçãO da mineração brasileira, para que 
ela possa. assim. ser inserida na modemidade. certamente dará. um 
grande passo. Gostariaoios que esta elilenda viesse a ser acatada. 

Quero registrar, também, as palavras do Dr. Elmer Prata Sa
lomão, Diretor do DNPM em deJXlimei:iio na CPI da Mineração. 
Quando perguntado por nós a respeito da questão dos contratos, 
disse literahr.ente: "A questão dos contratos, com certeza, nào vai 
assustar de ·maneira alguma as empresas de mineração estAngeim, 
até porque elas já estão acostumadas com a legislação nos seus 
pai ses de origem". -

A inexis~ncia de contratos realmente merece a repulsa de 
alguns setores. O cartório-das empre&as de mineração nacionaís, as 
e.mpreiteiras que amam na mU:íeração naciooal escudaram-se em 
tomo do IBRAM- Instituto Brasileiro de Mineração. Realmente, 
esses se~s têm ojerim a contratos. Preferem a continuidade da 
legislação cartorial e caduca que temos até hoje. 

Portanto, Sr. ~sidente e Srs. Senadores, vamos começar a 
co1etar assinaturas e chegar a número suficiente para apresentar 
esta emenda ao Plenário. Esperamos, sinceramente, que seja anali~ 
sada profundamente pelos Srs.. senadores. sem qualquer precon
ceito da sua origem. tendo claro que o seu objetivo não é. de ma
_neira alguma, tenrar postergar o processo, simplesmente atrasar 
pan fa= com que volte à Câmam dos Dep~tados. Até pOiqUe é 
uma emenda que seria apresentada pela Bancada do nosso partido 
na Câmara dos Deputados. Nio foi possível apresentá-la porque 
não conseguimos coletar número suficiente de assinaturas. 

Faço minhas as palavras do Senador Humberto Lucena. em 
seu pronunciamenlO de ontem: é necessário que esta Casa discuta. 
utilizando-se das cinco sessões regimentais para a discussão de 
cada einenda, e não simplesmeDte para annprir o Regimento. 

Eram estas as palavras que eu tinha a dizer na tarde de hoje. 
Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente. peço a palavra. 
para. discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a palavra V. 
Ex .. para discutir. V. Ex• dispõe de 10 mínufos. -

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discutir. Sem 
revisio do otador.)- Sr. Presidente José Samey, Sõ: Senadoras e 
Srs. Senadores. levanto-me na qualidade de Relator da referida 
emenda, aprovada que na Comissio de Constituição, Justiça e Ci
dadania. eliminando-se a diferenciação que existia entre empresa 
brasileira e empresa de capital nacional. Faço:.O para tecer alguns 
esclarecimentos. 

Senador José Eduardo Outra., nem eu, Relator da matéria. 
tampooco qualquer Senador vamos votar contra ou a favor, sim
plesmente PJfqtie a emenda foi apresentada pelo partido "A" ou 
pelo partido ''C". 

Sr. Presidente e Srs. Senadcres, se essa aflrmativa foi feita 
no sentido de querer atriblír ao Relator da matéria algum precon
ceito contra o Partido do$ Trabalhadores. quero aqui, desde logo. 
rechaçar a idéia, porque estamos ímpulsionados por um sentimen
to muito ma:íor. o ·sentimento da defesa do interesse nacional. 

Pode ser que no debate das idéías - e unanimidade não 
existe mesmo- estejamos, os partidos e os Srs. Senadores, em di-

- reçõeS dife:reotes, mas o propósito, o objetivo que nos anima é o 
mesmo, ou seja, o de oferecer nessa reforma constitucional aquilo 
que de melhor o País JXlSSa merecer, para que possamos trazer 
maiores benefícios e mais justiça social ao nosso Brasil. 

A legislação que trata da questlo de mineração é muito an
tiga e muito retiDgrada. Senador José Eduardo, nesse sentido, 
quanto a esse ponto de vista estamos de mãos dadas. Fazemos par
te da CP[ da Mineração e temos visto quão ultrapassada está a le. 
gisJação que trata desse assunlO. Mas, positivamente, a Constitui
ção de 1988 foi elaborada quando já existia uma legislação ordiná
ria sobre mineração. 

A proposta. que me coube relatar sobre mineração. remete a 
legislação ordinária para a competência do Congresso Nacional. 
portanto, -para o Poder Legislativo. Tal proposta fortalece o POOer 
Legislativo. na medida em que trabalharmos nessa direção e con
centrarmos os nossos esforços no sentido de elaborarmos as leis 
indispensáveis a uma melhor exploração do solo brasileiro. em be
nefício do seu JXlVO. Esse o motivo que nos move. O que nos ins
pirou na elaOOração dessa emenda foi o nosSo entendimento de 
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que a Constiruição de 1988 engessou de tal fonna o assunto, que 
era preciso desconstimcionalizá-lo. salvaguardando os interesses 
nacionais, que, a nosso ver, cOmo" cciilSta do nosso parecer, estão 
salvaguardados, principalmente nos arts. 172 e'l74 da nossa Cons
tiruição. os quais continuam intocáveis. 

O primeiro referido;- ó are 172. limita a remessa de lucros 
para o estran~o. e o art 174enfeixa ainda nas mãos do Eslado
e para felicidade nossa- o poder controlador, o poder ftsealizador e o 
poder regulador de toda matéria: concernente ao interesse nacioWil. 

Cumpre-nos. sem paixão- e sem radicalismo, manter real
mente os nossos pontos de vista. sim. Não tenho receio de lei ordi
nária, mas vamos TeSpeitar os pensamentos divergentes. Uns 
acham que o assunto deve ser regulamentado por lei complemen
tar, como V. Ex• e outros companheiros do Senado. Eu, por exem
plo, entendi, no meu parecer bem como a Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania, na sua maioria, que é preferivel regular o 
assunto em lei ordinária. Chegamos a essa conclusão após levar 
em consideração a velocidade do mundo, a globalização da econo
mia, o desenvolvimento da técnica. da ciência, que exigem que o 
Poder Público esteja atento às profundas mutações em que está en
volvida a sociedade modema. 

Apesar de ter procurado, ainda que superficialmente, entiar 
no mérito, faço estas considerações mais com a intenção de desar
mar espiritos. no sentido de dizer que quando se trata de reforma 
da Constituição, quanoo--se-tratade assuntos dessa envergadura, 
acho que. positivamente, não há que se olhar sigla partidária, não 
há que se olhar outros interesses; há que se olhar, principalmente, 
o interesse do nosso Pais. 

Portanto, ao orador que me antecedeu e ao Partido dos Tra
balhadores, o meu mais profundo respeito, dizendo que não votei, 
não emiti parecer sobre nenhuma emenda, olhando a m.an=a, a eti
queta, e o selo de qualquer Partido ou de qualquer outra agremiação. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (losé Samey)- cOOtinua a disaJssão. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Presidente. poço a 

paJavr.a para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se

nador Josaphat Marinho. V. Ex a tem a palavra por dez minutos. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PfL·BA. Para discutir. 

Sem revisão-do-orador.) -Sr. Presidente, sr-se Srs. Senad~. o 
meu voto será contra essa emenda constiblcional. Coowdo, no 
exame da matéria, tentei encontrar a fórmula que a mim parecesse 
menos prejudicial ao interesse público. Por. isso. tentei resta:tiriu',-
perante a Comissão de Constifuição, Justiça e Cidadania, um texto 
que constava da proposta do Poder Executivo. Embora modiflC3.D
do o art. 171 da Constituição, o Presidente da República ínscrev1a 
oseguinteparágrafoúoico: ,___. ~...=-· -~ -~-

"Na aquisição de bens e serviços, o Poder Público dari.. em 
igualdade de condições, tratamento prefereocíal. nos termos da lei, 
aos produzidos e aos preslados no País." 

Já que não se preservava a empresa brasileira de capital na
cional, como me parecia correto fazer-Se, nos tennos da ConstitUi
ção. justo seria que. pelo menos, se prestigiasse a ciuitela do Presi
dente da República. Não fazia mais do que sugerir qUe se restau
rasse o texto da mensàgem. 

Disse.:se, na Comissão, que disposição semelhante já consta 
de lei ordinária. Pouco ímporta; superior à consideração de que o 
que se pretendia era manter como ootma constitucional insusceptí
vel de mudança ao sabor- de maioria simples na votação de lei or
dinária. Por isso, era conveniente a manutenção do dispositivo.-

Não consegui fazê-lo. Sr. Presidente. É surpreendente at~ o 
que se está observando: o Presidente da Repiblica propôs determi
nadas medidas, e a Câma."a dos Deputados foi além de Sua Exce-

lência; surpreendentemente, o silêncio se fez por parte do Poder 
Execuiivo. As vezes, a mudança foi substancial, como no caso em 
que a Câmara suprimiu todo o art. 171. 

Quero deixar consignada a minha ressalva de consciência. 
-Poder-se-ia perguntar por que não renovo a emenda. Respeito o 
direito dos meus colegas de tentarem fazê-lo, mas não o farei; não 
~tendo constranger nenhum dos meus colegas para, apenas a ti
tulo de apoiamento, subscrever emendas. 

Em matéria dessa natureza, ou se tem consciência para vo
tar ou não se deve dar mero apoiamento. Como não quero criar 
esse constrangimento e não podendo, por mim só, apresentar 
emenda. já que o Regimento ~xige 27 assinawras, quero, modesta
mente, consignar a minha ressalva em defesa da Constituição e 
dos interesSes nacionais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua a discussão. 
O SR. ROBERTO FREmE- Sr. Ptesidente. peço a pala

vra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (losé Samey) -Concedo a palavra 

ao nom Senador Roberto Freire. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, todas 
essas reformas da otdem. constitucional estão dentro da concepção 
de um processo que o mundo .-ive, um processo que, para nós, não 
signiftca nada de extraordinário, embora se di! de fonna acelerada. 
O processo de internacionalização da economia, há mais de um sé
culo. um grande critico do sistema capitalista já a ele se referia, 
com outro nome, quando falava do caráter cosmopolita que tinha a 
chamada burguesia: aquela classe fundamental na construção do 
capitalismo. 

O que há de diferente boje no processo é a rnpidez da trans
formação, a integração crescente, a JX>DtO de começar-se a imagi
nar uma nova civilização, não mais a industrial do trabalho, mas a 
civilização do conhecimento e da comunicação, o que gera, eviw 
deo.temente, crise op chamado pr-ocesso de modernidade. Hoje de
nomina-se-esse fenômeno de globalização. Alguns setores querem 
imagjnar esse processo de globalização como se fosse uma grande 
conspiração, conspiração que, infelizmero.e. alguns dos nossos 
companheiros das forças de esquerda. pensam ser de um certo es
pectro neoliberal. Seria a mesma coisa que imaginarmos a Revolu
ção Industrial como uma conspiração contra o modo de produção 
do artesanato da Idade Média. 

Este é um processo objetivo, da mudança no medo de pro
duzir, do relacionar-se com a narureza, do conhecimento humano 
nessa transformação. Claro que esse processo deve que ter objeti
vos, e estes vão definir forças políticas em luta. Nós estamos vi
veiido esse processo da globalização, e a diferenciação esquerda e 

- direita_ como referencial político vai continuar existindo. 
Para onde vamos, se o desafio que o coohOCimento, a ciên

cia e a tecnologia coloca para todos os países do mundo pode nos 
levar a utopias de uma sociedade mais justa, mas também envolve 
riscos de voltarmos à barbárie? Entendido o processo com essa 
coocepção. estamos discutindo a reforma do Estado na nova reali
dade: Estado nacional, criação da Revolução Francesa, das bur
guesias nacionais, que entram em crise exatamente pelo processo 
de globalização na formação dos blocoo econômicos supranaciooaiS. 

O Brasil recebeu hoje, aqui no Congresso Nacional. o Presi
dente da República Oriental do Uruguai, país que se integra ao 
Brasil. superando fronteiras por força de um processo inexorável 
de uma economia que se busca integrar. Mas essa integração não 

- implica superação de políticas que defendam interesses nacionais 
ou interesses de blocos regionais econêmicos. 

Proteciooismo ainda existe. E. p:>r isso mesmo, quando da 
Constiwição de 1988 fez-se a distinção entre empresas de capital 
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nacional e empresas brasileiras, estas as aqui sediadas. inde
pendente de origem do seu capital. Buscava-se, a nível constitu
cional, defmir discriminação, privilégios, proteção, eDfim. ãquilo 
que julgávamos ser do interesse nacional. 

Acredito que essa emenda do Governo seja uma das únicas 
propostas da ordem económica que, no Congresso Nacional. na 
Câmara dos -Deputados mais especificamente, recebeu Um trata
mento que a melhorou, que a aprimorou. Não se pode dizer o mes
mo sobre a emenda das telecomunicações, a questão do monopólio 
do petróleo. não se pode dizer o mesmo sobte a emenda da cabota
gem. Neste caso, a proposta apresentada pelo Governo foi aprimo
rada com o substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados. E por 
quê? Exatamente porque desconstib.Jcionaliza algo que não deveria 
ser constitucional. 

Todas as constituições de todos os países, dos blocos eco
nômicos, têm a proteção e usam o protecionismo de fonoa preocu
pante. Basta ver o que significa o mercado japonês, fechado. pro
tegido não por preceito Constitucional, mas poc políticas conjmbl
rais ou políticas estratégiC3S, não por perflS instituciOnaiS da cons· 
tiru.ição JapOnesa;- Nenhum país fez issO. O Brasil o fez. i.magírum- -
do que isso seria um avanço, e estamos vendo que não o foi. Será 
avanço quaodo significar defesa do interesse nacional em função 
de conjunturas políticas, protegendo determinados setores, inde
pendente- o que é mais grave- da origem do capital. Estamos vi
vendo isso boje. 

Ab.lalm.ente, está em vigor a política protecionista da in<hís
tria automobilística brasileira, que não é de capital nacional. Ao 
mesmo tempo .. não temos nenhuma política para evitar O cartel iii
temo, por exemplo. da indústria do cimento, genuinamente de ca
pital nacional. São políticas que serão determinadas por leis ordi
nárias, por portarias que significarem taxações, ba=ims alfande
gárias.-Tentam também uma política que pode ser determinada. por 
resolução do Congresso Nacional. para. com reciprocidade, tratar 
quem cria barreiras pata os nossos produtos.. 

Essa política é pennitiela pelo preceito que hoje estamos :re
vogando. porque não dá ao Governo e ao Congresso a capacidade 
de, por lei, poder defender, discriminar, privilegiar Ou proteger, 
quando assim indicarem o interesse nacional. plblico. empresas, 
setores, na_g.onais ou estrangeiros! -~s na economia brasilei
ra. produzindo bens e seiViçoS DO nosSOTenít6rio- oo -naquilo que 
estamos const:nlindo com o Mercosul. Um exemplo maior disso: 
estamos defmindo cotas e estamos tendo que negociar com a Ar
gentina, porque não se trata rQ;tiS â.e un;ta política da nossa sobera
nia na nossa fronteira mas de Uma política que leva cm. coosideração 
OUlra =lidade econômica que o IlllU1do da globalização noo indica 

Essa proposta, portanto. é algo que avança, que aprimora. 
que nos dá a capacidade de continuarmos defendendo o intereSse 
nacional sem qualquer vinculação a preceitOs Constib.lcionais qUe 
nos inseriria, que nos al:Daria.riã. a tOdas as políticas conjunturais. 
tal como estamos vivendo atualmente com o Plano Real 

Nesse sentido, nosso voto é favorável à emenda. com duas 
ressalvas. Na Comissão -de Constituição, Justiça e Cidadania, vota
mos favoravelmente. Isto é importante dizer, porque, em várias 
outras. vamos posicíóriii-=-Dõs-da mesma forma, ou seja, fãVorn.vel
mente à piOJM)Sta original do Governo. 

Quando tratava do que deveria privilegiar - não apenas a 
pequena w média empresa mas também aquelas que produzissem 
bens e serviços no Brasil, uma formulação melhor, mais avançada, 
algo que melhor defendia o interesse da economia brasileira. a 
proposta do Governo não foi aceita. Por isso, sou um-dos signatá-

. rios, se vinte e sete oi..ltios houver para a emenda do Seiiador Je>o 
saphat Marinho que teve o nosso apoio na CõiiJ.issão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania. 

Quero dizer mais. Muito dessas disalssões de reforma 
coos_titucional estamos levando para a questão da xegulação. Nesta 
Casa mesmo, com relação à proposta sofm: a questão da explora
ção mineral no Brasil independente do sistema constitucional. 
nunca tivemos uma lei modema.. em defesa do interesse nacional 
que criasse princípios da caducidade. que criasse princípios para 
não reservas es~gicas. nio importando a origem do capital, 
para produtos minerais que deveriam estar sendo explorados. pois 
o Brasil é um dos paf.ses ricos em recursos minerais e um dos me
nos explorados. que tem o menor índice de investii:nentos por hec
tare mineraL 

Nesse sentido, discutir regulamento ou regulação é algo so
bre o qual esta Casa. o Congresso Nacional e o País têm que se de
bruçar, isto é, m.Jm novo peilll constitucional. que é o que esta lei, 
e.te projeto, esta propoota coostitucidiial me parece atender, que é o 
~público. o interesse nacional e o interesse de nosso País. 

P01.tanto, nosso voto será favonivel. 
O SR. PRESIDEN'IE Q~ Samey)- Cootinua em disrussão. 
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a palavra 

para iliscutir. 
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- Com a palavra o Se

nador Lauro Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discutir. Sem re

visio do orador.)- Sr. Presidente, SI's e Sr.;. Senadores, há pouco 
tempo. um dos maiores cientistas sociais do mundo discutia no 
Rio de Janeiro esta questão que vem. de um lado, criando uma 
perplexidade muito grande por parte daqueles que assistiram ao 
auge da economia capitalista, auge este sustentado na dívida públi
ca, nos gastos extra-orçamentários, na emissão de papel-moeda, 
que aposentou e axquivou o ouro. a nm de poder cobrir 0$ déficits 
orçamentários crescentes, necessários para. aumentar o nível da de
manda efetiva. reabsorver o desemprego, aumentar a taxa de lucro 
que ó capitalismo em crise, desde 1929 até 1941, exigia. 

Portanto. não foi por um mero acaso que o Estado e o Go
verno liberais, o Estado gendarme trocou a sua posição contempla
tiva em relação à alividade oconômica capitalista para participar 
centralnieilte dessa atividade. 

Os setores que mais se desenvolveram a partir daquele mo
mento, daquela depmssio. fonm os ligados à guerra e ao espaço, 
tendo o governo como comprador único. O governo, por sua vez. 
para sustentar as empreitei:ras e a grande dinâmiCa ·voltada para es
sas atividades tanáticas e dest:nlidoras, espaciais e bélicas, teve que 
recorrer a emissões crescentes, a pooto de fazer com que a dívida 
pública dos Estados Unidos atingisse 119.9% do PNB americano 
em 1945. 

E a dívida pública que sustentou a guetra. de acordo com~ 
doutrina do Dr. Scbacb~ o mago das fmanças de Hitler, nas áreaS 
do nazifascism.o. coó.tra ela foi dado um calote, orientado pelo mo
netarista Dodge, em 21 de junho de 1948. Um calote idêntico ao 
que foi dado pelo ex-Presidente Collor nos depositantes brasilei
ros. Disseram. então, que eles deviam ter a sua dívída coofiscada 
porque :representava um sustenlo ao processo ~lico iniciado por 
ffitler nos anos 30. No Japão, isso ocorreu em 1946, pa15sando-se 
um trntor sobre a dívida pública daquele país. 

Esse processo tinha que chegar a um limite. O gOverno sus
tentou a demanda efetiva, reempregou os trabalhadores que a tec
nologia desempregava; de acordo com Fernando Henrique Cardo
so. o governo capilalista teve até mesdiO que queimar o excedeme oom 
gastos DO social. Isso tinha que chegar necessariatnente a uma crise. 

Edmar Bacba escreveu, oo prefácio de um de meuo livros, 
que eu fui talvez a prim.eim pessoa a, já- no .fmal dos anos 50 e iní
CiO dos anos 60, .. no ~_ge da economia keynesiana, prever que en~ 
traria: em crise. E esta crise que aí está: a crise dç papel-moeda, 
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das finanças públicas, do endividamento cre~te do Estado que 
desenvolveu tortuosamente o esquema. 

No ft.m dessa crise. não tendo mais visão para a frente~ não 
tendo horizonte, não tendo mais uma ideologia que realmente ati. 
vasse a economia capitalista. voltou·se a 1873. o neoliberalismo. 
O neoliberalismo, que, de acordo com Pecy Anderson. reuniu ciiJ.. 
co gatos pinpdos na Suíça em 1957: Friedman, Voo. Mises e 
Hayek, figuras que até então eram ridicularizadas e desprezadas 
porque pregavam um retomo ao útero matemo, um retomo àquilo 
que já havia entrado em crise há muito temp:> no capitãlismo, em 
1929, o liberalismo. Agorapuseramum "neo'' nessa velharia. 

Mas eles são muito inteligentes. Como frisa Pery Andersen, 
a vitória do neoliberalismo está sendo algo fantástico, que atrai. 
inclusive, alguns próprios membros da esquerda e do socialismo. 

Quais são essas vitórias? Há 820 milhões de desemptegados 
no mundo. Qual é a forma que existe nesse neoliberalismo de rein
tegrar os trabalhadores de 50 anos de acuiXllllação de tecnologia, 
que levam à robotização? Puseram na rua. São 820 milhõeS de de
sempregados. em escala mundial. 

Quando o primeiro País foi submetido à UTI neoclássica, 
que foi o Cbile, iniciou esse processo de experimentação. socar- -
reu-se do Sr. Friedman. que foi ao Chile. Tal como o autor de A 
Estrada para a Servidão, ele pregou. ensinou Já que à economia 
neoliber.tl deveria con:esponder um Estado politico forte.~É preci
so que haja um Estado politico forte, para quebmr e desarticular os 
sindicatos, para desempregar trabalbado!:es, para achatar salários, 
para reduzir a demanda intema, permitindo, obviamente, que o ca
pitalismo cênttioo em crise conquiste os mexca.dos destruídos pela 
descapitalização. 

Infelizmente, por não dispor de tempo suficiente, não posso 
tetminar estas minhas considerações a respeito da globalização, 
que, de acordo com o mestre Femando Henrique Cardoso, o qual 
concorda com Lênin a esse respeito. constitUi apeDã.s um- nome 
novo para as relações imperialistas que nos dominam. 

Dessa fonna. não pensemos que esta globalização atual sig
nifica realmente um processo de avanço em direçio a um melhor 
futuro da humanidade. Esta globalização alllal-nta, sem dú
vida alguma, a vitória do retrocesso, o caminho pam a be.Ibárie, 
em que n2.s deparamos com a ceDlm:lizaçio. Para a periferia, o 
equilíbrio orçãmentário, o câmbio fiXO e o desemprego! Para. os 
Estados Unidos, uma divida pública de US$6 ttilhões, chegando a 
atingir um total de US$18 trilbões. 

Os americanos já consumiram três anos fublros de. ~da 
nacional; estão devendo três anos de renda nacional. enquanto n6s 
não podemos consumir nada, temos que voltar à Idade Média, 
quando o consumo c:ra um,_ pecado que deveria ser punido com as 
penas impostas pela Inquisição.· 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Não havendo mais 
quem peça a palavra para discutir, a discussão da matéria prosse
guirá na sessão de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Item 14: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSITIU!ÇÃO N• 33, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno. da Proposta de 
Emenda à Constituição n• 33, de 1995 (n• 7195, na Câ
mara dos Deputadoo), de iniciativa do Presidente daRe
pública, que altern o art. 178 da Constituição Federal e 
dispõe sobre a adoção de Medidas Provls6rias. tendo 

Parecer, sob n• 394, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, fAvool

vel à Proposta. com emenda de redação que apresenta. 
(Primeira sessão ordinária de disalssão) 

Esta emenda figura na Ordem do Dia pela primeira vez boje 
e figurará durante cinco sessões. -

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão prosseguirá 

na Ordem do Dia da sessão de amanhã. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- A Presidência soli

cita aos Srs. Senadores que se encootram em seus gabinetes a gen· 
tileza de vireoi ão plenário. uma vez que. em seguida, terr:mos sessão 
soaeta para a escolha de embaixadores com quorum qualificado. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Tlem 15: 

MENSAGEMN"208,DE 1995 

Mensagem n° 208, de 1995 (0° 614195, na ori
gem), através da qual o Presidente da República solicita 
a retiiada do Projeto de Lei da Câmara n• 80, de 1995 
(n° 746/91, na Casa de origem), que modifica os incisos 
II e IV do art. 3° da Lei n° 8.090. de 13 de novembro de 
1990, que altera a estrutura básica da Secretaria de Ciên
cia e Tecnologia da Presidência da República e dá outras 
providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto de Lei da Câmara n° 80 será definitivamente ar

quivado e serão feitas as devidas comunicações ao Presidente da 
Rep.íblica e à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- As matérias cons
tantes -dos Itens 16 e 17 da Ordem do Dia da presente sessão, nos 
termos do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão 
secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários aS jnovidênciru. necessárias. a 
flm de que seja Ie$pCÍlado o dispositivo regimental. 

(A sessão transforma-se em secreta às 17h22min 
e voàa a ser pública às 17h37min.) 

São os seguintes os itens apreciados. em sessão 
sec:rcla: • : • I -

-16-
MENSAGEM N"ll4, DE 1995 

Escolha de Chefe de Mi..OO Diplomática 

_ Disc:usslo, em turno ónico, do Parecer da Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem n• 114, de 1995 (o• 382/95, na. origem), de 4 
de abril do com::nte ano, pela qual o Senhor Presidente 
da Ret:ública submete à deliberação do Senado o nome 
do Senhor José Viegas Filho, MinistrO de Primeira Clas
se da Carreira de Diplomata. para. cumulativamen1e 
_cotO a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino 
da Dinainarca. exen::er a função de Embaixador do BrA
sil junto à República da Lituânia. 

-17-
MENSAGEMN" 170,DE 1995 

Escolha de Chere de Mi~ Diplomática 

DisCUssão. em turno ónico~--do Parecer da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a 
Mensagem o• 170, de 1995 (o• 535/95, na. origem), de 
18 de maio do cotTeDte ano, pela qual o Senhor Presi
dente da Replblica submete à deliberação do Senado o 
nome do Senhor Roberto Pinto Feneira Mameri Abde
nur, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo-
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mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil ciclo. foi o nascimeJJI.o de seu filho. Gostaria. então, de cumpri-
junto à República da Alemanha. mentA-lo c a sua senhma também pelo nascimento de seu fllho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Está reaberta a ses- Em segundo lugar, desejo de dar-lhe as boas-vindas. em 
são pública. - - -- - - -virtude de ter passado por momentos dificeis com respeito a sua 

Com a palavra a Senadora Júnia Marise, que pediu a pOJÃ- saúde. Mas. felizmenl<> o l<>mos da volta para batalhas importantes 
vta como Líder. (Pausa.) em defesa da democracia e da cidadania em nosso País. 

Com a J!alavra o Senador Sebaslií!o Rocha. (Panso) . O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os voiOs do Sena-
O SR. ROMEU TUMA- Sr. Presidente, peço a palavra do<EduardoSuplicy são extensivos ao Senador Pedro Simon. 

para fazer uma comunicação urgente. - O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente. peço a palavra 
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Concederei a pala- como Lider. 

vra a V. Ex', Senador Romeu Tuma. após o prommciameoto do OSR.PRESIDENTE(JoséSIIID<'y)-TcD1 V.Ex'apalavr.L 
Senador Sebastião Rocha. que já eslava inscrito. O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Líder. Sem re-

0 SR. ROMEU TUMA- MUito obrigado, Sr. PreSidenl<>. vixão do orador.) -Sr. Presideol<>, eminentes colegas. as palavras 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP- PrOouncia -0 se- são muito ligeiras, mas acho do nosso dever, da nossa alegria, da 

guinte discuiSO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-$ Se- nossa satisfação registrar o mtomo do Senador Sebastião Rocha. 
nadoras e Srs. Senadores, gostaria de manifestar a minha alegria e -S. Ex ... no curto espaço que aqui esteve, demonstrou real
a minha satisfação por haver retomado a esta Casa.. desde a segun- mente ser uma pessoa inteiramente identificada com o espírito do 
da-feira passada, depois de um peóodo de afastamento de aproxi- Senado e, logo no primeiro dia., quando aqui chegou, evidente
madamentc 40 dias, por m<XÍ'lO de doença. mCDt.e depois de uma moléstia que preocupou a todos nós, teve a 

Deixo registrado nos Anais desta Casa 05 meus agradeci- opcll1nnidade de receber o carinho e a solidariedade de todos os 
mentos ao Presidente José Samey, pelo apoio oferecido a mim colegas. 
neste momento difícil da minha vida, em nome do Congresso Na- PortaniD, neste instante, Sr. Presidente, cm nome da Lidc-
cioual e em seu nome. Agradeço ainda a Deus, aos meus IMdicoS: rança do Governo e em meu nome pessoal, registro com muita sa
Drs. Jaci, Teles, Oalton,l.JJiz Fernando, Davi, este de Sio Paulo, à tisfaçio e alegria a volta do Senador Sebastião Rocha. que se rein
minha família. ao Governador do Amapá, Dr.João Alberto Rodri- tegxa assim aos trabalhos deste Senado. 
gues Capiberibe, à minha assessoria de gabinete no Senado; aos . O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Eu gostaria_ de ma
hospitais onde fiquei futemado: São Camilo, Clínica Santa Rita e nifestar, em nome da Mesa e também do Senado, a alegria de to
Hospital Osvaldo Cruz. ãs equipes de eDfennagctn, aos doadores dos nós pela volta do S~ Sebastião Rocha, restabelecido, ao 
de sangue, aos amigos e ao povo do Amapá. que foi solidário co- convívio do nosso trabalho. 
migo nesse momento difícil, e a todos os Sena.don:s que manifes- Em segundo lugar, a Presidência deseja também assoc:W,r-se 
taiam sua ampla e írrestrita solidariedade, enviando-me telegm- às manifestações de pesar expressas por V. Ex•, pelo falecimento 
mas, fazendo-me ligações e visitando-me pessoalmente, 0 que me do Deputado Nelson Salomão, do Estado do Amapá. O ex·Depu-
deixa muito contente, pois demonstra que nesta Casa existe 0 res- tado foi uma figma muito marcante na política daquele Estado. 
peito múmo, a consideração e a amizade. _ _ que tinha um grande fulUro. mas que, subitamente, desapareceu, 

Gostaria de poder fazer um di=o mais demorado, mas deixando um grande lapso na política do Estado. O Deputado Nel
por ter outros compromissos, encerro 0 meu pronunciamento hoje, soo. Salomão foi um homem que grandes serviços prestou ao Amapá. 
esperando poder participar, já nos próximos dias. dos debates im- A Mesa comunicará à família do Deputado Nelson Salomão 
portantes por que está passando a Nação. este seni..imento da Casa. 

Ao~ de_ encerrar. eotretanto, gostaria de prestar uma ho- O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presideote. peço a palavra 
menagem póstuma, uma homeriagem de pesar a- um amigo do para uma comunicação inadiável. 
Amapá. que também era amigo do Senador José Sarney, o Deputa- O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Concedo a palavra a 
do Estadual que presidiu a Assembléia Legislativa na sua implan- V. Ex.•. 
tação, tendo sido o prim.Ciro Presidente da Assembléia Nacional O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para uma comuníca-
Constiminte: o Deputado Nelson Salomão. a apesar de não ser- ção inadiáveL Sem revisão do orndor.)- Sr. Preside~ sr-s. e Srs. 
mos do mesmo Partido e de tennos em vários mame~ poSições Senadores~ com_o retomo do Senador Sebastião Rocha, quero fa
políticas diferentes. quero ·que fique registrado nos Anais- desta zer uni registro que V. Ex• possivelmente jamais faria. Preciso dar 
Casa a importância que teve o Deputado Nelson Salomão para o o testemunho desse fato, dessa verdade. 
Estado do Amapá. Sr. Presidente. naquele sábado pela manhã, quando recebi o 

Quero. portanto. registrar nossa tristeza e nossa consterna- telefonema em minha casa a respeito da grave doença de que era 
ção pela perda desse companheiro. Espero que esta Casa possa acometido o Senador Sebastião Rocha. ocorreu-me ligar a V. Ex•. 
também, se for admitido pelo Regimento Interno, encaminhar uma que se encontrava no Estado do Maranhão e que. pron[amente. di-
mensagem de pesar à familia do ex-Deputado Nelson Salomão. rigiu-se ao Amapá. e tomou todas as providências para que 0 Sena-

Muito obrigado, Sr. Presidente. dor Sebastião Rocha tivesse o atendimento adequado. Felizmente. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presideote; peço a pa- S. Ex' está aqui entre nós. · · 

lavra, para uma comunicação. Sei que V. Ex• não faria alarde desse fat_o, mas preciso fazer 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' a palavra. esse registro, para que o mesmo seja do coohecimeniO da opinião 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Para uma oomuoi- pública e dos colegas Senadores. V.Ex' agiu de forma prestimosa, 

cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente José Samey, s6 de instantânea e incontinenti para proteger a saúde e até mesmo a 
quando em quando - e muito de quando em quando - SenarlOreS vida de um colega, sem perguntar a respeito de quem se tratava. a 
se tomam pais. "Gostaria ® ~primenlar o Senador Sebastião que partido pertencia ou em que sítuação se encontrava. 
Rocha pmque dois episódios importantes acooteceram em sua Portanto, quero fazer esse registro e dizer que fico satisfeito 
vida. O primeiro e mais iniporta.nte, logo antes de S. Ex• ter adoe- de pcrlerter feito parte da ab.laçãode V. Ex• e que foi bem sucedida. 
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mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil cido, foi o nascimento de seu ftlho. Gostaria. então, de cumpri-
junto à República da Alemanha. menlá-lo e a sua senhora também pelo nascimento de seu filho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Está tuberta a ses- _ Em segundo lugar, desejo de dar-lhe as boas-vindas, em 
são pública. vll'Ulde de ~ passado. por momentos dificeís com respeito a- sua 

Com a palavra a Senadora Júnia Marise, que pediu a pa~ saúde. Mas. felizmente o temos de voltà pala batalhas importantes 
vra como Li der. (Pausa.) em defesa da democracia e da_ cidadania em nosso País. - · 

Com a "palavra o Senador Sebaslião Rocha. (Pausa) O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Os votos do Sena-
O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, poço a palavra dor Eduardo Suplicy são extensivos ao Senador Pedro Simon. 

para fazer uma comunicação urgente. O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço a palavra 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concederei a pala- como Líder. 

vta a V. Ex•, Senador Romeu Tuma, após o prommclamcimo 00 · - O SR.. PRESIDENTE (JoséSamey)- Tem V.Ex•a palavra. 
Senador Sebaslião Rocha. que já estava inscrito. O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como Lider. Sem re-

0 SR. ROMEU TUMA- Muito obrigado, Sr. Presidente. visão do orador.)- Sr. Presidente, eminentes colegas, as palavras 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP- Proouocia 0 se- são muito ligeiras, mas acho do nosso dever, da nossa alegria, da 

guiDte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-$ Se- nossa satisfaçlo registrar o retomo do Senador Sebastião Rocba. 
nadoras e Srs. Sena~. gostaria de manifestar a ininha alegria e S. Ex•, no curto espaço que aqui esteve, demonstrou real
a miDba satisfação por haver retomado a esta Casa., desde a segun- mente ser uma pessoa inteiramente identificada com o espírito do 
da-feira passada, depois de um periodo de afastamento de aproxi- Senado e. logo no primeiro dia. quando aqui cbegou, evidente
madamente 40 dias, por motivo de doença. _ mente deJX)is de uma moléstia que preocupou a todos nós, teve a 

Deixo registrado nos Anais desta Casa os meus agradeci- oportunidade de receber o carinho e a solidariedade de todos os 
mentes ao Presidente José Samey, pelo apoio of~do a mim colegas. 
neste momento difícil da minba vida, em nome do Congresso Na- Portanto, neste instante, Sr. Presidente, em nome da Líde
ciooal e em seu nome. Agradeç-O ainda a Deus, aos meus méd.ico$: rança do Governo e em meu nome pessoaL registro com muita sa
Drs. Jaci, Teles, Dalton, Luiz Fernando, Davi. este de Sio PaUlo, à tisfação e alegria a volta do Senador Sebastião Rocha. que se rein
minha família. ao Governador do Amap:i, Dr. João AJberto Rodri- tegra assim aos trabalhos deste Senado. 
gues Capiberibe, à minha assessoria de gabinete no Senado; aos O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Eu gostaria de ma
hospitais onde fiquei inteniã.do: Sio Camilo, Clínica Sa.ota Rita e nifestar, em nome da Mesa e também do Senado, a alegrla de to
Hospital Osvaldo Cruz, às equipes de enfCIIDagem, aos doadores dos nós pela volta do Senador Sebastião Rocba, restabelecido, ao 
de sangue, aos amigos e ao povo-do Amapá, que foi solidário c<r - _convívio do nosso tra.balbo. 
migo nesse· momento dificil, e a todos os Senadores que manifes- Em segundo lugar. a Presidência deseja também associar-se 
taram sua ampla e irrestrita solidariedade, enviando~me telegra- às manifestações de pesar expressas por V. Ex•, pelo falecimento 
mas, fazendo-me ligações e visitando-me pessoalmente. 0 que me do Deputado Nelson Salomão, do Estado do Amapá. O ex-Depu
deixa muito contente, pois demonstra que nesta Casa existe 0 res- tado foi uma figura muito marcante na política daquele Estado, 
peito múblo, a consideração e a amizade. que tinha um grande fubJro, mas que, subitamente, desapareceu, 

Gostaria de poder fazer um discurso mais demorado-, mas deixando um grande lapso na política do Estado. O Deputado Nel
por ter outros compromissos. encerro o meu pronunciamento hoje. soo. Salomio foi um homem que grandes serviços prestoo ao Amapá. 
esperando poder participar, já nos próximos dias, dos debates im- A Mesa comunicará ã fallll1ia do Deputado Nelson Salomão 
portantes por que está passando a Nação. este sentimento da Casa. 

Antes d~ encerrar, entretanto. gostaria de prestar uma ho- O SR. JOSÉ FOGAÇA -Sr. Presidente, peço a palavra 
menagem póstuma, uma homenagem de pesar a um --aliúgo- do para uma comunicação inadiável. 
Amapá.. que também era amigo do Senador José Samey, o Deputa· O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a 
do Estadual que presidiu a Assembléia Legislativa na sua implan- V. &•. 
tação, tendo sido o primeiro Presidente da Assembléia Nacional O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para uma comuoica
Constiblinte: o- Deputado Nelson Salomão. E, apesar de não ser- ção inadiáveL Sem revisão do orador.)- Sr. ~sidente, sn. e Srs. 
mos do mesmo Panido e de termos em vários momentos poSições Senadores, com o retomo do Senador Sebastião Rocha, quero fa
políticas diferentes. quero que fique registrado nos Anais desta zer um registro que V. Ex• possivelmente jamais faria. Preciso dar 
Casa a importância que teve o Deputado Nelson Salomão para o o testemunho desse fato. dessa verdade. 
Estado do Amapá. Sr. Presidente. naquele sábado pela manbã. quando recebi o 

Quero, portanto, registrar nossa trisleZa. e n-ossa consterna- telefonema em minha casa a respeito da grave doença de que era 
ção pela perda desse companheiro. Espero que esta Casa possa acometido o_ Senador Sebastião Rocba, ocorreu-me ligar a V: Ex', 
também, se for admitido pelo Regimento Interno, encaminhar uma que se encontrava 00 Estado do Maranhão e que. prontamente, di-
mensagem de pesar à familia do ex-Deputado Nelson Salomão: rigiu-se ao Amapá e tomou todas as providências para que 0 Sena-

Muito obrigado, Sr. Presidente. dor Sebastião Rocha tivesse o atendimento _adequado. Felízmente, 
O SR. EDUARDO SUPLJCY- Sr. Presideote; peço a pa- S. Ex• está aqui entre nós. 

lavm, para uma comunicação. - Sei que V. Ex.• não faria--alarde desse fato, mas preciso fazer 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem: V. &• a palavra. esse registro. para que o mesmo seja do conhecimento da opinião 
O SR.. EDUARDO SWLICY (PT -SP. Para uma CODiUni- pública e dos colegas Senadores. V. Ex• agiu de forma prestimosa. 

cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente José Samey. s6 de instantânea e incontinenti para proteger a saúde e até mesmo a 
quando em quando - e muito de quando em quando- Senadores vida dC i.tm colega, sem pergunrar a respeito de quem se tratava, a 
se tomam pais. Gostaria de ciui:J.priinentar o Senador Sebastião que partido pertencia ou em que sibJação se encontravL 
Rocha porque dois episódios importantes aconteceram em sua Portanto, quero fazer esse registro e dizer que fico satisfeito 
vida. O primeiro e mais importante, logo antes de S. Ex_• ter adoe- de poder ter feitopartedaatuaçãode V. Ex_•eque foi bem sucedida. 
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O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidente. peço a pa· 
lavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTif(Amooio Carlos Valad=s)- Tem 
V. E:x.~ a palavra pelo tempo de 20 minutos, segundo o que deter
mina o Regimento. 

O SR. AD EMIR ANDRADE (PS B-PA. Como Lider. Sem 
revisão do oh_dor.) - ~t._PresideDle, Srs. Senaclcres, depois do 
apelo ~ Senador Romero Ju_cá. gostaria de esclarecer que começa 
a tranutar no Congresso Nactonal a medida provisória que tra.ta do 
crédito rural. Nessa medida não foram incluídos os fundos consti
tuciónals, entre os quais está o FNO. Mas há váriOs Senadores des
ta Casa - e eu me incluo entre eles - que, como membros dessa 
Comissão, vão trabalhar para melhorar eSsa situação. Creio que 
caberá a nós Congn::ssistas colocannos nessa medida provisória a 
questão dos fundos constitQcionais, no caso, o fundo do Norte, do 
Centro-Oeste e o do Nonicste. --

Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna 16 um pedido 
de infonnações que encaminbei ao MiDistro do P!anejamento. 
Ex.iste uma questão muito gtave em nosso País relativa à injlstiça 
na distribuição do Fundo de Participaçio dos Munidpios. 

Durante o Censo de 1991, houve muitas irregularidades. O 
f ator habitação de um município é um dos critérios básicos para 
determinar a participação deste municipio no FPM que sio repas
ses do Governo Federal relativos aos recursos adquiridos com Jm. 
posto de Renda e com o IPI. 

Ocorre que prefeitos. na ocasião, percebendo essa possibili
dade. promoveram um gnmde processo de comtpçio neste Pais, 
envolvendo prefeituras, funciooários da Fundação Instib.Ito Bmsi
leiro de Geognúm e Estatística- o IBGE. o que resultou wm Cen
so desqualificado e com enonnes defeitos. 

Esses eirOS ~ conupções geraram, inclusive, inquéritos poli
ciais sob investigação da Polícia Federal, mas não se chegou a ne
nhuma conclusão. E. em cooseqüência disso, muitos municípios 
do Brasil estão seriamente prejudicados. 
. Há um número grande de pedidos pam que se regularize a 

Situação. O Instituto BiaSileiro de Geografia Estallstica alega. per
manentemente, não ter recursos paxa corrigir os enos cometidos 
em 1991. Temos levantamentos que demonstram que esses recur
sos são pow:.os_ ~ que precisam ser colocados à disposição do ór
gão para as devidas correções. 

No caso específico do Paxá. houve erros graves que de-
monstram distorções da ordem de 30 a 40% entre a estimativa 
apresentada pelo IBGE e os dados apresentados pelos órgãos de 
saúde no momento das suas campanhas, bem como pelo número 
de deitores. Quer dizer, há uma distorçio exlremamente grave. hã 
ped1dos para que essas distorções sejam CO!rigidas, mas há tam
bém um impasse para que se rcali~ diante da falta de l'eCIJISOS.. No 
Pará - tfmbora isso ocona ein todo o Brasil- essa queslAo 6 mais 
grave nos municlpios- de Acari. Alta.mira., Bom Jesus do Tocan
tins, Dom Eliseu, Itupiranga, Medicilândia. Paragominas, Rondon 
do Pará. São Domingos do Capim. Tom6-Açó e Uruará. 

Apelo à Mesa para que dê como lido meu pronunciamento. 
Gostaria de ler apenas os quatro itens do pedido de iDiormações 
<.JUe encaminhei ao Sr. Ministro do Planejamento: 

1 - Que recursos são necessários ao IBGE, por· 
ventura solicitados por este 6rgio. para que o mesmo 
proceda à recontagem dos dados refe.emes às populaçõ
es dos municípios brasileiros que reclamaram prejuizo 
diante de eventuais in~ de mímeros? -

2 - No caso de haver decisão de atender As ne
cessidades do IBGE. qual a previsão de liberação des
ses recursos? 

3 - No caso de não ser atendida a solicitação or
çament.fuia do IBGE neste ano, quais as razões do não
atendimento? 

4 - Que providências o Ministério do Planeja.
mento tenciona ad.otar, diante do fato de que os municí
pios reclamantes estão seriamente prejudicados com as 
citadas incorreções estatísticas? 

Gostaríamos que esse problema fosse resolvido até a data 
de 31 de oumbro. que é o último mês ~m que o Instituto Brasileiro 
de c;Jeografia e Estatística apresenta os dados ao Governo Federal 
para que este prepare a distribuição dos recursos do FPM para o 
ano de 1996. 

Essa é uma questão séria. grave, e esper:.., que. ao responder 
essas indagações. o Ministro José Sena apresente-nos uma solu
ção para esse problema. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. milhares de municí
pios brasileiros estão tendo prejlízos na reciita de suas cotas do 
Fuudo de Participação dos Municípios, FPM. em fuução das dis· 
torções nos ntimeros de suas populações - até boje não corrigidas 
- que fo~ verificadas nos resulta~os do Censo Demográfico de 
1991, ~alizado pela Fundação_Iosumto Brasileiro de Geograna e 
Esta:tísttca- m~E. tendo em VISta que o contingente populacional 
é_ o ttem de ma~or peso no cálculo do índice que compõe _o coefi
CJeDte para repasse do FPM. 

-- Em nosso pronunciamento de hoje vamos abordar parti
culannent~ o problema vivido pelos municípios paraenses, 
onde há cidades com nada menos que quatro números estima
dos ~e ~abitantes. como é o caso de Novo Repartimento, cujo 
prefetiD Já escreveu para o IBGE denunciando o fato e até agora 
nada foi resolvido. 

Outros municípios chegam a ter variações absurdas de 30 
a 40%, entre a estimativa oficial do ffiGE e o que fcii apurado 
~la Fundação ~acional de Saúde, no tocante à população efe~ 
tlvamente atendida em suas campanhas de saúde pública ou pelo 
Tribunal Regional EleitoraL em termos de eleitores votantes. no 
pleito de 1994. 

No tocante aos problemas verificados no Censo de 1991 no 
estado do Pará. foram detectadas várias incoincidências de dados, 
que acabaram por exigir uma elaboração de dados complementa
res, após a conclusão das ati.vidades censitárias. 

Através desses levantamentos complementares, constatou
se a existência de fraude na realização do Censo em pelo menos 
onze municípios paraenses: Acad. Altamira., Bom Jest1s do To
cantins, Dom Eliseu, ltupiranga. Medicilância. Paragominas, Ron
don do Pará. São Domingos do Capim. Tom6-Açó e Uruará. 

Essas irregularidades provocaram a instauração de Inquéri
tos Administrativos para sua apuração e as investigações estão ain
da sendo feitas também no âmbito da Polícia Federal. em que se 
COOÍIIlllOU o envolvimento de funcionãrios do órgão. principal
mente de responsáveis pela coleta e superviSão dos dados. 

Dentre os principais problemas verificados' no Censo de 
1991 e que acabaram por implicar a ocorrência de irregularidades, 
foram constatados: 

-.::. coottatação de- pessoal sem capadtação técnica; 

- falta de planejamento{recur.;os, infra-estrutura etc.) _ _ _ 
- _coordenac;ão de tarefas cenJ;itárias sob a responsabilidade 

de pessoas não habilitadas e sem vínculo com o 6rgão, particular
mente nos casos dos agentes censitários de Coordenàção Munici
pal e dos agentes censitários de Coordenação e Supervisão. 

A Direção do IBGE. no Río de Janeiro, detenÍlinou que fos~ 
se feita uma rigorosa análise nos dados inicialmente levantados, 
em função de não bavt.•r segurança naq-.1elas id\'t""l' 'çF,r.;;. 
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O SR. AD EMIR ANDRADE- sr: Presidente. peço a pa· 
lavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Anlooio Carlos Valadares)- Tem 
V: Ex• a p~avra pelo tempo de 20 minutos, segundo o que-deter-
mma o Regimento. -

O SR. AD EMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Lfder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. depois do 
apelo ~o Senador Romero Jucá, gostaria de esclarecer que começa 
a tramttar no Congresso Nacional a medida provisória que -ttata do 
c..'Tédito rural. Nessa medida não foram incluídos os fundos consti
tucionais, entre os quais está o FNO. Mas há vários Senadores des
ta Casa - e eu me incluo entre eles - que, como memlrOs dessa 
Comissão, vão trabalhar para melhorar eSsa situação. Creio que 
caberá a nós Congressistas colocannps nessa medida provisória a 
questão dos fundos constitucionais, no caso, o fundo do Norte, do 
Centro-Oeste e o do Nordeste. - · 

. Sr. Presidente, o assunto que me traz à tribuna 6- um-Pedido 
de mformações que encaminhei ao Ministro do Planejamento. 
Existe uma questão muito grave em nosso País relativa à injustiça 
na distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. 

Durante o Censo de 1991, houve muitas i!Tegularidades. O 
fator habitação de um município é um dos crit.mõs básicos para 
determiD.ar a participação deste municipio oo FPM. que sio tepas
ses do Governo Federal relativos aos recursos adquiridos com Im-
posto de Renda e com o IPI. - -

Ocorre que prefeitos, na Ocasião, pereebendo essa-possibili
dade, promoveram um grande processo de conupçio neste País, 
envolvendo prefeihlras,. funcionários da Fundação Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística- o IBGE. o que resultou Dlim Cen
so desqualificado e com enormes defeitos. 
. . E~es err?s ~ comJpções ger.u-am, inclusive, inquéritos poli

CI3ls sob mvestrgação da Polícia Fodetal, mas não se chegou a ne
nhuma conclusão. E, em conseqüência disso, muitos municipios 
do Brasil estão seriamente prejudicados. 

Há um número grande de pedidos para que se regularize a 
situação. O Instituto Brasileiro de Geografia Bstalistica alega. per
manentemente. não ter recursos para cotrigir os exros cometidos 
em 1991. Temos levantamentos que demonstram que esses ~r
ses são poucos e que precisam ser colocados à. disposiçi.o do ór
gão para as devidas correções. 

No caso específico do Pará, houve erros graves que de.-. 
monstram distorções da ordem de 30 a 40% entre a estimativa 
ap;esentada pelo IBGE e os dados apresentados pelos: órgãos de 
saude no momento das suas campanhas, bem como pelo número 
de eleitores. Quer dizer. há uma distorção extremamente grave. há 
pedidos paxa que essas distorções sejam corrigidas, mas há tam
bém um liD.passe para que se realize diante da falta de recursos. No 
Pará - embora isso ocoua. em todo o Brasil- essa questio é mais 
grave nos municípios de Acari., Altanúra. Bom Jesus do Tocan
tins, Dom Eliseu, Itupmmga. Medicilândia. Paragominas, Rondoo 
do Pará. São Domingos do Capim. Tomé-Açú e Uruará. 

Apelo à Mesa para que &S como lido meu pronunciamento. 
Gostaria de ler apenas os quatro itens do pedido de informações 
11ue encaminhei ao Sr. Ministro do Planejamento: 

1 - 9:'e recursos são nccessá.riós ao IBGE. por
venwra solicllados por este órgio, p&m que o mesmo 
proceda à recontagem dos dados referentes às populaçõ
es dos municípios brasileiros que reclamaram prejlÍzo 
diante de eventuais incorreções de mimetos? -

2 - No caso de haver decisão de atender às ne
cessidades do IBGE, qual a previsão de liberação des
ses recursos? 

3 - No caso de não ser atendida a solicitação or
çamentária do IBGE neste ano, quais as razões do não
atendimento? 

4 - Que providências o Ministério do Planeja
~ento tenciona adotar. diante do fato de que os municí
pios reclamãntes est!o seriamente prejudicados com as 
citadas incorreções estatísticas? 

Gostaríamos que esse problema fosse resolvido até a data 
de 31 de outubro, que é o último mês em que o Instituto Brasileiro 
de Geografia e EstatístiCa -ãpresenta os dados ao Governo Federal 
para que este prepare a distribuíção dos recursos do FPM para o 
ano de 1996. --- - -

Essa é uma questão séria. grave, e espero que, ao responder 
essas indagações. o Ministro José Sena apresente-nos uma solu
çio para esse problema. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, milhares de municí
pios brasileiros estão tendo prej.lfzo~f na receita de suas cotas do 
Fundo de Participação dos Municípios, FPivt em função das dis
torções nos números de suas populações - até boje não corrigidas 
- que fo~ verificadas nos resultados do Cen_so Demográfico de 
1991, ~do pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatisuca - ffiGE. tendo em vista que o cootingente populacional 
é_ o item de maior peso no cálculo do índice que compõe o coefi~ 
ctente para repasse do FPM. 

Em nosso pronunciamento de boje vamos abordar parti
cularment~ o problema vivido pelos municípios paraenses. 
~ode há ctdades com nada menos que quatro mlmeros estima
dos ~e ~abitantes, como é o caso de Novo Repartimento, cujo 
prefetto Já escreveu para o ffiGE denunciando o fato e até agom 
nada foi resolvido. 

Outros municípios chegam a ter variações absurdas de 30 
a 40%, entre a estimativa oficial do IBGE e o que foi apurad_Q 
~la Fundação ~acional de Saúde, no tocante à população efe
llv.amente ate~da em. suas campanhas de saúde pública ou pelo 
Tnbunal Regional Elettoral. em termos de eleitores votames, no 
pleito de 1994. 

No tocante aos problemas verificados no Censo de 1991 no 
estado do Pará., foram deteetada:s· várias incoincidêocias de dados, 
que acabaram por exigir unia elaboração de dados complementa
res, após a conclusão das ativida.des censitárias. 

Através desses levantamentos complementares. constatou
se a existência de fraude na realização do Censo em pelo menos 
onze municípios paraenses: Acará, Altamira, Bom Jes11s do To
cantins, Dom Eliseu. Itupiranga, Medicilância, Paragominas. Roo
don do Pari., São Domingos do Capim. Tomé-Açú e Uruari.. 

Essas irregularidades provocaram a instauração de Inquéri
tos Administrativos para sua apuração e as investigações estão ain
da sendo feitas tam~m no âmbito da Polícia Federal, em que se 
conÍnmou o envolvt.mento de funcionários do órgão. principalR 
mente de responsáveis-pela coleta e superviSão dos dados. 

Dentre os principais prOblemas verifica:do:J no Censo de 
1991 e que acabaram por implicar a ocorrência de irregularidades. 
foram constatados: -

-contratação de pessoal sem capacítação técnica: 
- faha de planejamentop-ecursos, infra-estrutura etc.) 
- coordenação de tarefas censitárias sob a responsabilidade 

de pessoas. não habilitadas e sem vínculo com o órgão, particular
mente nos casos dos agentes censitários- de Coorderlação MuDiciR 
pal e dos agentes censitários de Coordenação e Super,; i são. 

A Direção do IBGE. no Rlo de Janeiro, deten:irinou que fos
se feita uma rigorosa análise nos dados inicialmente levantados, 
em funç-ão de não haver segunmç.:~. P..ii(pe!as ir.f\'rl' •ç?'-n. 
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Vale ressaltar que foram denúncias de prefeitos como os de 
Paragom.inas e de São Domingos do Capim que suscitaraD:f essã.s 
averiguações. 

Nossa preocupação maior é que nos últimos- quatro anos Os 
prefeitos reclamam soluções para o problema e elas não s~ provi
denciadas, a não ser na forma de paliativos. cõi::iKf a execução de 
novas roletas, por amostragem. que o IBGE fez cm alguDs-munici
pios do nosso Estado. a título de minimizar o efeito das distorções 
encontradas e que foram objetos da mencionada ''rigorosa análise", 
feita pela equipe téa>ica do sistema de controle e análise do órgão. 

Essa coleta não foi tealizada da maneira como preconizam 
as metcxlologias e sistemáticas peculiares a um processo de tecon
tagem e que exigiriam o rumprimento de uma programação tam
bém especifica. fundada em novas alocações de recursos fmancei
ros para despesas com pessoal, material, deslocamentos etc, (X)r
tanto a emenda ficou pior que o soneto. 

O IBGE alega a imp::!ssibilidade operacional de reparar as 
distoiÇões que atualmente prejudicam os Municípios, por conta do 
impedimento de novas contratações na área de RecurSos Huma
nos. contratações essas indispensáveis pam a efetivação das ações 
do órgão, cuja exceção deverá ser aberta apenas à realização de 
um novo censo, como por exemplo o censo agrícola, que está para 
ser realizado desde 1991 e que não o foi até agora exaramente pela 
falta de =ursos reclamada pelo órgão. Está aí outto grande !""· 
juízo para o País. 

Não obstante a imposSibilidade de revisão dos d.a.dc:)S jâ- Con
solidados e que. conforme alegações comuns dos municipios en
volvidos, são lesivos aos interesses dessas municipalidades, o 
ffiGE realiu, para efeito de informação ao _TCU. levantamento 
anual de estimativas populacionais, divulgadas a cada 31 de- agos~ 
to no Diário Olícial da União, dado esse calculado a partir da 
aplicação de fótmulas estatisticas de mensuração do crescimento 
pop1lacional. e que acabam por ser detenninantes para a defmição 
de várigs aspectos da. vida s6cio-econômica dos municípios. 

E neste aspecto que se faz urgente a tomada de providências 
pam sanar as gmves disparidades eDlit: a realidade daqueles municí
pios prejudicados e as infOilllliÇÕeS prestadas ao Tal pelo IBGE. 

Se não há recursos para a execução dos necessários serviços 
de reoontagem. que eles sejam então alocados, imediatamente, 
pois não aceitamos que as autoridades censitárias deste País admi
tam a incoincidência de dados, admitam que os municípios estão 
sendo prejudicados e que, ao mesmo tempo, o Governo Federal 
não aja comjustiça e com a reSponsabilidade que lhe é devida. 

Nós estamos dirigindo pedido de infonnações ao Ministério 
do Planejamento, por intermédio de requerimento que a seguir en
tregaremos à Mesa, solicitando a posição deste órgãó quanto às 
necessidades de recursos extras-orçamentários para o IBGE e so
bre as previsões deste atendimento. 

Esperamos que esses problemas possam ser resolVidos an· 
tes da divulgação anual das estimativas do ffiGE, prevista para o 
dia 31 de agosto e que até lá já tenha sido procedido o redimensio
namento populacional dos municipios reclamantes, evitàDdo-se as
sim a redução de suas cotas no FPM no exerdcio de 1996. 

Era o que tínhamos a diuf. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADE· 
MIR ANDRADE EM SEU DISCURSO: 

REQUERIMENTO N" DE 1995 

Nos termos do di_sposto no art. 216 do Regimentg, Interno 
do Senado Federal. combinado com o previsto no art. 50, § 2°, da 
Constituição Federal. requeiro seja encaminhada ao MiniStro do 
Planejamento a seguinte solicitação de informações: 

1 - Que rectliXls são neçessários ao IBGE, porventura soli
citados por este órgão. para que o m_esmo proceda à Recool.agem 
dos dados referentes às populações dos municípios brasileiros que 
reclamaramprejlízo diante de eventuais incon"eçães de números? 

2- No caso de haver decisão de atender às necessiadedes 
do IBGE, qual a previsão de liheração desses TCCUrsos? 

3 - No caso de não ser atendida a solicitação orçamentária 
do IBGE neste ano, quais as razões do não atendimenlD? 

4 - Que providências o Ministério do Planejamento tencio
na adotar, diante do fato de que os municípios reclamantes estão 
sériamente prejudicados com as citadas incorreções estatísticas? 

Justificação 

O presente requerimento tem a fmalidade de buscar infor
mações pertinentes ao sério problema das incoincidências de da
dos verificados entre a realidade dos fatos e os números levanta
dos nO país pelo Censo 1991 e subsequentes estimativas. prcxiuzi
das pelo IBGE. 

A questão reflete-se direra e negativamente no Cálculo dos 
índices que compõem a cota-parte do Fundo de Participação dos 
Municípios, quando as administtações municípã.ís acuniulam pre· 
juízos há anos em funçào das distorções. 

Nossa JnOCUpaçâo maior é que nos últimos quatro anos os 
~feitos reclamam sohlções para o problema e elas não são provi
denciadas, a não ser na forma de paliativos, como a execução de 
novas_coletas, por amostragem, que o IB_GE fez em alguns municí
pios do nosso Estado, a título de mjnimjzar o efeito daS distOições 
encootndas. 

Essa Coleta não foi realizada dentro do que preconizam as 
metodologias e sistemáticas peculiares a um processo de recont.a
gem e que exigiriam o cumpiimento de uma programação também 
específica, fundada em novas alocações de recursos fmanceiros
para despesas com pessoal, material, deslocamentos etc. 

O IBGE alega a impossibilidade operacional de reparar as 
distorções que atualmente prejudicam os Mnricípi~. por conta do 
impedimento de novas contral.ações na área de Recursos Huma
nos, contratações essas indispensáveis para a efetivação das ações 
do órgão. 

Esperamos que esses-probemas possam ser resolvidos antes 
da divulgação anual das estima~vas do IBQE, previs~ para o dia 
31 de agosto e que até lá já tenha sido procedido o reditnensiolia.
mento populacional dos municípios reclamantes, evitando-se as
sim a redução de suas-cotas no FPM no exerclcio de 1996. 

Brasilia!DF. de 1995.-Senador Ademir Andrade, PSB- PA. 

O SR. CARLOS BEZERRA- Sr. Presidente. peço a pala· 
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Antooio Carlos V aladares)- Concedo 
a palavra ao Senador Carlos Bezerra. como Uder, por 20 minutos. _ 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Cómo Líder. 
Sem Wísão do orador.)- Sr. Presidente, sn e STS. Senadores, a 
revista Veja desta semana anuncia com destaque a estréia da Rede 
Vida de Televisão, emissora católica que irã ao ar diariamente. en
tre cinco da tarde e meia-noite. com transmissão por antena para
bólica para todo o Brasil. pelas TBC a cabo e no canal40 em UHF 
na cidade de São Paulo. 

A Emissora de TV terá sua programação elaborada por um 
-conselho de dignitários- Católicos, entre eles o ex-Presidente da 
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Luciano Men
des de Almeida. 

Primeira experiência da Igreja Católica numa atividade 
onde os evangélicos pregavam sozinhos, a Rede Viva não tem li
gações oficiais com as instituições católicas, pertence ao empresá
rio José Monteiro Barros Filho. proprietário de quatro emissora:; 
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de rádio e um jornal em São José do Rio Preto, no interior de SiD 
Paulo, que resolveu colocar a sua concessão à disposição da Igre
ja, que. apesar de controlar cerca de 150 emissoras de rádio, não 
tinha nenhum canal para promover a evangelização. 

A Rede Viva, ao contrário das emissoras evangélicas que 
adotam a estratégia de levar ao ar shows de roqueiros e depoimen
tos de fiéis roo.vertidos, espeta conquistar a audiência com uma 
programação diversificada e com a promessa de não colocar no ar 
programas que exploram a violência e o sexo. 

Trata-se, sem dúvida alguma. de um acontecimento alvissa
reiro neste momento em que os programas e filmes de cinetna le
vados ao ar submetem crianças e adolescentes a imagens de vio
lência, vulgaridade e pornografia. 

Em díscurso recente pronunciado da tribuna desta Casa, o 
eminente Senador Artur da Tbola fez uma abordagem oporblna 
sobre a crise vivida dentro da imprensa brasileira pa; alguns de 
seus principaiS nomes, chegando à conclusão de que "estamos vi
vendo tempos não mais da notfciã: como informaçio, maS Cori:J.o 
espetáculo". • . 

E baseia o seu ponto de vista na constatação de que. a partir 
do momento em que temos a notícia como espCtáculo no lugar da 
notícia como informação, temos, fundamentalmente, uma altera
ção substancial no modo de comportamento de uma sociedade, 
porque ela se acostuma gra.dativamente a esse tipo de consumo de no
tícia romo espetáculo, não mais aceitando a ootícia como informação. 

O valor moral. Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, é um 
artigo cada dia mais escasso entte nós. Dizem as leis da economia 
que um artigo é tantO -ri:uliS- Valorizado quanto mais escasso seja. 
Portanto, cabe a nós que valorizamos este bem apoiar, aplaudir e 
secundar cada gesto. cada atitude. cada manifestação que contri
bua para reverter o atual quadro de total desrespeito aos valores 
momis e ao sentimento religioso do povo brasileiro. 

O que toma uma nação próspera, sem dúvida, são os cosbJ
mes puros, as famílias fundadas sobre bases de ordem e de morali
dade, a prática da religião e o respeito à justiça. AO nos cõiiferir o 
dom do livre arbitrio. o Criador estava elevando a liberdade huma
na ã categoria de atributo divino, mas nem por iSso Se justifica o 
abuso desse alvedrio, em demérito da humanidade e em prejuízo 
do próxim~ o que .D.ecess:.Uiainente ofenderia o pressuposto inar
redável da j.J.stlçã divina. 

Entendo que os meios de comunicação social- importantes 
instrumentos de formação da juvenb.lde brasileira- deveriam man
ter programação compatível com,os principias éticos e CriStãos 
que orientam a família brasileira. A televisão, sobrebJdo. pelo ex
traordinário poder de penetração em nossos lares. cabe maicc par
cela de responsabilidade na manutenção de nossas lradições. cren
ças e na moldagem dos padrões da sociedade brasileira. 

O que desejamos é que esse importante meio de comunica
ção seja veículo de informação, de divertimento sadio, de elevação 
moral, e não servir como agente- de desagregação da fan:u.1ia e da 
destruição do sentimento religioso de nossa gente. 

As pessoas envolvidas na produção da programação da tele
visão brasileira, lamentavelmente, no afil de aumentar a atidiénci3 
das emissoras, distorcem e descaracterizam os valores morais, 
agridem a Igreja, ridicularizam os atos religiosos públicos e deni
grem a imagem da autoridade religiosa. Nào bastasse isso, trans
mitem imagem negativa e perniciOsa -à- formação da j.JvenbJde bra
sileiia, tào desamparada e confusa. 

Todo esse abuso a que assistimos passivamente em nossos 
lares é resultante do falso conceito de liberdade que se aPQ<ierw 
da mídia brasileira. O texto constitucional em vigor, ao tranSferir a 
responsabilidade de censura para as emissoras, facilita a investida 
daqueles que exploram o vícío e a "imoralidade por meio de pro-

gramações que incitam a violência. e o sexo. além da circulação ao 
País de grande quantidade de livros e revistas eróticas. 

-A propósito, muito oportunamente, o nobre Senador Pedro 
Simon, pai meio do Requerimento D0 470, de 1995, fundamentado 
no preceito constitucional que garante a liberdade dos meios de 
comunicaçào, requereu e está prevista para hoje, às 16 horas, a 
instalação de uma comissão especial temporária. que terá como 
principal fmalidade analisar os pt"ogramas de rádio e TV no País. 

Não preconizo, absolutamente, a volta da prática da censu
ra. mas desejaria-que os JDeios de comunicação elevassem o nível 
de seus programas, até como obediência ao art. 221 da Constitui
ção, que eslabelece, entre outros princípios, a preferência. por oca· 
sião da produção e programação das emissoras de rádio e televi
são, pelas fmalidades educativas e o respeito aos valores éticos e 
sociais da pessoa e da família. 

Por último, entendo que o papel do Estado não deve ater-se 
somente à execução, por seus governantes, de obras físicas muitas 
delas faraônicas e de prioridade duvidosa. Cabe-lhe, também. o 
importante papel de proteger a moralidade pública e fazer-cumprir 
a legislação no sentido de coibir os espetáculos e publicações imo-_ 
rais e obscenas, tendo em vista a defesa da integridade moral do 
povo, a começar pelo grupo familiar, por onde tem instilado a de- _ 
composição como aconteceu, na Antiguidade, entre os judeus (So
doma e Gomona) e os romanos, destruindo seu império pela deca
dência dos cosD.Jmes. 

Cheguei a esta Casa, Sr. Presidente. com o flillle propósito 
de Qefender uma melhoria de qualidade de vida para o meu_ povo, 
dando-lhe condições culturais para o desenvolvimento de sua per
sooalidade. Com esta convicção, com uma postura clara. transpa
rente e ·até contundente, diante da opinião pública. muitas vezes 
dizendo opinião pública. muitas vezes dizendo o que o povo gos
taria de ouvir, mas, sobretudo. o que precisava ouvir. Acredito que 
todo esse clamor poderá promover uma reflexão, por meio da. im
prensa e dos governantes deste País. para disciplinar os exageros 
dos veículos de comunicação social. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - A 

Presidência vai dlamar os oradores anteriormente inscritos na lista. 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. (Pausa.) 
Concedo a palav:a ao Senador Teotonio Vilela Filho. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
V. Ex• disporá do tempo necessário. até o encerramento da 

sessão. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S:r-s 
e Srs. Senadores, recebi resposta do Ministro de Estado da Fa
zenda, Pedro Sampaio Malan. ao requerimento de informações 
sobre estudos elaborados pela Receita Federal a respeito da re
núncia fiscal e de créditos subsidiados concedidos através da Sufra
ma e da Sudene. 

Assim. o Mln..istro da Fazenda encaminhou-me cópia da 
Nota Técnica Cosar/Dipar n° l'll95 e do ''Demonstrativo de Bene
fícios Trib..ltários", elaborados pela Secretaria da Receita Federal. 

O quadro-resumo encaminhado pelo -Ministro da Fazenda 
apresenta a distribuiçãO dos benefícios tributários. previstos para 
1995. em favor da Suframa e da Sudene. por imposto. 

Com respeito à Suf~ma. em 1995, haverá benefícios uibu
tários da ordem de R$574,8 milhões; ri IPI interno será da ordem 
de RSL083 inilhão; e o lP! vinculado será da ordem de RS 365.5 
milhões. totalizando R$2.024 bilhões. Para a Sudene, o Imposto 
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de Renda das Pessoas Ju-rídicas será de R$388 milhões. Portanto, 
prevê-se para o Orçamento fiscal de 1995 um I<Jtal de R$2.412 bilhões. 

Neste comunicado, que considero importante para que o 
Congresso Naciooal tenha melhor conhecimento acerca do volume 
de renúncia fiscal e de benetícios tributários no que tange apenas 
aos impostos federais e não incluindo, portanto, os evenb.Jais bene
fíciOs; lsenQSss e renúncias no âmbito dos Estados e Municípios, te
mos as seguintes informações. prestadas pelo Ministério da Fazenda, 

"O art. 165, § 6•. da Constituiçilo Federal, na Seçilo U que 
se refere aos orçamentos, diz que "o projeto de lei orçamenlá.ria 
será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre 
as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, 
subsidias e beneficias de natureza fu:ianceira. tnOOtária e crediticia". 

Como tem ocorrido desde 1989, a Secret.uia da Receita Fe
deral. através dessa coordenação geral, elabora Csse demonstrati
vo, na parte referente aos benefícios de natureza tributária, apre
sentando agora o referente ao exercício de 1995. 

Ao cumprir esse importante preceito -constituciOnill, a Se
cretaria da Receita Federal está contribuindo para tornar mais 
transparente a administra.çãó das finanças píblicas. na medida em 
que busca aprimorar a avaliação do monlaDte de tributos cujo pa~ 
gamento a legislação tributária permite dispensar ou reduzir em fa
vor de regiões e/oo setores econômicos. 

Finalmente. estamos certos de estar oferecendo Um vã1ioso 
subsídio para que as: autoridades tenham melhores condições de 
aferir os benefícios e ·os custos dessa renúncia fiscal, principal
mente nessa época de extrema escassez de recursos para atender as 
necessidades básicas da população. 

O total estimado de benefícios tributáriõs. em 1995, repre
senta 1.33% do Produto Interno Bruto, o que significa um ci'eSci
mento. pois o mesmo percentual foi estimado parã. 1994 em 
1.11%. Deve ser obseiVado que o percenblal de benefícios tnõutá~ 
rios em relação ao Pffi, referente ao exercício de 1994. consta 
como 1.35% no trabalho anterior, mas esse pen;Ciit:Uã.l foi agora al
terado em virtude da exclusão dos itens que incluem beneficies à 
área de exportação. 

Esse resultado pode ser explicado por uma série de fatores, 
a seguir: 

1.1 A legislação de benefícios 
A COnstituição Federal de 1988, no art. 41 das Disposições 

Transitórias. revogOu. após dois anos da data da sua promulgação, 
os incentivos que não foram confnmados por lei. A Lei 
no 8.402/92 restabeleceu uma série de incentivos flScaiS., -permane~ 
ceodo outro sem validação. com repercussão nas estimativas de re~ 
núncia fiscal para 1993 e 1995. Em 1993, voltaram a vigorar di~ 
versos tipos de beneficies. que se fazem sentir mais iritensameiii.e 
nos anos posteriores. No íntervalo entte o trabalho anterior e o 
atual foram nonnatizados e criados os seguintes benefícios: 

-regulamentação das disposições sobre o regime tributário,. 
cambial e adm.inistrafiVo das Zonas de Processamento de Exporta
çilo- ZPE (Decreto n• 846/93): 

- procrogação de prazo para a empresa beneficiáiia optai 
pela sistemática de incentivos fiscais da Lei n° 8.167/91 (Decreto 
n• 853/93): 

-isenção do lmposlO de Renda sobre as. importincias per.
cebidas pelos deficientes mentais (Lei n° 8.687/93); 

-criação e disposição sobre a.s Zon~s çle ProceSSamento 
de Exportação de Barra dos CoqueirOs-SE. Barbacena~PA. São 
Luís~ MA. Rio Grande~RS. Corumbá-MS, Vila Vefua-ES e Imbitu
ba-SC: 

- regulamemação da Lei 8. 661/93, que dispõe so~e os in
centivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria. e da 
agropecuária~ 

-regulamentação da Lei n° 8.685/93. que cria mecanismos 
de fomento à atividade audiovisual; 

- lei que ínstinü normas gerais sobre desportos; 
- revigoramento da isenção de IPI_ na aquisição de automó-

veis para utilização oo transporte autônomo de passageiros, por 
portadores de deficiência física e para transporte escolar; 

- limitação das deduções de Imposto de Renda de Pessoas 
Jurldicas para projetes culturais e atividades audiovisuais a 3% do 
imposto devido; 

- limitação das deduções de Imposto de Renda de Pessoas 
Jurídicas, relativas ao l'rogrnna de Alimentação do Trabalhador, 
V ale Transporte, Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 
e programas de desenvolvimento industrial; 

- autorização para criaçio de áreas de livre comércio nos 
Municípios de Brasiléia e Cruzeiro do Sul, no Acre; 

- fiXação dos limites individuais máximos para dedução 
aplicáveis às pessoas físicas e juridícas e o valor global de deduções 
relativas a patrocínios e doações ao Programa Naciooal de O.dtura: 

- estabelecimento de normas relativas a tratamento diferen
ciado 00 ·campo fiscal para as m.icroempresas e empresas de pe
queno porte; 

- restabelecimento, pra as empresas que se instalarem nas 
áreas da Sudene e da Sudam., até o dia 31 de dezembro do ano 
2()(X). do prazo de dez anos para usufruto de isenção do Imposto 
de Renda.. e até o exercício fmanceiro do ano 2001, a redução de 
50% do Imposto de Renda para as empresas já instaladas em 
12107/63; 

- redução, para zero, da aliquota do IOF incidente sobm a 
operação de câmbio para pagamento de contrato de transferência 
de tecnologia; · 

- disposições sobre a gestão e a administração do Fundo 
Nacional para a CrianÇa e o Adolescente. 

Esse é o levantamento da legislação relativa a isenções. 
O levantamento desta legislação e seus respectivos dados 

continua a ter como base o propósito constituciotial da necessidade 
do conhecimento, pela sociedade. do volume de valores fiscais que 
a legislação concede, no nosso caso na átea tnlmtária. inde~ 
pendente de essa renúncia de arrecadação configurar ou não incen
tivo fiscaL 

Pode-se definir incentivo fiScal como um estímulo. prove~ 
niente de alguma medida de política fiscal. que provoque certa 
realocação de recursos. tendo em vista objetivos maiores de políti
Ca eCOnómica. Neste caso, argumenta-se que, se determinado em~ 
preendimento não seria efetivado ou implementado sem o benefi~ 
cio, não haveria receita fiscal e. portanto. não se poderia falar em 
renúnCia fiscal com a sua realização. 

Solicito, Sr. Presidente, que sejam pllblic:idos os quadros e 
Q re.s~te do documento. 

Gostaria também de mencionar que o tributo ft;spOD.sáVei 
por maior parcela de benefícios é o ImpoSto de Renda, com 45.4% 

_do total dos beneficies. Isso se deve principalmente ao imposto c(>.. 
brado sobre as pessoas jurídicas. onde se destacam os incentivos 
para o desenvolvimento regional. 

Depois do Imposto de Renda. o !PI representa 36,6%. sen
do o principal item o referente aos incentivos da Zona Franca de 
Manaus. 

A região Sudeste é a que absorve maior parcela dos benefí
cios, Com 44,4% do total. Isso se deve principalmente aos benefi
cies relacionados com o Imposto sobre a Renda. A região Norte 
ocupa··a Segunda ColocaÇão regional. 

A Região Norte ocupa a segunda colocação regional, com 
33.9% d0s beneficies. 
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O tipo especifico de maior parcela dos benefícios é o refe
rente à Zona Franca de Manaus, com 28,7% do total. principal
mente na área do IPJ/operações internas. O item referente às má
quinas e equipamentos, que constituía a maior parcela setorial em 
1994. passou agont para a segunda colocação, com 9,1% do total 
dos benefícios.* - -

Aqui 06lã.o os quadros com a consolidação dos beneficias 
por tipo de receita e regionalização. que peço sejam constantes da 
presente comunicação. 

Seria- importante, Sr. Presidente. que viéssemos a ter maior 
conhecimento.- consciência, da forma pela qual o Congresso Na
cional, volta e meia, aprecia e aprova. sejam fucentivoS fiscils~ re
núncias fiscais, créditos subsidiados para os mais diversos seg
mentos da economia. Ao longo das últimas décadas, temos tido 
inúmeros instrumentos para tentar criar o desenvOlvimento. Preci
samos pensar se esses mecanismos, de fato, são coerentes, cOnsis
tentes com melhoria da distribuição da renda e da riqueza. Muitas 
vezes, criamos incentivos tais que prop:nciooam extraordinárias 
oporb..lnidades de acumulação de capital para aqueles que já detêm 
patrimônio. A justificativa é a de que vão criar emptegos, melho
res oportunidades, mas a experiência mostra que os mecanismos 
até agora têm sido concentradOICs da renda e da riqueza. 

Ainda nesta semana, Sr. Presidente, foi diwlgado um rela
tório do G-7, do grupo de países mais desenvolvidos e industriali
zados do mundo. Eles estavam tecendo considerações sobre o de
senvolvimento dos países diversos~ inclusive, bouve ali a reco
mendação de que não deve haver apoio tão siStemático àqueles 
países que não estejam, de fato, tendo programas transformadores; 
que o problema da miséria, da distribuiçãO de renda e riqueza seja 
atacado com maior energia. 

Seria relevante que a Secretaria da Receita Federal. ao ana
lisar as fom:w: diversas de benefiCio e renúncia fiscal. fxzesse uma 
análise- essa a recomendação que faço - dos efeitos sobre a for
ma de crescimento da economia, seja setorial, seja no que diz res
peito aos incentivos à exportação. à Zona Franca de Manaus. à Su
dene. à Sudam. aos mais diversos segmentos, seja para o Sudeste, 
Norte. Nordeste ou Sul. 

Daqui para a frente. ao apresentarem um relatório como 
esse. pela Secretaria da Receita Federal, sobre o volume. conside
rado bastante grande. de renúncia fiscal. seria fundamental que se 
apresentasse. também, os efeitos sobre a concentração da renda e 
da riqueza. Em que medida essa renúncia e esse beneficio fiSCal 
estão contn'buindo para atacar ó problema da miséria coi:n maior 
eficácia do que até agora o ftzemos'? - --

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

A VISO W 423/MF 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Odacir Soares 
Primeiro-Secretário do 
Senado Federal 
Brasília - DF 

Senhor Primeiro-Secretário, 

Brasília. 2 de junho de 1995 

Ref:tro-me ao Oficio n° 600 (SF), de 5-5-95, dessa Primei- -
ra-Secretária, por intermédio do qual foi remetida, para-exame e 
manifestação, cópia do Requerimento de Informação n° 517/95. 
de autoria do Exm0 Sr. Senador Eduardo Suplicy. sobre "esrudos 
elaborados pela Secretaria da Receíta Federal a respeito da renún-

cia riSCa! e créditos subsídiados concedidos através da Suframa e 
daSudene". 

A propósito, encaminho a Vossa Excelência. em resposta à 
solicitação do ilustre parlamentar, cópia da Nota Técnica Co
sar/Dipar D0 12195 ·e do "Demonstrativo de Benefícios Tributário'', 
~laborado pela Secretaria da Receita Federal. 

Atenciosamente. - Pulro Sampaio Malan, Ministro de Es
tado da Fazenda. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 

MEMORANDO GAB/SRF W 623 

Brasília. 18 de maio de 1995 

Ao Sr. OJ.efe da Assessoria de Assuntos 
Parlamentares do Ministério da Fazenda 
Assunto: Encaminha resposta. 

Em resposta ao Memorando n° 819/95, a propósito- do 
Requerimento de Informações n° 517/95, que trata de estudos 

_ elaborados pela Secretaria da Receita Federal sobre renúncia 
fiscal e créditos subsidiados concedidos a Suframa e Sudene, 
encaminho a nota CosariDi:Par n° 12195 e o anexo "Demonstra
tivo de Beneficos Tributários" referente ao Orçainento Fiscal 
de 1995. 

Atenciosamente, - Everaldo Maciel, Secretário da Re
ceita Federal. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
COORDENAÇÃO-DERA!.~ SISTEMA 

DE ARRECADAÇAO 
DNJSÃO DE PROGRAMAÇÃO 

E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS 

NOTA TÉCNICA COSAR!DIPAR W 12/95 

Brnsllia-DF, 9 de maio de 1995 

Assunto: Requerimento de Iorormações o0 

517195, do Seoador Eduardo Malarazzo Suplicy. 

Em atenção- ao Requerimento supr.t citado, temos a infor
• mar o seguinte: 

O quadro abaixo apresenta a distribuição dos benef'lCios tri
butários, previstos parn. 1995. em favor da Suframa e da SuOene, 
por imposto: 

-Benefício 1.,.,....... IRPJ !PI-
Interno 

Suframa 574.799 - 1.0!3.800 

Sudcn:"' - 388.064 -
To<al 574.799 388.064 1.0!3.800 
Foru: *DcmcnstnCivo de BendícJoo Tnbutári05- 1995* 
• fnclusive Fíoor 

R .. 1>< .n 
IPI- Total 

Viorulado 

365.4.54 2024.053 

- 388.064 

365.454 2.412.117 

Em anexo, estamos enviando exemplar do ''Demonstrativo 
de Benefícios Tributários", referentes ao exercido de 1995. que in
clui dados da Suframa e da Sudene nesse ano. -- Eliane Corona -
Hélio Sooolik. 

De acordo: - Raimundo Eloi de Carvalho, Chefe da Di
par/Cosar. 
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Apresentação 

O art. 165 •. § 6•, da Coostiluição Federal, na Seçio n, que se 
refete aos Orçamentos, diz que "o projeto de lei ~ setá 
acompanhado de demoostralivo regiooali7Julo do efeito, sob!e as re
ceitas e despesas. decorrentes de isenções, anistias, remissões. subsí
dios e beneficias de natureza fmanceira. tribJtária e acditícia". 

Como ~m ocorrido desde 1989, a Secretaria: da Receita Fe
deral, atraYés desta Coordenaçil<>- Geral, elabora esse demonstrati
vo. na parte referente aos beneficies de Iiãlureza tributária. apre
sentaodo agora o referente ao exercício fmanceiro de 1995. 

Ao cumprir esse importante preceito coostitucional. a Se
~~ da Receita Federal está contribuindo para. tornar cada vez 
mats transparente a: administração das fmanças póblicas. oa medi
da em que busca aprimorar a avaliação do montante de lributos 
cujo pagamento a legislação tributária peri:nite dispensar ou redu-
zir. em favor de regiões e/ou setores ecooômicos. -

Finalmente, estamos certos de estar ofetecendo um valioso 
su~idio para qu~ as autoridades tenham melhoo::s condíções de 
afenr os benefícios e os custos dessa renúncia í~ principal
mente nessa época de extrema escassez de Ieali"SOS pam atender as 
necessidades básicas da popllação. 

Brasília- DF. agosto de 1994.- José Alves da Fonseca, 
Coordenador-Geral do Sistema de Arre<:a~-

Comentários e considerações metodológicas 

1. O montante estimado de beneficios tributários 
O torai estimado de benefícios tnôutArios em 1995 repre

senta 1 ,33% do Produto lnl<mo Bruto (Quadro I), o que signifiCa 
um cresctmento, po1s o mesmo petceDruã.l foi estimado pua o 
exercício de 1994 em 1,11%. Deve ser observado que o pcrcen1ual 
de benefícios triOOtários em relação ao Pm, referente ao exercício 
de 1994, consta como de 1.35% no trabalho anterior, mas esse per-

centual foi agom alterado em virtude da exclusão dos itens qUe in-
cluem beneficies à área de exponaçio. -

_ Esse :resultado pode ser explicado atraVés de uma série de 
fatores, expostos a seguir. 

1.1 A legis~ de beneficias 
A Constitui~ Federal de 1988, no art. 41 de suas Disposi

ções T~it~. revogou, após dois anos da dara de sua promul
gaçio, os mcenuvos que não foram conrmnados por lei. A Lei n° 
8.402/92 restabeleceu uma série de incentivos flSCais, pennane..
cendo outros sem validaçio, com repercussão nas estimativas de 
renúncia fiscal para 1993 a 1995. Em 1993 voltanm:: a vigorar di
versos tipos de benefícios, que se fazem sentir mais ii:J.teilSãriiente 
nos anos posteriores. No intervalo entre o trabalho anterior e o 
arual f<?ram normatizados e criados os seguintes beneficies: -

- regulamen~ das disposições sobre o regime tribuoário, 
cambial e administrativo das Zonas de Processamento de Expcxta-
ção- ZPE, (Decmo n• 846/93); · .· ' · · · · 

.. -.-prorrogação de Prazo para a empresa beneficiária optar 
pela SlS~mática de incentivos fiScais da Lei n" 8.167/91 (Oeaelo 
n• 853/93); 

. '- isen~ do Imposto de Renda sobre as import.âncias per
cebidas pelos DefiCientes Mentais (Lei n• 8.687/93); 

-~ e disposições sobre as Zonas de ProcessamelllO de 
Exportaç/io de Barra dos Coqueiros - SE, Ila!=na - PA, Silo 
Luis - MA, Rio Gtande - RS, Corumbá - MS, Vila Velba - ES e 
Imbitubo- SC (Decretos n"s 897,898.899,996 e 997/93, e 1.118 
• 1.122194); 

- regulamentação da Lei n• 8.66 U93, que dispõe sobre os 
inceritivos ftscais para a capacitação tecnológica da indústria e da 
agxopecuária (Decreto n• 949/93); 

- regulamentação da Lei n• 8.685/93, que Cria mecanismo 
de fomento à atividade audiovisual (Decreto n• 974193); 

- regulamentaÇão da Lei D0 8.672/93 que instibli ri011llaS
gerus sobre Desportos (Decreto n•981/93); 

- revigonmento, at~ 31112/94, da Isenção do !PI na aquisi
~ de Autom6veis para utilização no transporte autônomo de pas
sageliOS. por portadcnes de deficiência tisica e para transportes es
colar (Lei n• 8.843/94); 

li~ das deduções do IRPJ a Projetos Colturais e Ati
vidades Audiovisuais. a 3% do imposto devido (Medida Provisó
ria n• 423194); 

- limitação das deduções do IRPJ relativas ao Programa de 
Alimentação do Trabalhado< V ale-Transporte, Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolecente e Programas. de Desenvolvimento Ins
dustrial, a 8% do imposto devido (Medida Provis6ria n• 444194); 

- 811torização para ~ de áreas de livre comércio nos Mu
nicipios de Brasiléia e Cru"'iro do SuL no Acre (Lei n• 8.857/94); 

- fiXação dos limi~ individuais máximos pata dedu~ 
aplicav~is às pessoas f'~j~ e jnfdicas e o valor -global de deduçõ
es relatiVas aos patrocm.Ios e doações ao Programa Nacional de 
Cultura (Decreto n' 1.1)95/94); 

- estabelecimento de monnas relativas a tratamento difeten
ciado no campo f1Scal para as microempresas e empresas de pe-
queno porte (Lei n• 8.864194); ' 

- restabelecimento. para empresas que se instalarem nas 
áreas da Sudeoe e da Sudam, até o dia 31 de dezembro do ano , 
2000, do prazo de 10 anos para usufruto de Isenção do Imposto de 
Renda, e a~ o exercício fmtnceiro do ano 2001 a Reduçio de 
50% do Imposto de Renda para as empresas jó. instaladas em 
1217/63 (Lei n•8.874194); 

redução, para O (zero), da allquota do IOF uJcian~ sobre a 
operação de câmbio para pagamentO de contrato de tr.msferência 
de ~nologia (Decreto n• 1.157/94); · 
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- disposíçào sobre gestão e a administração do Fundo Na
cional para a Criança e Orçamento e o Adolecente (Decreto D0 

1.19&'94). 
L2. A seleção dos benefícios 
O levantamento da legislação e dos respectivos dados conti

nua a ter como base o propósito constitucional e a necessidade do 
conhecimentCJ.. pela sociedade, do volume de favores ftseais que a 
legislação concede, no nosso caso na ma tribJtária. independente de 
essa renúncia de azrecadação configurar ou Dão um incciJtivo fJSCal. 

Pode-se defm.ir o incentivo fiscal como um estímulo. prove
niente de alguma medida de política fiscal, que provoque certa 
realocação de recursos teildo em vista-objetivos maiores de políti
ca econômica. Nesse caso, argumenta-se que se determinado em. 
preendimento não seria efetivado ou implementado sem o benefi
cio, não haveria receita fiscal e, portanto, nio se poderia ti1.ar em 
renúncia fiScal com a sua realização. Há tam.b6n o aspecto de que 
certos beneficies não representam estímulos:, como a isenção do 
Imposto sobre a Renda para os assalariados maiores de 65 anos, a 
isenção do IPI para a aquisiçã"o de veículos automotores a portacfo.. 
res de deficiência física. oo a Ísenção do IR aos deficientes mentais. 

Para supemr es .. ~as cooSideraçê5es optou-se, entio, por consi
derar como renúncia ftscal tudo aquilo que a legislação fiXa como 
um favor fiscal, seja ele concedido'B. produtos. seton:s ou regiões, 
seja alr.lvés de isenções. ru!uções da base tn"bulável ou ru!uções 
de alíquotas. independente de OODSidemções a respeilo de seus 
efeitos oconômicos. 

Desse modo, foi ampliado o universo de beneficias a serem 
incluídos no trabalho. como imunidades constitucionais e iseiiÇõCS le
gais no Imposto de Importação, no IPI e no Impooto sobre a Renda. 

Os beneficios existentes em relação às exportações merece
ram um tratamento à parte (Quadro XVD), e os respectivos valo-
res apurados não foram incluidos juntamente com os demais, ten
do em vista que a não exportação de tributos é uma notma a que as 
nações procuram obedecer como fator essencial de competitivida
de. Além disso, a sua incorpomção nos dados levaria a uma certa 
distorção, dado o seu cõriSiderável montante. No levantamento an
terior, referente a 1994, ainda foram levados em conta os benefi
cias -intemos correspOndentes a isenções sobre matérias-pninas, 
nacionais e estrangeiras, que se incorporam aos piódutos exporta
dos, os quâis mram agora excluídos e transferidos pam o Quadro 
geral de exportações. · · · ·- - · 

13 A pesquisa dos dados 
A tarefa de busca de dados coníu\veis pam a estimatiVa da 

renúncia fiscal continuou a ser beneficiada pelo aprimoramento de 
sistemas on Une existentes na SRF, com destaque para o Sistema 
Lince, que acompanha o Imposto de Importação, e o 1PI vinculado 
à importação e o Sistema IR.PJ. 

Foi feito um Csforço para a obtenção de dados mais confiá
veis, dada a nannal dificuldade desse tifX' de apuração. Mas con
seguiu-se um certo progresso nesse aspecto, tomado possível pelo 
afX'iO de setores internos da Secretaria da Receita Federal e de ou
tros órgãos governamentais, como --a ··superitendência da Zona 
Ftanca de Manaus - SUFRAMA. o Ministério da Indústria. do 
Comércio e do Thrismo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o 
Banco Central do Brasil e ourros. 

2. Considerações metodológicas 

Este trabalho é composto de seis partes: a primeira é consti
ruída dos Quadros I a IV, que apresentam a consolidaçã.o, por tri
buto, dos valores estimados dos benefícios tributários, comparan
do-os com os valores previstos para o Produto Interno Bruto, a 
Receita Administrada pela SRF e ao próprio total dos benefícios, e 
sua regionalização. A segunda parte, dos Quadros V a XIV, mos-

t.ra, por tipo de receita. a descrição e a base legal de _cada um dos 
beneficieis, com o-valor estimado e as respectivas participações em 
relação ao Pm. à Receita Admiriistrada e ao valor estimado para a 
referida receita. 

A terceira parte, oonstituida dos Quadros XV e XVI. apre
senta a comparação dos valores correspondentes a este trabalho 
( 1995) com os referentes ao exercício de 1994. 

A quarta parte é constituída pelos benefícios concedidos às 
exportações (Quadro XVll). 

A quinta e a sexta partes apresentam. respectivamente, grá
ficos ilustrativos dos resultados dos trabalho e as fontes que servi
ram de base às estimativas de renúncia fiscal. 

Há que se registrar os seguintes aspectos a resPeito do trabalho: 

- Todos os valores, de benefícios, do PIB e dos impostos, 
de 1994e 1995,estão na unidade monetária Real. 

- Apesar de a legislação determinar a apuração de benefí
cios, no nosso caso, somente na área tributária, incorporou.:se ao 
trabalho valores de renúncia fiscal contidos nas receitas de Contri
buições, cujo montante de arrecadação corresponde hoje a cerca 
de 27% da Receita Administrada pela Secretaria da Receita Fede
m! (Quadros XII. Xffi e XVII). bem como de outros itens fora da 
adminitração da SRF. Com relação a estes últimos, incorporamos 
o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, que 
aparece com freqilência na legislação concedente de benefícios e 
encontramos um bom apoio de dados no Ministério dos Transpor
tes para a sua estimativa (Quadro XIV). 

- Não foram considerados os beneficies contidos no Impos
to Territorial Rural- ITR, devido ao fato de ter sido muito recente 
a alteração de sua legislação. que visa promover significativo au
mento de receita. Quanto ao Imposto Provisório sobre Movimen
tação Financeira-- IPMF, a sua instituição está previSta somente 
alé31 de dezembro de 1994. 

3. Breve aná6se dos dados 
Além do já mencionado incremento da estimativa da renún

cia fiscal para 1995, pode-se fazer ainda uma série de consideraçõ
es a respeito dos dados constantes neste trabalho, como as segUintes: 

- O tribu~o responsável por maior parcela de benefícios é o 
Imposto de Renda. com 45.4% do total dos benefícios (Quadro I). 
Isso se d~ve principalmente ao imposto cobrado sobre as pessoas 
jurídicas, onde se destacam_os incentivos para o Desenvolvimento 
Regiooal (Quadro VII. item I); 

- depois do IR, o IPI representa 36,.6%, sendo o principal 
item o referente aos incentivos da Zona Franca de Manaus (QUa
dro IX. item I); 

- a região Sudeste é a que absorve maior parcela dos bene
fícios, com 44.4% do total (Quadro IV). Isso se deve principal
mente aos benefícios relacionados com o Imposto de Renda. 

- A região Norte ocupa a 2• colcoação regional, com 33,9% 
dos benefícios. -

- O tipo específico de maior parcela dos benefícios é o refe
renle à Zona Franca de Manaus, com 28.7% do total (Quadro II). 
principalmente na ma do IPI - operações internas. O item refe
rente às Máquinas e Equipamentos, que constituía a maior parcela 
setorial em 1994, passou agora parn a segunda colocação, com 
9,1%dototaldos benefícios. -

Solicitamos aos usuários deste trabalho que nos brindem · 
com críticas e sugestões, que certamente serão examinadas com 
vislas à elaboração do próximo levantamento de benefícios tribu
tários. referente ao exerclcio de 1996. 
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O SR. PRESIDENTE (Anlonio Carlos Valada.n:s)- Con- Tinha também aqui uma outta carta. que certa ocasião dirigi 
cedo a palavra ao Senador Lauro Campos. V. Ex• disporá de seis a minha outra mãe, aquela que procurei, e enconttei, pelos laços 
minutos até o término da sessão. - - - nào da biologia. mas da afmidade, da compreensão mútua e do 

O SR. LAVRO CAMPOS (PT-DF. Pronuacblo segufuie-- respeito. 
discurso. Sem revisão do ora~.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Se- Eu tinha 17 anos de idade e ela me telefonava perguntando 
nadares. por coincidência, tivemos boje um dia em· qüe" testeja- e: pedindo meus conselhos, como. por exemplo, em qual colégio 
mos. de um )!do. Eros, a vida, através do relomO do Senador Se- matricular seus filhos, como tomar esta ou aquela decisão. Eu era 
bastião Rocha e dos natalícios do companheiro Eduardo Suplicy e um menino de 17 anos e ela tinha. entre outros conselheiros possí
da Senadora Júnia Marise; de outro, os necrológios feitos e os pa- veis. o Senador Milton Campos, que era seu cunhado. Mas ela me 
negíricos tecidos em tomo da morte de dois Deputados, um Esta- procurava pan socorrê-la nesses momentos. Foi, então, que me 
dual e outro Federal, por Senadores representantes do Ceará, prin- senti homem aos 17 anos. 
cipahnentepeloSenadorLúcioAicântarn. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Gos-

Eu gostaria de aproveitar esse-clima para fazer aqui uma abertu- taria de avisar aO nobre orador, muito embora seu discurso· seja 
ra de certas sensações. de certas emoções que deveriam enc:oolnlr, tal- carregado do brilh30tismo que sempre o caracteriza na tribuna, 
vez. outros: canais mais prt:Jp(cios de extemação do que o plenário do que o tempo da sessão está esgotado há dois m.inu!os. V. Ex• tem 
Senado. Mas. ficamos o dia inteiro DeSta Casa enio tel]l()5 como mani~ um minuto para terminar. 
festarcertossentim.entos<p.~eavidafazpenetrarnana;sasensibilidade. O SR. LAURO CAMPOS- Para encerrar, lerei a carta 

No mês passado, pc.tJ.i. alguém que foi para mim unia se- que escrevi para D. Laura Oantas Andrade Pirite~ que faleceu no 
gunda miie. Por coincidên~,ia. a minha segunda mãe se parecia mês passado. E quem tem duas mães _tem duas alegrias, mas chora 
muito e tinha afmidades com a minha mãe biológica. Tenho em duas yezes. 
mãos duas cartas: de uma. apenas os seus trechos fmais qUe dirigi 
uma certa ocasião em que -a ~angústia e o medo tomaram conta da 
minha pessoa. E. talvez, tenha procumdo eoconttar algum -recon
forto na lembrança de minha mãe nablral, de minha mãe biológica. 

À noite, minha solidão escuta, no barulho infmito do mar. a 
totalidade dos sons da natureza. Assustei-me pela primeira vez-em 
que esta denominação-sonora se apoderou de mfui. Desci e procu
rei pelos vizinhos algum rádio, televisão ou grupo musical. Nada. 
Eu estava completamente s6 nestas cem casas e nestes quilômetros 
de areia e água. Eu me encontrava escondido. 

Voltei à janela e. de novo, a totalidade sonora que devem 
sentir os místicos ao se identificarem com a natun::m que Ibes pro
nuncia o "om" sagrado e cósmico, os mortos que refletem na algi
dez dos lábios a universalidade do silêncio de sua paz interior e os 
poetas e músicos nos seus momentos de levitação inspirat6ria, de 
transcendência e de libertação criadora., me envolveu -em suaS-ba
chianas de Cbico Buarque. em seus cânticos gregorianoo de seres
tas de Ouro Preto e Dianiantina, em quartas sinfonias de Caym
mis, nos ~Sl:l!:cJelê folcl6ricoo de Mozarts desconhecidos. 

E havia sinos de templos submersos, órgãOS de catedrais 
atlantes. ondas sonoras de esp.~mas e risos que uma louca geniali
dade ignorada de si mesma, sem afetação. natuf3.lmente, articulava 
por esta boca linda e negra do mar imenso. 

'De manhã, quando o sol domina a imensidão 
aquática e as gaivotas,. setas arrependidas de seu itineri.
rio. deixam de ondear por sobre as ondas e se ptecipitam. 
céleres, retas e decididas na verticalidade implacável de 
sua queda; de manhã, quando se esmeralda em alegria e 
agitação a quiett.Jde do breu, quando o crepe sorumo do 
mar notumo renasce magicamente infantil. puro e sem 
mentiras, agitando, menina, sua saia verde com babados 
de ondas brancas e singelas; é então que este despertar 
da visão toiD:Cinã.Udível aquela totalidade sonora; de 
manhã, ela inexiste ou pertence i outra personalidade do 
mar, desconhecida e profunda. 

Se eu fosse poeta OU músico, expressaria o que se 
passa quando o mar cósmico e no rumo entoa sua mú_sica 
da qual a nossa é mera representaÇão, esquema metodi
zado. sinótico e hümatiã:J:liC:ilte limitado e pobre. 

Venha, com seus olhos de poesia, ver e ouVír es
tas coisas que alma do mundo expressa. 

Laura." 

"Brasilia. 19 de novembro de 1992. 
Minha santa e querida Dona Laura, 
Há certos momentos em que a vida parece se con

densar de fonna que os poros do tetnp:J, os instantes va
zios e perdidos desaparecem. A vida é, então, intensa e 
plenã.ment.e vivida. Esses raros periodos de nossa exis
tência são reveladores de parte dos mistérios i.nímitoo do 
mundo, trazem à tona da consciência potencialidades la~ 
tentes, permitem que falem e se expressem vozes mudas 
e emoções dormentes. Assim foi, para m.iril, o mês de 
novembro, quando, em vez de uma viagem tola. de tu
rismo mercantilizado, superficial, geográfico e chão, fiz
uma viagem pelo tempo, um percurso emocional do pas~ 
sacio, um turismo que me fez levitar pelos caminhos da 
sensibilidade da cultürit. -

E foi a senhora, D. Laura, que me deu o impulso 
iri.iCial, e foi a senhora o princípio dessa maravilha. Co
moveu-me tanto o nosso encontro, surpreendeu-me e en~ 
grandeceu-me tanto saber tão bem querido pela senhora 
que a satisfação plena, a alegria iniantil que senti veio. 
de mãos dadas, com a sensação de humildade. Sinto que 
não mereço ser o objeto de seu maternal afeto. Se, até 
hoje, fui um filho dista.nte, Um filho mau, prometo que 
darei o melhor de mim pan merecer ser o seu filho 
atemporal, o que não veio pela maternidade bio16gica 
mas pelos passos do conhecimento mútuo, do respeito, 
da compreensão-e da amizade. 

Quando escrevo para a senhora. O. Laura, está ao 
meu lado, como uma parceira luminosa, a minha outra 
mãe, Dolores, amável, tranqUila e brilhante como a se
nhora conheceu e sabe. E é então que me sinto radiante, 
alegria potencializada, sublimação amorosa, te a plenittJ~ 
de beatificada me envOlve. Quem poderia merecer neste 
mundo a graça ímpar de ter duas mães abençoadas e de 
tão elevado e sublime porte? Certamente que eu, apenas 
eu, não poderia esperar tamaxilia sorte. 

Trailsfonnar em Palavras o silêncio do que não 
foi dito durante tantos anos de _separação imperdoável é 
o que desejaria fazer. Mas, O. Laura, o temJh que nos 
le~ou tantas pessoas e coisas preciosas é o mesmo que 
nos brindou com novos afetos, com emoções" rejuvenes~ 
cicias. com sabedoria decantada. Mas ele já me levou a 
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força e a energia que a emoção de continuar a escrever, 
agora. para a senhora, consumiria íritensatottttc. Por 
isso, paro aqtif de escrever, mas continuo, como Sempre 
flZ. a pensar na senhora. em seus gestos. em sua postura. 
em sua delicadeza comigo, desde os tempos em que eu 
era criança. 

Beijo suas mãOS, seu "filho primeiro, o mais Velho. 
Lauro. 11 

Agora, no mês passado, com a Bíblia nas mãos. passou do 
sono para a eternidade aquela que foi uma das santas mães que_ eu 
tive o privilégio de ter nesta minha modesta vida. 

Quem tem esse privilégio tem que pagar seu preço, tem que 
chorare prantear duas ausências impreencbíveis, 

O SR. PRESIDENTE (AnlOnio Carlos Valadares) - Os 
Srs. SCDadotes Odacir Soares. Esperidião Amin e Jo~ Ignácio 
Ferreira enviaram discursos à. Mesa. para serem publicados na for
ma do disposto no art. 203 do RegimeniO Interno. 

S. Ex'"s seiio atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr.Presidenoe, Sr's 

e Srs. Senadores, O futuro da humanidatk está em perigo. Com 
essa expressão o Santo Padre, João Paulo II, quis demonsuar sua 
preocupação diante da "cultura da Dl0l1e" defendida por grupos e 
instib.I.ições que querem implantar, em todo o mundo, a legalização 
do aborto e a destruição familiar, núcleo original da sociedade e 
reduto inspirador dos valores que a presidem. 

A recente eoclclica Humaoae Vitae representa, sem dúvi
da. um brado de alerta do Papa em favor da vida. 

Denunciando vários atentados que contra-ela são perpetra
dos: aborto, eutanásia. pena de morte - insurge-se, também, o 
Santo Padre. contra a prática de fecundação artificial, que leva à 
morte de vários embriões. Também se opõe o Papa à prática de 
métodos contraceptivos que levam à deslruição da vida, como se 
opõe à prátiCa-da esterilização e à falsa educação sexual que têm 
por objetivo condicionar os jovens à prática da promíscuídade se
xual. do aborto e do controle de população. 

"Nada e ninguém pode autorizar que se dê a morte a um 
ser lwmano inocenre seja ele fero ou embrião, criança oU adullo, 
velho, doenJe incurável ou agonizan!e", diz a encíclia:J (57). 

De permeio a tais advertências, Sua Santidade alerta. tam
bém. para o ônus que pesa sobre os legisladore~ nesse estado de 
coisas: •Mas a responsabilidade diz João Paulo II cai ainda so
bre os kgisladores que promovem leis abortist:Js ... • (59) 

O Papa João XXIIL citado na Evangdium Vitae. já afu:
mara "A autoridade é exigência da ordem moral e promana de 
Deus. Por isso, se os governantes legislarem ou prescreverem algo 
contra essa ordem e, p:rrtanto, contra a vontade de Deus, essas leis 
e essas prescrições não podem obrigar a consciência dos cidadãos. 
(--) Neste caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando 
em abuso do poder11 (Carta encíclica Pacem in terris - 11 de abril 
de 1963). 

Como se vê, ao tomarmos conhecimento da citada Encícli
ca. não nos deparamos com o anúncio de doutrina nova, mas com 
a reiteração de posições bem antigas sustentadas pela Igreja ao 
longo dos tempos. 

Com efeito, desde os primém:lios do cristianismo, -o aborto, o 
suicídio e a eulallásia têm sido repelidos pela Igreja. sob o pressuposto 
de que tais práticas violam as prescriçõeS irrevogáve~ do Decálogo. 

Se estou ttaz.endo à colaç_ão essa posição inequíVOCa da 
Igrej~ é para pô-Ia em contraste com a posição assumida pelo 
Partido dos Trabalhadores-PT. quando submete à apronção do 
Congresso Nacional, proposições que contrariam froilla.lmente a 
doutrina que acabo de evocar. 

As ligações do PT com as conhecidas ''CEBs'' _Comunida
des Eclesiais de Base são públicas e notórias, como também é pÚ· 
blica a militância política dessas comunidades instituidas pela 
Igreja com o objetivo de evangelizar. 

Vários fornm os projetas apresentados por parlamentares do 
PT. que já tramitaram nessa Casa com o objetivo de legalizar o 
aborto, a contracepção e a esterilização. 

Desejo, apenas, referir-me àqueleS em tramitação na atual 
Iegislarura. Um desses, é o Projeto de Lei n°. 209/92- CD, de auto
ria do Deputado Eduardo Jorge. PT/SP que. aprovado pela Cãrna

-ra. tramita nesta Casa sob o D0
• 114194, já tendo merecido a apro

vação da Comissão de Assuntos Sociais, em 03.05.95, daí sendo 
encaminhado, em 11.05.95, para a CCRJ. Esse projeto, Senhores, 
é um grande engodo. A título de regulamentar o planejamento fa
miliar, de que tra[a o art. 126, § 7° da ConstituíÇão Federal, impõe 
o controle populacional e legaliza a esterilização. 

Primeiramente, é de observar que aquele dispositivo consti
tucional é- auto-aplicável, não carecendo de regulamentação, se
gundo a opinião da ilu!R.re jurista nr-. Cléa Carpi da Rocha. mem
bro da OAB nacional. 

Em segundo lugar. deve-se analisar o porquê da tal projeto. 
Sem dúvida nenhuma, o projeto_ atende às exigências de 

grupos e instiruições internacionais interessadas no controle da po
pulação brasileira. Já me referi. aqui nesta tnlxma, aos abusos e 
intenções desses grupos e de seus projetas denominados de "Proje
tas de População". AgOia, se aprovado tal projeto, o Governo de
verá assumir os gastos e o ccntrole de sua população, inclusive 
com distribuição gratuita de produtos contraceptivos que. c_ompro
vadamentc, provocam o ~horto na fase inicial da vida. 

E a esterilização embutida no projeto? Será que somos um 
país com excesso de população? Muito pelo coottário. O fantasma 
da ''Bomba Populacional" não nos ameaça. Temos 16 hablkm•. 
enquanto países do chamado 1 o mundo onde não se implanta um 
programa rigido de cootrole de população. possuem 30,40. 1 !XI e 
até mais de 400 bablkm•, como é o caso da Holanda. A quem mte
ressa essa redução drástica da população brasileira? Seguramente, 
à Nova Ordem Mundial defendida pelos países ricos. 

A intenção da interfelência externa em nossos assuntos de 
população rtca muito clara quando a última redação daquele proje
to admite a pesquisa e execução "dbs programas de planejamento 
familiar por organizações internacionais em tenitório brasileiro, 
como aliás já vem ocorteildo de maneira clan<!~stina. 

Não será descabido relembrar, a propósito, passagens dos 
discursos por mim proferidos no Plenário desta Casa. sobre o tema 
da desaceleração drástica do crescimento populacional brasileiro, 
revelada graças à divulgação feita pelo IBGE dos primeiros índi
ces analíticos do senso demográfico de 1991. Com base em tais 
dados, eu alertava a Casa, nestes termos: 

- ''A população brasileira está crescendo bem mais devagar 
do que há vinte ou trinta anos atrás. 

- Essa tendência só vai ac_entuar nas próximas décadas, por 
que a taxa média de nosso crescimento populacional, que já folde 
3.0%, nos idos de 1950, baixou para 1.9% na década de 8Qf91, e 
tende a declinar. daqui por diante. aceleradamente. 

- Déntro de 26 arios (na altura do ano 2020) o aumento da 
população brasileira estará beirando o índice zero"!. _ 

- No mesmo pronunciamento. ao chamar a atenção para o 
fato de que essa drástica redução de nosso crescimento populacio
nal estava sendo obtida "á força'', eu acrescentava que tal declínio 
se devia à aplicação crescente, em mllb.eres brasileiras na ídade fértil, 
de uma método irreversível- a laqueaduta- para evitar gravidez. 

Voltando ao assunto num segundo pronunciamento, não 
deixei de novamente alertar: 
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''está conf1Illlada a esterilização em massa de mulheres no 
Brasil, pois segundo os dados do lllGE. havia, .em 1986, 
5.900.238 inulberes esterilizadas para evitar filhos. corresponden
do a um percentual de 15,8% das mulheres brasileiras de 15 a 54_ 
anos, e a 27% do total ~-mulb~s brasileiras de 15 a 54 anos al
guma vez unidas (união legal oo informa~ atual oo possada), per
ceorual pelo menos 3 vezes maior do que nos países desenvolvidos, e 
superior ao da quase totalidade dos países em desenvolvimento. 

Outra proposição eivada dos mesmos propósitos é a contida 
no Projeto de Lei 0°. 176/95 do Deputado José Geooíno, Pf/SP. 
Esse projeto pretende legalizar o aborto sob o eufemismo de 11op
ção da intenupção da gravidez". Trata-se da reapresentação de 
um projeto anterior do mesmo parlamentar. 

Esse projeto pretende legalizar o aborto at6 os 3 meses. de 
gestação e obrigar a rede hoopitalar pública e hospitais cooveniados a 
realizar a pcitica do aborto por simples reivindicação da ges!Julle. 

É a seguinte a tramitação do PL n' 176/95: 
Em 14.03.95 foi apensado ao PL n' 1135, de autoria do De

putado Eduatdo Jorge. tam!Jém do PT, que manda suprimir o art. 
124 do Código Penal Brasileiro, o qual caracteriza como crime o 
aborto provocado pela gestante oo com seu consentimento. 

O PL 1135/91, por sua vez, após desarquivado, IIamita, 
desde 08.03.95 na Comissão de Seguridade Social e Família, ten- · 
do como relatora a Deputada Jandira Fegbali. 

Primeiramenle, não se pode obrigar nenhuma instituição, e 
muito menos um profissional de saúde, a que pratique um crime. 
Aqui o Papa João Paulo TI enfatím : "O aborto e a eutanásia são, 
portanto, crimes que nenhuma lei humana pode pretender legiti
mar. Leis deste tipo não s6 não cria.tn obrigação alguma para a 
consciência, como. ao contrário, geram uma grave e precisa obri
gação de opor-se a elas através da objeção de consciência". 

Mas. as contraditórias aberrações do PT oio param por aí, 
Senhor Presidente! Há outras, e até mais ousadas. 

Querem os partidários do PT instiruir, entre ncSs, o casamen
to de homossexuais e a adoção de filha; por esses casaís. Vossas 
Excelências hão de estar lembrados das tergiversações de Luiz 
Inácio Lula da Silva em tomo dessa escabrosa matéria. em plena 
campanha como candidato à Presidência da República. 

lnt"!J"'Iado por Dom Luciano Mendes de Aimeida sobre a 
inclusão em seü 'programa de Governo, de um postulado _favorável 
à união civil dos homossexuais. Luiz Inácio Lula da Silva. dispos
to como estava a vencer ainda no primeiro blmo, togo tratou de 
garantir ao Presidente da CNBB, a retirada, de seu prognuna de 
govern-o, de questões como defesa do aborto e casamento entre ho
mossexuais. 

Todavia. renegados na campanha eleitoral. esses pendores 
do PT. pela promoção do conúbio entre homosseXuaiS.·a.o que pa
rece. recrudesceram. se for verídica a notícia p.~blicada na ''Folha 
de São Paulo" de 18.06.95 (3-7), segundo a qual a lei Weste:t:bolm, 
também chamada "lei de parceria", já aprovada no Parlamento 
Sueco. serviu de inspiração ao projeto que regula a "união civil" 
dos homossexuais a ser apresentado no Congresso Nacional, neste 
mês, pela Deputada Marta Suplicy (PT-SP). 

Sr. Presidente. não alimenlO animosidade contra homosse
xuais ou lésbicas. Respeito-os como pessoas e como cidadãos. 

Este respeito. porém. está longe de aceitar a inslitucionali
zação dessas uniões anômalas e abemntes, que, desfigurando o 
modelo de família prevalente em nossa civilizaçio, coDI.IJl ele pa
rece atentar. 

Os neologismos como "orientação sexual", "relações de gê
nero", e ootras que tais, escondem as verdadeiras intenções ae gru
pos e instiWições internacionais qüe. --representados aqui pelo PT e 
outros. querem abalar os fundamentos mais sagrados da sociedade. 

É evidente que esses projetes sio inconstiblcionais. Contra
ceptivos que provocam ó aborto na fase inicial da vida, esteriliza
ção e união leSai de homossexuais contrnriam nossa legislação e 
nossa tradição juridica. 

É preciso que os nobres Senadores estejam alerta e não se 
deixem enganar pelo ''lobby" do PT e desses grtiJX>S internacionais 
que militam nas casas legislativas, inclusive nesta. Não pOO.emos. 
em sã consciência, deles participar nem com eles colaborar e, mui
to menos, aprovar projetas que vão de encontro a nossa soberania 
e que visam à destruição da vida e da família, sustentáculo de nos· 
sa sociedade. 

É bom que se ateti.e para um ponnenor cp.~e, possivelmente, ex
pli<pe a atuação do PT e do Jobby piD-aborto no Congresso Nacional 
e suas relações com setores da chamada ''ala progressista da Igreja''. 

Leio no Relatório de 1992. do Fundo de População da 
ONU-FNUAP, que essa organização colabora com a CNBB. 
mantendo seu projeto dedicado a promover espaçamento de nas
cimemos e a prodazir material educativo sobre planejamento familiar. 

Por outro lado. é público o convênio de _no_ssa Conferência 
Episcopal com o Unicef para o desenvolvimento da ''Pastoral da 
Crianç " a. 

Trata-se de um convênio de cooperação. se não espúrio e 
suspeito, no mínimo comprometedor-. póis. essas instimições são as 
maiores promotoru do aborto e do cootrole de população no mundo. 

São essas mesmas instituições que, igualmente, ftnanciam o 
'1obby" pnl-aborto, pró-contracepção e pr6 esterilização no COI}
gresso Nacional. Essas instib.lições. entre outras. ap6iam a CFE
MEA - agência lobista que mantém seu pessoal pira assessorar os 
parlamentares nos projetos de controle de população e aborto. 

Esse fato explica certas derrapagens imperdoáveis da Pasto
ral da Criança, que em suas publicações, em programas de rãdio e 
até em fUmes, recomendam o uso indiscriminado de qualquer mé
todo de planejamento fatniliar. 

Explica, também. a posição conflita:DI.e da Coordemdora da 
Pastoral da Criança, Dr". Zilda Aros, favorável à legalização da es
terilização. Essa posição, segundo estou informado, foi expressa 
em projeto de lei que elaborou c001o relatara no Consellio Nacio
nal de Saúde e exposta oralmente em audiência pública da Comis
são de Família e Seguridade Social da Câmara dos Deputados. 

Quero crer que a boa fé. mal guiada por uma certa dose de 
ingenuidade, é que induziu esses respeitáveis setores da CNBB a 
deixar-se enganar pelo PT e pelas citadas Organizações. a ponlO 
de consentir que Documentos Oficiais da CNBB, veiculem orien
tações colltrárias aos en!:inamentos da lgxcja. 

Penso, todavia, que em virtude das profundas modificações 
ocorridas recentemente na cúp:1la da CNBB, tais equívocos e am: 
bigüidades doutrinais não mais se repetirão. 

Basta atentar para a última declaração da Assembléia Geral 
de Itaici que, de forma inequívoca, confuma a correta doutrina: 

''Pelo respeito que se deve à vida humana, dom de Deus. 
renovamos nosso repúdio ao aborto. à bJsca da ampliação da lei 
que o favOl"eCe e às tentativas de legalizar a esterilização" (Bole· 
tim 262, de I 8 de maio de 1995-ltaici). 

Também eu. Sr. Presidente, j.lnto o meu voto e faço o meu 
8.p(;Io para que este Plenário rejeite a aprovação dos projetes de 
Legalização do aborto e similares. 

Muito Obrigado. 
O SR. ESPERID!ÃO AMIN (PPR-SC.) - Sr. Presidente, 

Sr"s e Srs. Senadores, bá um ano os brasileiros começavam a con
viver com uma nova o:ioeda. VerdadeErn estrela do Plano de Esta
bilização Econômica. o Real mais que simples unidade monetá
ria. constiiUiu-se no grande símOOlo de UJ:;Il3 luta coletiva con!fa a 
absoluta degradação da economia nacional. 
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As vicissitudeS de nossa história econômica vêm de looge. 
Nossa quase centenária República foi marcada.. ao longo de 

sua existência, por uma sucessão de crises econômiccrfmanceiras, 
superficiais algumas, de fundo a maior parte. Enfi.Dl. um quadro 
compatível com uma economia historicamente dependente. O cer
to é que, do Encilhamento de Rui Barbosa, implementado no alvo
recer do regime republicano, ao atual Plano de Estabiliz.aç§o, mui
tos fonm os caminhos percorridos. 

Não há como negar que. em grande parte, slo bastaDJ.e posi
tivos os resultados colhidos pelo Plano Real. O primeiro deles - e, 
seguramente, o de maior impacto - foi a interrupção da petver.;a 
cadeia inflacionária. 

Sem promover o falacioso congelamento de preços. sem a 
utilização de medidas espetaaJ.Ia.ICs que, de surpresa. desabavam 
sobre a sociedade, o Plano Real logrou denubar a absurda taxa de 
inflação de quarenta JXlr cento ao mês, trazendo-a para o antes -ini
maginável patamar inferior a dois por cento ao mês. 

Em um ano de CircUlação, Sr. Presidente, o Real comprovru 
que a estabilidade da moeda é coo.dição fundamental para. que a 
economia receba o oxigênio'que a faz viva; os investimeritõ:fpro
dutivos. Afinal. não há oulla via capaz de garantir a geração da ri
queza nacional, do desenvolvimento e, portaDlO, da oferta de em
prego, que o investimento na produÇão. 

Nesse sentido, Sr. Presidente. sn e SIS. Senadores, creio 
que chegamos ao mais delicado e problemático ponto do ab.lal mo
mento económico vivido pelo BrasiL Ref110-me à repercussio pro
fundamente negativa para o setot produtivo que as estralosféricas 
taxas de juros estão causando. 

Atingimos ·uma sió.laçio-limite em que a vocação e o dese-
jo de produzir são anulados pelo espectro da bancanota. A obten
ção do crédito que fmancia a produção transforma-se na an•sala 
da falência. 

Há uma crescente e generalizada percepção, que se mani
festa diariamente pelos meios de comunicação sOcial, nos pronun
ciamentos parlamentares-, nas associações empresariais e de traba
lhadores, de que tal situação não pode prosseguir. Em todos os 
cantos do País, e em t<Xios os setores produtivos da economia, 
ouve-se a mesma queíxa: tal como se apresentam, as taxas de juros
atualmente praticadas, além de aprofundarem violentamente o en
dividamentõ do' -Estado, inibem ou impedem o desenvolvimento 
do proces:ro produtivo. 

As notíCias veiCuladas pela imprensa dão uma idéia do qua
dro, sob muitos aspectos estarrecedor. que os- juros elevadissimos 
têm produzido no cenário CCOnõmico. Ainda recentemente, por 
exemplo, os jornais destacavam o fato de que em Minas Gerais. 
uma das três maiores forças econômicas da Federação. o índice de 
concordatas e falências do último mês de abril foi cenlO e onze -pOr 
cento maior que o de abril do ano anterior. 

Correspondências que chegam ao meu Gabinete. Sr. Presi
dente, confumam e conferem legitiliridade ao que digo nesse mo
mento. Não posso acreditar que o êxito de um plano de estabiliza
ção global da economia dependa da manutenção de uma taxa ab
solutamente irreal de juros e. subjacente a esta, do desestimulo à 
produção. Mesmo porque. em sendo verdade. o próprio plano es· 
taria cancendo de intrinseca fundamentação. 

Os brasileiros estão demonstrando um extraordináriO -ama
durecimento; em boa medida, a manutenção da estabilidade da 
moeda decorre da ação da sociedade. Mais que nunca. os~ econo-
mistas precisam compreender que além. muito além. do Brasil e 
de suas contas existem brasileiros que têm o direito de viver. 

O êxito do Plano Real não subsiste em si e por si .. Seu su
cesso terá verdadeira eficáciã.- na-eXala medida em que, tendo do-
mado o moostto inflacionário. penilitir que o setor produtivo tenha 

condições de investire prosperar. Que, an invés de métcxios reces
sivos, sejam estimulados e incentivados os mecanismos viabiliza. 
dores da produção. Esse é o úriico caminho para o desenvolvimen
to pleno, sustentado e socialmente justo. 

Muito Obrigllflo. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES.) - Sr. 

Presidente. sr-s e Srs. Senadores. excep:ionalmente bem localiza
do na regiio Sudeste do Brasil. o Espírito Santo, malgrado as suas 
reduzidas dimensões- ele tem apenas 45541 km2 - ocupa hoje 
uma posição de relevo no processo desenvolvimentista do Pais. 
Com um sistema rodoferroviário defmido. com uma agrirultura 
que a cada dia se expande e se diversifica e com um arque indus
trial que comoça. a despertar o interesse de grandes investidores in
ternacionais. o Espírito Santo livrou-se da dependência da mono
cultura do café - embora continue a ser o segundo produtor da ru. 
biácea no Brasil- para abrigar uma série de JXOjetos ecooômicos 

- TCDláveis e plenamente vitoriosos.Com isso, o Estado tornou·se 
uma das mais florescentes unidades da Federação, e a prova disso 
é que ele, hoje, apresenta a maior renda per capita interna. supe
rando estados com maior densidade demográfica, maior extensão 
territorial e de parques industriais mais competitivos. 

Um dos fatores determinantes da alavancagem económica 
do Espírito Santo é o seu vigoroso complexo portuário. considera
do pelos eotendidos como o maior da América Latina.Esse com. 
plexo inicia-se no Sul dt.> Estado. ou, mais precisamente, no Muni
cípio de Anchieta, berço do porto de Ubu, responsável pela expor. 
tação de minério de ferro que chega de Minas Gerais através de 
canos ou pipelines. Os portos de V:lla Velha. Vitória, Tubarão e 
Praia Mole juntam-se, no Norte do Estado, ao porto de Barra do. 
Riacho. responsável pela exportação da celulose produzida pela 
Aracruz Celulose e por outras indústrias nacionais. 

Alguns números atestam de forma incontestável a pujança 
do complexo portuário do Espírito Santo e a importância que ele 
começa a ter como instrumento de agili.ução e consolidação da 
economia brasileira. Em 1994, segundo o último relatório da 
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA, os portos capi
xabas registraram uma movimentação de cargas da ordem de 3 mi
lhões e 200 mil toneladas. Poc aquele terminal foram exportadas 
quase seis milhões de sacas de café. 1 milhão e 200 mil toneladas 
de produtos siderúrgicos, 275 mil toneladas de celulose, 80 mil to
neladas de bobinas de papel, 860 mil toneladas de cereais. além da 
importaçio de 76 mil veículos. Tudo isso significa dizer que o 
complexo portuário do Espírito Santo exporta hoje mais do que o 
porto de Santos, em- São Paulo, e quase três vezes mais do que o 
do Rio de Janeiro. O segredo do sucesso fulminante dos portos 
capixabas reside na excelência de seus serviços e nas suas tarifas 
reduzidas. quase 50% menores do que aquelas cobrndas pelos por· 
tos do Rio, Santos e Paranaguá. 
· ·É evidente, Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores. que a efi
ciência demonstrada pelos portos capixabas acabaria por sensibili
zar o grande empresariado nacionaL A produtividade de nossos 
terminais e suas tarifas reduzidas atraíram poderosas empresas im
portadoras e exportadores de São Paulo. do Rio e de outros Esta
dos. Essas empresas contribuíram decisivamente para que o com-

. plexo portuário do Espírito Santo passasse a apresentar um eston
teante índice de produtividade com rentabilidade. 

Desgraçadamente, porém. a reconhecida competência capi
xaba em administrar efiCientemente os seu:s -pbrtos acabou se 
transfotmando num motivo de rancor por parte de grupos empre
sariais e políticos de outros Estados- São Paulo, particularmeote
• inconformados pelo fato de os seus terminais,- antes florescenteS~ 
terem que se cmvar à superioridade do complexo portuário do Es
pírito Santo. Ao invés de competirem honestamente com os portos 
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capixabas por um mesmo padrão de qualidade, essas vivandciras presas que abandooamm o solo bandeirante parn fmcar novos alicerces. 
do apocalipse optaram pelo caminho tortuoso da difamação. na lema. capixaba. São Paulo é o tiranossauro faminto que nunca se sen
Apoiados por uma mídia descaradamente facciDsa. esses ciumen- te saciado. O predada' que peysegue as suas presas infatigavelmeme, 
tos do sucesso alheio desfecharam uma insidiosa cãlnpanba de não-importandoosmétodosutilizadosparasatisfaçãodeseusapetites. 
desmoralização dos portos captxabas, objetivando eliminá-los dos Já é tempo de se encerrar essa agressão sórdida e injustifi
mapas brnsileiros.. O que não se obteve com o talento, tenta-se cada contra a economia do Espírito Santo. Como capixaba. revol
agora com a ibjúria rasteira. to-me contra essa tirania de cartéis. Como capixaba. levanto-me 

A campanha cavilosa engendrada por alguns jornais, em- - contra o canibalismo paulista.Só me resta. agora, dirigir um vee
presários e políticos de São Paulo visa primordialmente denegrir a mente apelo à Receita Federal no sentido de que. encem.dos os in
imagem do complexo portuário capixaba. objetivando cercear a quéritos admini.suativos, sejam Os -seus resultados divulgados com 
sua meteórica ascensão nas atividade_~ portllárias do Pais. São Pau- absoluta precisão. Nào admitiremos, como afirmou o Senador 
lo. que costumava ser grande em tudo, revela agora um ódiO itlân-- ---Gerson Cãlilata, informações parciais oU inconclusas, que nada 
tico, imenso, descomunal. contra o pigmeu que teve a audácia de mais seriam do que novos instrumentos para a insídia e a especula
terçar armas com o gigante acomcxiado. ção criminosa. A honra dos capixabas tem que ser resgatada. e cer-

A mídia assalariada não tem poupado esforços para: colocar tamente o será, quando as informações cbegarem-ão seu término. 
o Espírito Santo na condição de ininúgo público número l da Fe- O inquérito certamente comprovará a cavilosa manipulação feita 
deração. paraíso da sonegação. terra de políticos venais e de em- contra o meu Estado e contJ:a os meus cootenâneos e, defmitivamen-
presá.rios ganancíosos que nada roais fazem do que assaltar o Erá- te. asseguram a seriedade das atividades portuárias do Espírito Santo. 
rio.Como bem disse o emiqente Senador Gerson Cama.ta. em re- Confiando na isenção da Receita Federal. tenho certeza de 
cente pronunciamento feito da tribuna desta Casa, alguns setores que, superado o desastrado episódio, o complexo portuário capixa- -
da imprensa nacional passaram a considerar o Espírito Santo como ba voltará a rumprir a fmalidade para a qual foi criado: produzir 
'Um covil de bandidos. cujos portos s3o operados por piratas da divisas para a Nação. · 
era modema". Todos os capixabas. segundo a ótica dessa mídia O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Na 
parasitária, tomaram-se nibusteiros execrados, voltados para a di- presente sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
lapidação do Tesouro através do contrabando oficializado em nos- Projeto de Lei do Senado n° 186. de 1995. de iniciativa da Comis-
sos portos. são de ConstituiÇão. Justiça e Cidadania. que proíbe a nomeação 

Nunca antes havia me deparado com uma rede de meD.tiras de paiCiites para cargOs em comissão e dá outras providências. 
idêntica a essa. Jamais tinha visto a inverdade se assenh.orear da Ao Projeto foram oferecidas duas emendas que vão ao exa-
opinião pública com força de um dogma.O grupo que se uniu para me da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
tentar destruir o complexo portuário do Espírito Santo não se limi
tou a fazer uma denúncia contra pretensas -i.rregularidades nos por
tos capixabas. Ao contrário, insiste em apresentar a iniqüídade 
como fato investigado e configurado. 

A Receita Federal abriu vários inquéritos pa.ra apurnt reS
ponsabilidades na propalada evasão de impostos na alfândega de 
Vitória. Curiósameilte. -nada de concreto se _apurou a respeito. Pro
telaram-se os resultados. promoveram-se novas smdicâncias, pro
duziram-se acareações e não se obteve nada. nenhum indício que 
corrobora~!e a indecorosa denúncia: que a mídia vendeu à opinião 
pública. - · · -

Estamos diante de um fato da maior gravidade, de uma 

São as seguintes as emendas ofel1'Cidas: 

EMENDAN" I 

Dê-se ao arL 1° do PLS D0 186195 a seguinte reda.ção: 
"Art. I 0 É Vedado a membro de Poder, e aos demais cx:u

pantes de cargo, emprego ou função públiça dos Poderes, nomear, 
propor a nomeação ou requisitar a outro Orgão- Federn.l, Estadual 
ou Municipa~ o cônjuge ou o companheiro, bem como parente 
consagiiíoeo ou afim, até o segundo grau civil, para o exercício de 
cargos ou empregos em comissão." 

Justificação 

conspiração que investe contra a honra de cidadãos indefesos e O projeto em boa hora apresentado pelo nobre Senador Ro
que se destina, sem sombra de dúvida, a tolher o alentado processo berto Freire vem abordar ponto essencial da administração pública 
de desenvolvimento do meu Estado, sangrando-o de m(l{le gaquilo a convivência de cônjuges, companheiros e parentes em 6rgãos 
que ele possui de mais valioso: o seu complexo p<:ituário. A calú- dos mais diversos níveis hierárquicos nos Três Poderes. 
nia. a mentira e a vilania aínda prosperam. TOdas as tentativas fei- É inegável que muitos dos atuais ocupantes de cargos em 
tas por figuras proeminentes do empresariado, da política e da vida" - p)lnlssão desfrutam de competência. talento e honorabilidade para 
pública do meu Estado. no sentido de r~tabe~ecer a verdade bistó- os mesmos, apesar da aparente falha ética derivada dos laços fami-
rica do episódio, não enconlraram, por parte da mídia manipulada, liares com seus superiores - mas é também inegável a ocorrência 
a menor guarida. Não importa- dizer que. a té boje, nada ficai de situações que 0 legislador é obrigado a atender. 
comprovado quanto à propalada corrupção praticada pela Alfânde- A presente emenda tem dois objetivos: I) tomar mais seve-
ga de Vitória. cujos funcionáriOs, segundo a versão dos CScr<XJUes. ros e efetivos os remédios legais visando a coibir a prática do oe
teriam recebido propinas para legalizar automóveis da alíquota de potismo na máquina administrativa. Para tanto, inova-se~ com a 
70% para 32%. A aC\J58ção é injusta. espúria. leviana e libertina. proibição de "propor a nomeação" e de "requisitar a outro Orgão", 
mas os detratores do Espírito Santo e seus promotores insistem em pois muitas vezes a autoridade inreressada em acolher inegular
lê-la como verdadeira. Não importa se em cõme desse esquarteja- mente alguém não teria autoridade para fazê-lo e dependeria de 
mento jornalístico reputações ilibadas sejam atiradas ao coc:ho da outra esfera hierárquica. Já a requisição a outro Órgão propiciaria 
ignomínia e se ameace a estabilidade social de um progressista Es- fraudes inaceitáveis; e 2) fazer respeitado o preceito constitucional 
tado brasileiro_. O que importa é manter-se a farsa. até que o objeti- que garante o direito adquirido (Constituição Federal, art. 5°, 
vo final seja alcançado. XXXVI) e o exercício de fi.ú:fções anteriormente deferido dentro 

É claro que, investindo contra o complexo portnán1> doEs- cbs leis vigentes, investidura tipificada como ''atojuridico perfeito''. 
pírito Santo. os opositores do meu Estado. principalmente o seu Sala das Sessões. 13 de junho de 1995.- Senador Nabor 
braço paulista, pretende inviabili1.ar a operação das honradas em- ___ Júnior. 
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EMENDAN"2 

O artigo 1° passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 1 o É vedada, em todos os Poderes, a nomea
ção para cargo comissionado. ou designação para função 
gratificada. no âmbito do respectivo POOer. de pa.n:nte 
cOil'Sagüíneo ou afim. até o terceiro grau, de qualquer de 
seus membros ou de ocupantes de cargos de direção." 

justificação 

A redação do projeto é ambígua. na medida em que permite 
interpretá-lo como a proibição de nomear parentes apenas da auto
ridade com o poder de fazê-lo. Além disso, limita a-proibição ao 
segundo grau de parentesco. Fica. portanto, muito restrito e, Do 
meu entender, não atinge os seus fins. • 

O substitutivo ora apresentado é mais claro, ao proibir a no
meação de parentes, independentemente de quem os nomeie, além 
de mais abrangente, ao estender a proibição ao parentesco de ter
ceiro grau, e não apenas rl~ membros do Poder, mas também dos 
ocupantes de cargos mais elevados. Como se sabe. os altos buro
cratas coswmam ser influentes no serviço público, e igualmente 
praticam o nepotismo que o projeto rosca elimirutr~ -

Sala das Comissões. 20 de junho de 1995. - Senador Jef
rerson Péres. 

(À Comissão de Constitui{iio, J usliça e Cauianía.} 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Na 
presente sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução n' 72, de 1995, de autoria do Senador Lúcio 
Alcântara, que dispõe sobre o regístro de pessoas tisicas ou juridi
cas junto ao Senado Federal. para os fms que especifica e dá ou-
lras providências. · 

Ao projeto não fotam oferecidas emendas. 
A matéria vai *s Comissões de Constituição, Justiça-C Cida

dania; e Diretora. 
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Na 

presente sessão terminou o prazo para a apresentação de emendas 
das segu inles matérias: --- ~ -

- Pl;Qje!Ç! de Lei da Câmara n' 54, de 1993 (n' 444/91, na 
Casa de origem). que dispõe Sobre ã Prestação de asSistência reli
giosa nas entidades bospitalares públicas e privadas; e 

-Projeto de Lei da Câmara n' 224. de 1993 (n' 217191, na 
Casa de origem), que dispõe sobre inspeção em barragens, pontes, 
viadutos e obras de arte. 

O Projeto de Lei da Câmara n° .54, de 1993, I'eCebeu emen
das. Portanto, volta à Coniíssão de AssuDlos SociaiS para eiaine 
das emendas; e o Projeto de Lei da Câmam n° 224, de 1993, não 
tendo recebido emendas, será incluído em Ordem do Dia. oportu
namente. 

São as seguintes as emeDC!as oferecidas: 

EMENDA N" I -SUBSTITUTIVO 

Dispõe sobre a prestação de assistência religio
sa nas entidades hospitalares púbUcas e privadas, bem 
como Dos estabeleómentos prisionais civis e militares. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 0 Aos religiosos de todas as confissl:es assegura-se o 

acesso aos hospitais da rede pública ou privada,. bem como aos es
tabelecimentos prisionais civis ou militares, para dar atendimento 
religioso aos internados, desde que em comum acordo oom estes, 
ou com seus familiares no caso de doentes que já não mais estejam 
no gozo de suas faculdades mentais. 

- Parágrafo único. A prestação de âssistência. religiosa não 
será permitida se, a }lízo das entidades supra-referidas, hoover ris
co à vida ou à smlde do interno ou do xeligioso. 

Art. zo Os religiosos chamados a prestar assistência nas en
tidades definidas no art. 1 o deverão, em stias atividades, acatar as 
determinações legaiS e normas internas de cã.da instituição hospi
talar ou penal, a ftm de nio pôr em risco as condições do paciente 
ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. 

Art. 3° A todo interno nos estabelecimentos citados no art. 
1° é assegurado o direito de receber, no mínimo, uma visita sema
nal de religioso da conftssão religiosa que professe. 

Art. 4° O Poder &ecutivo regulamentará esta Lei no prazo 
de cento e oitenta dias. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
- Art. 6° Revogam~se as disposições em contrário. 

Justillcação 

Não se poderia deixar passar a oportunidade, na apreciação 
deste Projeto de Lei. sem que se lhe completasse o escopo, esten~ 
dendo aos internos dos estabelecimentos prisionais os benefícios 
da assistência religiosa, regulamentando de vez o inciso vn. do 
art. 5", da Coustiwiçio Federal, que diz: 

"Art. 5° ................... __ ......... -·-·---·-·--!- ............. ,_, _______ ; __ ., ______ ,._ 

vn- 6 assegurada, nos tennos da lei, a prestação 
de assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
inlemaÇão coletiva; - -

" .......... ------------·----·---··· 
<Juaitland<>.se as p<llldemções judiciosas da eminente Relatom 

do Projeto quanto ao art 1•. sentimos a imperiooa necessidade de man. 
ter o art. ZO com os imprescindíveis acréscimos. em se tratando de es
tabelecimentos prisionais, com suas peculiaridades de segurança. 

Por outro lado, tendo-se resguaidado os objetivos da Propo
sição inicial, acrescentamos apenas o indispensável para se con
templar o anelo de também assegurar a assistência religiosa aos 
detentos e presidiários, cObrindo o universo dos cidadãos ampara~ 
dos pelo inciso VIL do Panlgrafo 5", de nossa Carta MaodameotaL 

Sala das Sesslles, 21 de junho de 1995. - Senado< Carlos · 
Be~ -

EMENDAN"2 

Reslabeleça-se o art. 'Z' que fora suprimido pela Emenda n' 2 da 
Relatom, Senador.< Marina Silva. na Omissão de A.<suotos Sociais. 

· Justlllcação 

CQD,cordamos com a ilustre Senadora Marina Silva que, em 
seu j>an:cer, esclarece não conhecer nenlnJ~ invasão à força, por 
qualquer niinistro religioso, para prestar assistência espirirual a en
fermOs. Contudo, parece-nos também evidente que, considernndo 
o alto espírito humanitário pr6r.rio dos administradores de institu~
ções bospita~s. oão se enfrentem óbices que, restrinjam a deter
minados grupos religiosos a pte~ da assistência aos doentes. 

Entendemos deva haver nmmas específicas pan. cada hos
pital em funçio de seu porte e características de atendimento. Esta 
regulamentação visa apenas. como explica o artigo zo do projeto 
original. nio pôr em risco as condições dos pacientes. 

Podemos citar, por exemplo. que, sendo a Assistência Reli~ 
giosa ao-importante nesta área. .,ta é regulamentada pela Lei n° 
6.923/81 que dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas 
Forças Armadas. Aí se enquadram todas as disposições, normas e 
xegulamentos dos Hospitais Militares. • 

Saladas Sessões, 21 de junho de 1995.- Romeu Tuma. 

(À Comissão de Assuntos Sociais.) 
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Na 
presente sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao 
Projeto de Resolução na 73, de 1995, de iniciativa clif Comissão 
Dirctora, que regulamenta o c:redenciãniCntó- de proflssionâ.is da 
área de comunicação social, dispõe sobre o Comitê de Imprensa 
do Senado Federal~ dá outras providências._ 

Ao Projeto foi oferecida uma emenda. 
A matt.~ia vai às Comissões de ConstituiçãO. Justiça e 

Cidadania, para exame dQ Projeto e da_ Emenç!a, e O ire tora, 
para exame da emenda. 

É a seguinte a emenda oferecida: 

EMENDAN" I 

O art. 4° do Projeto de Resolução n°73, de 1995, passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

Art. 4° Será alocado espaço físico nas dependên
cias do Senado Federal, devidamente dotado dos meios 
materiaiS ilccessários, e de pessoal posto à disposição 
como apoio, pata ó desempenho das atividades próprias 
dos profissionais de imprensa. 

Justificação 

Acrescentando aos meios materiais necessários ao bom de
sempenho das atividades de comunicação das agências credencia
das, deve o Senado Federal dotar a referida unidade representativa, 
Comitê de lmpren~~. de recursos humanos como parte do aJX>io 
logístico administrativo indispensável ao cabal cumprimento das 
respectivas atribuições. _ _ __ 

Sala das Sessões. 21 de junho de 1995. -Senador Edlson 
Lobão 

(As Comissões de Constituição, Justiça e Cidada
nia e Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - A 
Presidência lembra à Casa que, amanhã, às 11 horas, será realizada 
uma sessão especial em homenagem ao grande jomalista Carlos 
Cast~llo Branco. 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) -=-Nada 
mais haventlott·tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, de
signando p~ra a sessão Oidinária de amanhã, a realizar-se às 
14b30min, a seguiL.te 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 82. DE 1992 

Votação, em rumo único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
82,_de 1992 (n° 969/91, na Casa de origem),_que acrescenta pará
grafo ao art. 45 da Lei n' 5.869. de 11 dejaneirode.1973:CUX!igo 
de Processo Civil, tendo · - --- -

Parecer favorável, sob n° 127, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Em virtude de adiamento) 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"l21. DE 1993 

DiscUssão. cm turno único, do Projeto de Lei "da Câmara n° 
121.de 1993 (n' 1.403/91. na Casa de origem). que altera dispositi
vos da Lei n° 5.768,de 20 de dezembro de 1971, que "altera ale
gislação sobre distribuição gratUita de prêmios mediante sõrteio~ 
vale-brinde ou ronc-urso, a título de propaganda. estabelece DQIIDaS de 
protcção à poupança PJPUiar, e dá outras providências'', tendo 

Parecer, sob n°293. de 1995. da Comissão 

-de Assuntos Ecooômicos, favorável. nos termos de subs
titutivo que oferece. 

(Em virtude de adiamento) 

-3-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 53. DE 1994 

Disrussão, em turno Unico, do Projeto de Lei da Câmara D0 

53, de 1994 (n° 4.831/90, na Casa de origem). que dispõe sobre o 
funciODaiJle!llO de Bancos de Olhos e dá ootras providências-. -tendo 

Parecer,sobn°291,de 1995,daComissão -

-de Assuntos Sociais, favorável, com emendas de n% I a 3 
- CAS, que apresenta. 

(Em virtude de adiamento) 

-4-
- PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO 

N"29. DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 29, de 1995 (n° 4/95, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da República, que altera o § 2° do art. 25 da 
Constituição Federal. tendo 

Parecer favorável, sob n°387, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cudadania, com correção re

dacional. em obediência à técnica legislativa. 

(Terceira sessão ordinária de discussão) 

-5-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N" 32. DE 1995 

Discussão, em primeiro rumo,-da Prop()Sia de Emei-da à 
ConstibJiçã_o n° 32, de 1995 (n° 5/95, na Câmara dos Deputados), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera o inciso IX do 
art. 170 e o§ 1° do art. 176, revoga o art. 171 e inclui artigo na 
Constituição Federal. tendo 

Parecer sob n' 393. de 1995. da Comissão 
- de Co~tituição, Justiça e Cidadani~ favorável à Pro

posta, com emenda de redaç:iõ que apresen{lJ.. - -
(Segundo sessão ordinária de discussão.) 

. ='-, -
!'ROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO 

N" 33. DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Consi.icilição u0 33, de 1995 (n° 7/95, na Câmara dos Deputados). 
de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 178 da 
Constíblição Federal e dispõe sobre a adoção de Medidas Provisó
rias. tendo 

_ Paracer, sob D0 394, de 1995, da Comissão 
-o- de--Constituição, Justiça e Cidadania. favorável à Pro

posta, com emenda de redação que apresenta. 

(Segunda sessão ordinária de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V aladares) - Está 
encerrada ~ sessão. 

(Levanta-se a sisSão às J8h36min.) 

ATADA 14'SESSÃO,REÁL!ZADAEM9DEMARÇO DE 1995 
(Publicada no DCN. Seção IL de lO de março de 1995) 

RE17FICAÇÃO 

Na página n° z9Ü4. t• e 2•-coiUna, referentes aos Projetos de 
Resolução~% 29 e 30, de 1995, respectivamente, 
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Onde se lê: 

PROJETO DE ~OLUÇÃO N" 29, DE 1995 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal 
e dá outras providências. 

-· .. ··-··----... --------·-······-··--·--·----.. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"30,-t5E 1995 

Altera os arts. 356 e seguintes do Regimento 
Interno do Senado Federal, modificando a tramita
ção das piopostas de emenda à Constituição. 

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

Leia ..se: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nó 29, DE 1995 

Altera os arts. 356 e seguintes do Regimento 
Interno do Senado Federal, modif"lC&Ddo a tramita· 
ção das propostas de emenda à Constituição~ 

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 30, DE 1995 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal" 
e dá outras providências. 

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

Ata da 978 Sessão, em 22 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da so• Legislatura 

-ESPECIAL-
Presidência do Sr. José Sarney 

ÀS ll HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· 
DORE& 

Ademir Andrade - Antônio Carlos MagalhãeS - _Antôõ.io 
Carlos V alladares - Arliodo Porto - Artur da Távola- BeUo Parga 
- Beni Verns- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Pa.l.ro
cínio- Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Oarcy Ribeiro- Edi~ 
son Lobão- Eduardo Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fernandes 
- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto- Geraldo Melo- Gersoo Camata - Gilberto Miranda- Gil
varo Borg'és-"'Guilherme Palmeira- H~go Napoleão-.:_:-Humberto 
Lucena- Íris Rezende- Jefferson Peres- João França- Joio Ro
cha - Joel de Hollanda. - Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho -
José Abreu Bianco- José Agripino- José Alves - José Eduardo 
Dutta- José Fogaça ---rosé Roberto Arruda- José Samcy- JUlio 
Camp:>s - Lauro Cã:i:íípos -- Leomar Quintanilha - Levy Dias -
Lucídio PorteUa - Lúcio Alcânlara - Lúdio Coelho- .Marina Silva 
-Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- odacir Soa"!es 
- Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Símon- Ramez Tebet- Re-
nan Calbeiros- Roberto Freire -_Roberto RequiãÕ- RomerO Jucá_ 
- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sér
gio Macbado- Teotônio Vilela Filho- Valmir CanipeiO-- Vilson 
Kleinübing- W aldeck Orne las. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sob a proteção de 
Deus. iniciamos noss_os trabalhos. 

Declaro aberta a Sessão Especial do Senado Fedey~ que. 
em atendimento ao requerimento do nobre Senador Pedro Simon e 
outros Srs. Senadores, destina-se a homenagear o Jc?rnalista Carlos 
Castello Branco. --

A Presidência convida a compor a Mesa o Exm0 Sr. V ice
Presidente da República Marco MacieL Peço ao Senador Júlio Cam
pos que acompanhe S. Ex•. como Vice-Presídeote da Casa. (Pausa.) 

Convido para compor a Mesa a Ministra Elvia Lordello 
Castello Branco. Peço ao Senador Hugo Napoleão que acompanhe 
S. Ex'. (Pausa.) 

Convido todos os presentes a. de pé. ouvinnos o Hino NacionaL 
(Procede-se à execução do Hino Nacional) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Ronaldo Cunha Lima. 
- O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente do Senado Fe4eral. Sena
dor José Samey; Sr. Vice-I:'residente da República, Dr. Marco Ma
dei; sr- Elvia Lordello Castello Branco. Srs. Membros da Mesa. 
autoridades. Srt's e Srs. Senadores: 

A escolha foi do Presidente José Samey· e eu esco(bq Jos~ 
Samey para justificar a rilinba escolha. Exatamente um trOCho de 
seu primoroso discurso de recepção a Castello Branco, na Acade
mia Brasileira de Letras: 

"Viemos das mesmas terras.-de história e geogra
fia comuns. de coswmes e destinos semelhantes. de ge
midos e cantos entoados pelas mesmas bocas sedentas e 
sofridas, pelos mesmos olhos amarelados da pobreza e 
da imensidão dos infortúnios". 

Paraíba e Piauí não se limitam entre si. mas entre si se 
identificãm e guardam ein semelhanças esses mesmos traços pin
tados pelo talento e pela sensibilidade do_ aulQr de "Norte das 
Águas" e "Marimbondos de Fogo11

• 

Mais que uma homenagem. esta sessão especial é um teste-" 
munb'o; mais que um testemunho. é um reconhecimento~ mais que 
um reconhecimento. é a solene proclamação de quaüdades e valo
res que. tendo moldado o caráter e a história de um homem. foram 
capítulo da história de urna época e referência de uma época da 
história. 

- Esta sessão, bem poderia ser apenas homenagem ao nordes
tino do Piauí. que começou sua carreira jomalíst~ca como repórter 
em Belo Horizonte. Que se consolidou e se fez respeitar no Rio de 
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Janeiro. como colunisla de O Cruzeiro, numa época em que a re
visla associada rodava perto de um milhão de exemplares, num 
país em que a população urbana nem chegava ainda aos 20 milhõ
es ~ brasileiros. Poderia ser uma jusla homenagem ao ocUpante 
catiliO da página 2 do Jornal do Brasil ou ao imortal da Academia 
Brasíleira de Letras. Ao profissional de jornal, que chefiou redaçõ
es e formou •equipes, ou simplesmente ao homem Carlos CasteUo 
Branco, de inex.cedível lealdade e insuperável capacidade de ou
vir. Ao repórter absolutamente inexpugnável na preservação do 
anonimatcr de suas fontes. 

Esta sessão poderia. mais ainda, ser a oportuna homena
gem ao jornalista que fez da alma humana sua permanente maté
ria-prima - e até por isso esta sessão teria uma marcante relevân
cia. pois afinal o humanismo tem sido valor freqüentemente rele
gado e esquecido pela pseudomodemidade que boje se persegue. 

A Incpnmsa, os leitores, o Brasil inteiro encontrarão, por 
certo, inquestionáveis impemtivos de justiça para homenagear o 
cronista CaStello Branco. A· nós, foi-nos dado mais que homena
gear. foi-nos permitidO-testemunhar sobte o cronista que nos tendo 
feito a todos de alguma forma personagens de suas crOnicas, ter~ 
minou ele próprio virando personagem de nossas vidas. Por mui~ 
tos anos nossos dias começaram com a leiblra de suas crôn.icas, 
nossos embates e debate_s se iniciaram com a discussão de suas 
análises. Mais do que um comovido registro sentimental sobre a 
vida e o trabalho de um homem. esta homenagem é, sobretudo, um 
reconhecido testemunho sobte a dimensão claramente histórica de 
sua atuação inegavelmente política. 

Carlos Castello Br.mco foi muito mais que O respeitado 
Castellinho de meio século de jornalismo e de crônica política no 
Brasil. Foi muito maiS que a luta pela liberdade de imprensa: ele 
personificou o democrático e cotidiano respeito à cidadania. 

Ele viveu o Estado Novo e a Censura. Viveu 64 e o AI-S: 
talvez por ter vivido e sofrido o arbítrio, Castellicho aprendeu e 
viveu que a liberdade na imprensa é um bem garantido pelas so
ciedades democráticaS." com-estreita correlação com o direito so
cial à informação. 

Caiiellmho compreendeu como poucos que liberdade e in~ 
formação são componentes inarredáveis da cidadania. mas cn~_ 
quanto a liberdade é prerrogativa individual. a informação é direi~ 
to coletivo. Tal como sobre a propriedade em sociedades moder
nas, também pesa sobre a liberdade individual uma irresgatável hi
poteca social de natureza ética, sem a qual o livre arbítrio facil
mente se transmudará na arrogância que attopela a honra, na pre
potência que destrói reputações-- reputação e honra qUe também 
são cliliitos inalienáveis de todo cidadão. Por mais ampla que se a 
deseje. por mais irrestrita -que se a queira. essa liberdade- indlvldual 
de expressão sofrerá limites éticos, que não ·são mo'rdaças para o 
indivíduo, são antes defesas indispensáveis pais o cidadão. Não 
são entraves para a pessoa.. são antes proteção para a sociedade. 

Ele jamais aderiu ao chamado jornalismo ligeiro, o "fast 
joumalism", eslilo Me Donald's, na feliz expressão de José Neu
manne Pinto, em recente e magistral palestra sobre a étiCa da- IDi=- -
prensa~ Nesse tipo de imprensa, diz Neumanne. ''vale mais o im
pacto da versão do que a verdade dos fatos". ''Nele se denuncia, 
não se iilvestiga. Informar rápido, em vez de informar bem." E 
conclui com um deJX>imento que lhe foi dado. que ele chama de 
verdadeira constatação cínica: "Uma notíCia enada pode significar 
duas notas de coluna, a primeira contendo a mentira, a segunda. o 
desmentido. Se ele tivesse tido o trabalho de conferir antes, não te
ria nenhuma". "Como não conferiu, consegUiu as duas". 

Pressa que atropela a verdade é a antecipação da mentira e , 
por isso. sabendo o respeito que mereciam suas opiniões, CaStelli
nho preferiu antes a consistência e a isenção das informações. Ele 
bem que p:xlia em seu canto de página constituir-se num tribunal 
mcomvel de sentenças inapeláveis, podendo até condenar sem 
sequer julgar, preferiu, ao contrário, o entendimento de que na de
mocracia bá outros poderes que julgam e na cidadania todo julga
mento pressupõe ampla defe-,<::a Como muitos. ete deiendeu a li
berdade como componente da democracia e como raros ele exer

ceu e limitou a própria liberdade. Sua forçã. por iSSo; nio derivava 
do poder, mas se alimentava da verdade de sua isenção e da isen
ção de sua própria honestidade. Ele sabia o valor da boma e hon
rava os valores éticos e morais. Não se conhecem em sua biografia 
gestos de desprezO aos vencidos nem de submissão aos vena:dores. 

Por outro aspecto. já não se sabe o que maior nele. se a sur
preendente capacidade de trabalho ou o sentido inexcedível da res
ponsabilidade. Colunista mais respeitado do Brasil mesmo depois 
de longas conversas noite adentro, antecipava~se nas manhãs se
guintes. mesmo a colegas mais jovens, na cbegada à redaçio. no 
início do trabalho. Nio se conh~ atraso seu na entrega da coluna 
diária. Se o colunista bá de ser responsável e regular, Castello ti
nhas as duas virtude:i em altas doses. Foi igual entre iguais, sem 
jamais reivindicar privilégios que lhe gar.mtiam o respeito, sem ja
mais l::uscarregalias que lhe asseguravam o nome. 

Amigos, e grande amigos, ele os teve em todas as legendas. 
Foi comemponineo e amigos dos políticos que viveram todo o Es
tado Novo - no_ governe. ou na resist!ncia -, e que em seguida 
consttuiram o regime de 46, plantaram 64 e a redemocratizaçào 
posterior. Castello assistiu ao nascimento, organização, crescimen
to e morte de dezenas de partidos. grandes e pequenos. A todos re
gistrou com a frieza do historiador~ a todos cedeu espaços, com a 
tolerância dos democratas~ de todos cobrou posições, cem a im
parcialidade dos juízos. Mas a nenhum partido Castello se filiou; 
nisso Teside uma Oe suas lições de vida e de prática de trabalho 
mais duradouramente significativas: Castello jamais foi militante 
de partidos, jamais se fez cruzado de ideologias. por mais apoio 
social que p1dessem ter, por mais charme intelectual que pudes
sem exibir. Castello se fez cronista de sua épxa. não juiz de seu 
tempo e de seus contempori.neos. 

Por isso. na prática, ele se pôs acima de intermináveis dis
Cussões teóricas sobre a objetividade da Imprensa, situando-se no 
cotidiano extremamente simples na isenção. Castello nem se preo.. 
cupou em discutir objetividade ou não. Bastou-lhe ser honesto. Da 
mesma honestidade que lhe permitiu conviver meio século cóm o 
Poder constinddo; exercer de faro o Poder de que a Imprensa, so
breb.ldo a grande Imprensa, desfruta. sem que se deixasse influen
ciar pelas benesses dos palácios nem se deixasse manchar pela 
conupção que também testemunhou. Da mesma honestidade que o 
fazia. por vezes~ rude no trato pessoal. tal a franqueza que jamais 
disf~ou sentimenros. tal a sinceridade que jamais escondeu pre
ferências. 

O registro só aumenta a admiração por quem. sendo tio 
franco e direto em seu trato pessoal, não levava à coluna do jornal 
e- da revista o capricho de suas próprias emoções, nem a emoçio 
de suas mais legítimas predil.eções: mesmo seohor abçoluiD e in
questionado de sua tribuna na revista O Cruzeiro e na página 2 do 
Jornal do Brasil. boje seguida por Marcelo Pontes, Castello valo
rizava mais a informação que a impressão, investia mais na-noticia 
que em suas pr6prias idiossincrasias. Ele foi grande. quase lÍnico e 
insuperável no registro e na intetpretação dos fatos; se fez respei
tado pela análise da conjunblra mais que pelo julgamento das pes~ 
soas. Castello foi cronista e historiador, jamais juiz ou promotor. 
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Muitas outias razões se alinbariio, justificando homenagens 
futuras ao piauimse maiS bmsileiro de ~Imprensa. Castell~ v~eu 
lX'f seu trabalho. vive por seu exemplo e vtverá por suas cooVIcçoes. 
Muitos poderiio segui-lo, mas todos recoohec<rio sua 1aama. 

Eis, aí. "seu" Presidente: 
Num depoimento muito franco 
Retmtei Castello Branco 
Como vejo em minha mente 
Jomalista consciente 
Sem maldade e sem malícia 
Trabalhava com a notícia 
Da verdade dando a tônica 
E por isso em sua ctônica 
Não fez papel de polícia 

A sua história nos diz 
Foi cronista, e escritor 
Por isso mesmo Dio quis 
Ser juiz nem prOmotOr 
Nunca foi acusador 
Da honra de seu ningüCril 
Jamais tratou com desdém 
E nunca se fez demônio 
Pois a homa 6 palrimônio 
Mais rico que o homem tem. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre s.,.dor Sér!l;io Machado. 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE, Pronuncia o se
guinte discur.;o.) - Exm• Sr. Presidente do Senado Federal, Sena
dor J~ Samey; Exm" Sr. Vice-Presidente da República, Senador 
Marco Maciel; Exm• SI" Minmm do Tnõunal de Callas da União, 
l)rl Elvia Castello Branco; demais componentes da Mesa, autori
dades, sn...e Sts. Scoadotcs. é com emoção que homenageiO, em 
nome do PSDB e do Senado Federal, o imortJll Castello Bmnco. 
Homenageio não s6 o jornalista e escritor, mas o amigo de muitos 
aoos. Cooheci-o em Fortaleza, nos tempos em que se começava a 
discutir a redemocratização do Brasil. A convite do Centro Indus
trial do Ceará. Castellinho esteve lá duas vezes. Com lucidez e hu
mildade. ouviu nossas angústias. Juntos. analisamos o momento 
político. A partir daí. criamos um vínculo de amiza.dC c respeito 
que perdurou at6 sua mOrte. 

A história de Carlos Castello Branco é a p.-6pria História 
do BrasiL Sua ooluna, na página dois do Jornal do Brasí~ era lei
b.IIa obrigatória pua quem buscava informações e análise precisa 
dos acontecimentos políticos. Por mais de meio século dedicou a 
vida ao jornalismo. Castellinho. como ficou conh_ecido pelos rx>lí· 
ticos. amigos e leitores. era um mestre. Com prodigiosa memória. 
argúcia e capacidade de análise, tnmsfODilou sua ooluna num tra
tado de história política, descrevendo com fidelidade os fatos e 
bastidores do poder. 

Se vivo estivesse~ Sr. Presidente, completaria 75 anos no 
próximo dia 25. É impossível esquecê-lo. Seus eminamentos estão 
gn.vados na história do jornalismo brasileiro. Píaniense. Castello 
Branco deixou a tCIIa natal aos 16 anos. mudando-se pua Belo 

Horizonte, oodc viveu por quase nove anos. Na capital mineira. 
estudou Díieito na Universidade Federal de Minas. Dizia que não 
tinha alma de advogado. Sua alma em mesmo de jornalista. A con
clusilo do cur.;o de Direito ooíncidiu com a divulgação do Mani
festo dos Mineiros. o documento político que deu início à desesta
bilização do Estado Novo. 

Castellinbo ingmsou no jomalismo como repórter de poli
cia de O Estado de MiDas. T"llllido. reservado. mas excelente ob
setVadoc. assimilou o jeito miueiro e se incOrporou ão grupo de in
telectuais que discutia. .literatura nos cafés e restaurantes da capital 
mineira. Ali conheceu figuras ilusms. como Femando Sabino. 
Paulo Mendes Campos, H6lio Pelegrino e Otto Lara Resende. 
Quando Lara Resende ID.OJ:t1:U, Castellinbo sofreu a perda do ami
go. Reconeu à página dois do JB para se despedir, oom saudade e 
me~çolia: 

"Não ~ só a perda do amigo, mas o sentimento 
egoístico de que se reduz o meu tempo e o meu espaço 
de viver. Ao meu lado. já são poucos." 

FOi uma profecia. Seis meses dep:Jis, o Brasil dava adeus a 
Castellinbo. 

Em 1945., instaloo-se no Rio de Janeiro. Foi trabalhar em 
O Jornal, da cadeia de jornais e emissoras de Assis Chateau
briand. Em seguida, no Diário da Noite. Deixou os Assodados 
em 1950, para ser redator do Diário Carioca. Em 1953, chefioo a 
Tribuna da Imprensa. Voltou aos Diários Associados e escre
veu crônicas políticas na tevista O Cruzeiro. Em 1960. cobriu. 
como repórter. a campanha de Jânio Quadros, que. depois de elei
to, o convidou para a Secretaria de Imprensa do Planalto. Castello 
resistiu, mas aceitou o coovite. ''Ora. Castello. não estou pedindo 
muito, quero que ~ocê fique oom.ígo por apenas seis meses." 

Profecia? O então Presidente renunciou ao maildato menos 
de sete meses depois da posse. Em entrevista, anos depois. Castel
linho brincou que a renúncia fora em sua homenagem. pois o pra
zo havia se esgotado e ele não g-ostava de trabalhar no Palácio do 
Planalto. Castello acabou se riXando em Brasília. No início de 
1962, começou a put..licar a "Coluna do Caslello", primeiro. na 
Tribuna da Imprensa. e, depois, no Jornal do Brasil. 

A ''Coluna do Castello" está na memória de todos n6s. Sr. 
Presidente. Ela !ra.D.sformou-se, ao longo de 31 anos, numa grande 
tribuna. respeitada ~ todos os setores da sociedade. Incansável 
perseguidor da verdade, sua paixão era a noticia. Castello cons
truiu o modelo analítico -do jornalismo, notabilizando-se como 
profL'-siõnal sério e competente. Não se limitava a publicar a infor· 
mação correta, mas avaliava sua impOrtâncía e possíveis repercus
sões. sinalizando o curso da política nacionaL Muitos políticos 
chegavam a se inspirar em suas análises para dar o pt6ximo passo 
e planejar funnus lances. Tinha trânsito fácil entre os partidos, 
presidentes e líderes. N~o deixava. porém. que a ami:ude lhe pre-
judicass.; a visão critica. -

Castellinho se recusava a tirar proveito do poder que exer
cia sobre o mundo político. Dizia: "Minha intenção é informar e 
esclarecer. não tenho aspiração de influir em nada". 

Aos leitores. de.ixava claro: "Quero oferecer Úma análise 
mais desengajada e objetiva possível''. 

___ Viveu todas as crises do País. desde o Estado Novo até o 
regime militar implantado em 1964. Ainda em Belo Horizonte, en
frentou a censura getulista. O censor., vestido de temo brn.nco e 
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cbapéu panamá, se instalou na redação de O Estado de Minas 
com a tarefa de amputar os textos. Em 1972. Caslello contou: 
"Quando o ~gime começou a apodrecer, veio uma ordem de Cb.a
teaubriand para expulsarmos o censor. A direção do jornal não 
queria se meter, eu que fosse cuidar do caso. Tive o prazer de avi
sar ao homem que sua função havia tenniDado. Disse-lhe que, se 
quisesse ler Ô jornal, teria de comprá-lo na banca no dia seguinte. 
Não há convivência entre imprensa e censura", ensinava. 

do. A mobiliza.ção nacional pela anistia,. pelas eleições diretas e 
pelas liberdades democráticas foram fielmente relatadas em sua 
Coluna. Em 1985, detx>is de o Brasil assistir ao dramático destino 
de Tancredo Neves, disse, com emoção: "Nunca um presidente 
eleito se avizinhou do poder em meio a tanta esperança do seu 
povo, rezou unido e compungido JX'l" sua salvação". Quando Tan
credo moneu, escreveu: ''Encerra-se uma das mais longas, tempes
blosas e truncadas carreiras polítícas da nossa história contempo
rânea". referindo-se ao fato de o primeiro presidente civil após 

Cast.ello voltou a enfrentar censura já no- JB -. no regime 1964 nunca ter conseguido annprir até o fim as funções que lhe 
do AI-S. Dava seus recados nas entrelinhas e transformcu sua~ foram atribuídas pelo voto ou per consenso político. 
!una num ensaio político. Ele mesmo revelou: "Até 13 de dezem- Castell B · desd b lí 
bro de 1968, minha coluna tinha um caráterdensamente informati- . o ranco conunuou ate?Ioaos o ramentos PJ.-
vo e ostensivamente formativo. A partir de então, mudou. Passoo trcos da época. como a poss~ do ~sideD;te José S~y' que sedi-

1 
'b'cla,. do . . --- mentou o processo democrático. O jornalista conbec1a bem os per-

a gumas semanas prm 1 e, quan vohet, tive que enfrentar r . · , b · f -
uma nova realidade e partir para a infmmação implícita. Me tomei Usooal gensGP? •t~s e. ficomo ~'Ugul em. sa la ~ seureals ~IS. De 
quase u 'st ttan 'tix minh ínfi - ysses U11Il8.Iaes, a umou: ysses nunca 101 um 1sta, nun
c~~~ ~~ . snn • as . ~~-~m __ ~nsa- ca foi um pragmático. Por isso mesmo, o poder sempre lhe escagC:tar lo ~r ~to ~ 01 ~so, m:~rdaama: d ~e pu._ ~Minb~ou pou. O que está a seu alcance é a lravura.. o ímpeto de ir às ruas 

afun • pede 
5 ~!,. ~ du::"""d e a , . daseli~-~-públi a defender suas idéias e lutar por elas". 

çao re ....... ~ -~ e e,en er o exerctcto ucL\..id.UCS cas 
onde a ordem não esteja comprometida com privilégio&'', ressaltava. 

Pessoa querida. er:t de um refmamento peCuliar. Irônico, 
sem ser agressivo. Gostava de uma boa cooversa e era. um ouvinte 
atento. Com mão de mestre, dava a intensidade cena às críticas e 
aos elogios. O próprio Castello contou, em uma de suas colunas, 

que, como comentarista e repórter, irritou, mUitãs vezes. o ex:Pre. 
sidente Castello Branco, que o decepcionou quando aceitou a pror
rogação de mandato. "Percebi que era o primeiro passo para o re
gime militar no Brasil". 

Corajoso. Sr. Presidente, criticou o imobilismo de Costa e 
Silva, afll'In8.Ddo que o general nunca resolvia as crises. Era uma 
crise atrás da outra. 'No governo. tal atitude presidencial provoca. 
nesse ou naquele setor, conslrangimento, senão um a.trepio de 
medo". Num retmto daquele momento. escreveu: "A intolerância 
amedronta, paralisa e abre IPMs por toda parte. Quem se detiver 
frente a U'Qla I~ de discos pode ser preso se a música posti na -vi
trola-for su.bv.ersh·a'~. 

Certa vez, quando lhe perguntaram se tinha alguma simpa
tia pelo governo militar, o jomalista Castello Branco foi claro: 
''Sou um inconformado com o regime de restrições deCOl'TeD.tes de 
atos instituciOnais. Não estou dentro do jogo político, soo apenas -
coo.trário ao ~gime-- lião ao- governo. Todos os governos daRe
voluçio foram de boa qualidade. mas sou contra o regime político 
em que se amparam esses governos". Para acrescentar. "Nlo me 
interessa criticar o governo, interessa-me criticar o regíme. O que 
nos oprime não é o governo, mas o regime". 

As colunas, reunidas no livro Militares no Poder, toma
ram-se referência para compreender o regime instalado em 1964 e 
mcoostituii a história. O talento de Castellioho ultrapassa as fron
teiras da imprensa. Sem nunca ter sido serviJ. foi sensato ao acre
ditar na sinceridade do General João Figueiredo quando jurou que 
faria a abertura. Na sua opinião, por6m, coube ao Gen'eral Ernesto 
Geisellutar efetivamenle em favor da abertu.n. ''Mas o que se precisa 
entender - repetia - é que o controle do processo continua nas mãos 
dos militares:, já que o poder não emana do povo e sim dos quartéis". 

Castello Branco escreveu contra o regime militar, e, mais 
ta.tde. quando o País caminhoo rumo à democratização, brindou 
seus leitores com verdadeiras obras literárias sobre esse rico perio-

Símbolo da resistência e grande defensor da democracia. 
CastcUo chegoo também a ingressar na vida sindical. De 1977 a 
1980, pn:sidiu o Síndica10 dos Jornalistas do Distrito FederaL Re
sistiu quanto pôde a aceitar o convite, mas o amigo e jornalista 
Pompeu de Sousa o convenceu. Nessa época. comandou reuniões 
intersindicais em Brasília. mesmo proibidas por lei. 

Apesar de definir-se como um repórter que oferece subsí~ 
dios sem qualquer pretensão de influir nas decisões políticas. Cas
tello Branco fez e faz parte da história.- "Minha biografia está no 
dia-a-dia da minha coluna". cosb.lmava dizer. Essa biografia. coo
tudo, já está na memória de todos. A exemplo da obra de Machado 
de Assis, seu escritor de cabeceira. a de Carlos Castello Branco se 
perenizou e· oontinuan\ a seduzir gerações. Como Machado, que 
escrevia com fidelidade e requinte a bist6ria de persaoagens lmlsi
leiros, Castel.linho retratava, também com elegância, a brasilidade, 
a partir dos fatos polítiOOS, dos problemas e preocupações da vida 
nacionaL -

. - --Su• .passagem pela.lil<ml!lra, ;ili~, merece _destaque. Es
creveu Continhos Brasileiros, Arco do Triunfo, lnJToduçiio à Re~ 
volução de 64 • Agonia do Poder Civil, Os Militares no Poder. 
Sua obra de escritor e jornalista lhe valeu a eleição para a Acade
mia Brasileira de Letras. em 4 de novembro de 1982.. 

Sr. Presidente. Sr-s; e Srs. Sen.adcms, agora. dois anos de
pois da morte de Carlos Castello Branco, o Senado Federal se reú
ne para homenageá-lo. Nada mais justo. Já intemado no Hospital 
Samaritano, no Rio de Janeiro, cidade que escolhera para morrer. 
Castellinbo mantinha-se preocupado com os destinos do PaiS. No 
último -comentário político, aconselhou Itamar a recompõr as· for
ças do governo com Fernando Henrique Cudoso, José Apo=ido 
- seu fratemo amigo - e outros que, segundo ele. valessem a pena. 
Castello nos abandonou antes mesmo da vitória de Fernando Hen
rique Cardoso. Estou certo, pomn, de que aplaudiria a teforma 
constitucional que o Legislativo está discutindo e votando. já que 
era um dos defensores da abertura da economia e da inserção do 
Brasil no cenário intemaciOJial. 

Para encemu', Sr. Presidente, tomo minhas as palavras com 
que Castellinho homenageou o amigo Ulysses: ''Não bá insubsti
hlíveis, mas há substituições quC, preenchendo lugares. os deixam 
vazios. px maiores que sejam as quà.lidades de quem os irá ocupar''. 
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A vody amigo, jornalista e escritor, noSsâ s:wdade. Minha, 
do SCIUido Federal, do Brasil. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presiden~ 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso.). Sr. Presidente José Samey; S~. 
Vice-Presidenle da República Marco Macie~ S .. Elvia Lordello 
Castello Branco; Sn e Srs. Senadores; Srs. Embaixadores; Srs. 
MiDistros; Srs. Deputados; senhoras e senhores. ''nio morre quem 
m.om:: para viver de novo'', disse Sãó Jerônimo. 

Não morre quem vive todos os dias, como é o caso de Car
los Castello Branco. Vive todos os dias na imprensa brasileira, 
porque todos os dias nio bá leitor que, lendo a "Coluna do Castel
lo", não relembre o jornalista brilhante que ocupava aquele espa
ço, mesmo que ainda hoje venha o sucessor, por ele indicado, rea
lizando um bom trabalho. Mas ningu&n esquece o titular de &ell!
pte que foi e continua sendo Carlos Castello Branco. 

Niio morre par.a. quem. como nós, convivemos corii Castello 
e, todos os <;Uas, relembramos o seu nome quando queremos citar 
um jornalista primoroso a quem consideramos o papa do jornalis
mo brasileiro contemporâneo. Ningu&n disso duvida. até porque 
todos sabem que ele foi o mais isento dos jornalistas brasileiros e 
o mais influente deles, justamente por sua isenção. -

A sua competência defmida por todos encontrou, a meu ver, 
a melhor defmição CtifT:fiStãO de Athaydo, quando disse: "O mais 
influente jornalista do século no País, porta-voz do bom senso". 
Completa esse pensamento Odylo CoSta Fillio 'Duma prosa do co
tidiano feita de nervo e cristal". 

Realmente, as duas defmições, de Tristão de Athayde e de 
Odylo, completam o peifd, em poocas palaVIaS, de Carlos Castello 
Branco. ~jp~ém melhor do que esse homem, em 54- anos de 
exemplar atividàdc jomalística, neste Pais. pode a ele se oomparar, 
mesmo nos dias de hoje oo no passado. 

Todos que conviveram com Cãstello - e foi um oiUndo de 
pessoas: literatos. pintores. poetas, jornalistas e políticos - viam 
em Castellinho uma figura dif=nte. pela sua capacidade de 
apreensão, de sua memória e, ainda, peJa maneira de informar com 
careção e, sobretudo, com profecia. Era um profeta da política. 

amigo fraterno. a quem também homenageio nesta hora, fazendo 
justiça a um dos maiores diplO!llll!BSde todos os tempos doltamamty. 

~x_pedito Re_sende. também um amigo fraterno e compa
nheiro de todas as horas. ínteligente como ele., era uma convivên
cia que Castello cultivava e que era motivo de satisfação parn am

--bos e paxa iodoS que conviviam com os dois. Posso dizer que Mi-
nas lucrou bastante com esse apoio do Piauí à terra mineira.-

Nós que vivemos os momentos mais cootempcrineos da 
vida de Castello. do jomalista e do homem- V. Ex.•, Sr. Presiden
te, at~ mais do que eu, tenho que lhe fazer justiça -. vimos O ho
mem na sua pleniblde. na gmndeza do seu caráter, na sua altura fí
sica pequena, mas grande na sua estanna moral. e assistimos a sua 
dor. o seu sofrimento, naquela lriste !arde de domingo em I 976, 
quando perdeu o seu fllho. toda a dor por que passou. o silêncio 
que carregoo por muito tempo e que teve como companheira, aqui 
presente, a amiga de todas as horas, motivo também de nossa ho-
menagem no dia de hoje, Elvia Castello Branco. 

Nós que viveiDOt; com ele, vimos um Castello por muito 
tempo triste. Nós que íamos a sua casa. pensávamos até que ele 
não se reabilitasse; mas ele foi forte e encontroo. na esposa o pilar, 
e nos amigos a força para se reabilitar e voltar a ser maior do que era. 
CODlO jomalista. numab0l'3. em que o Bmsil tanto necessitava dele. 

E assim vimos um outro Castello. que. depois do sofrimen-
. to, passou a brincar com a dor e com a morte, a encarar com cora

gem o momento fmal que. muitas vezes, se aproximava. Foram 
vários os momentos dificeis em que a sua saúde cambaleava, mas 
que a força íntimll., interior. a sua capacidade e. talvez. a força dos 
seus amigos. Deus e o Brasil .que tanto dele precisava, todas essas 
forças juntas fizeram com que ele vivesse o bastante para ajudar o 
País numa fase dificil da sua dcmocmcia. E viveu. E viveu e ser
viu. E serviU bem à Nação brasileira. Isso é muito importante. 

Estamos aqui boje para prestar uma homenagem a essa fi
gura notável de Carlos Castello Branco, dizendo, como disse Mar
cos Sá Com:ía, seu discíj)ulo: ''Eu comecei a ler Castello antes de 
ler jornal. Ele ajudava a tomar a política do Brasil mais amena. Na 
véspera de ele ser internado, eu o visitei e ele somente queria oon~ 
versar sobre política: já tinha lido tudo, sabia de ludo o que estava 
acontecendo. Eu já fui seu redator-Substinuo e, a mim. p~ia que 
Castello tinha uma produção automática. O seu teXto era exem~ 
piar, parecia iluminado. E. por esses motivos, ele ajudou muito a 
atrair leitores para o jornaL Muita gente começava a entender o dia 
lendo Castello." 

Realmente o Jornal do Brasil começou a ter força. exclusi-
Castello tinha a coumnicação diicla do p.íblico com o Pais. · vam.entc naquela época. por causa de Castello: muita gente com

Ele foi a voz do Congresso- daf porque, Sr. Presidente. nada mais prava o jornal para saber o que ocorria ou 0 que ia ocorrer no Bra
justo do que esta sessão boje. No recesso de 1969. Qi:ã.(tdo o Çon- sil por causa da. Coluna do Castello. O que Marcos Sá COlTCia dis
gresso fechou. a 

1
'Coluna do Castello" não deixOu o Congresso fe- se era uma verdade que milhões de brasileiros podiam. naquele 

cbado, que passou a existir através da sua Coluna. Bastava isso instante, ratificar. 
para que ele fosse homenageado praticamente todos os dias nesta 
Casa, como V. Ex• faz hoje, por iniciativa do Senador Pedro Si
mon. nesta sessão especial, que é uma sessão à memória de quem. 
todos os dias, homenageou a democracia ao Brasil 

Era o mllagre da inteligência, da força moral de quem já es
tagiara no regime de exceção de 1937. no Estado Novo. na sua 
Minas Gerais, virido do Piauí, acompanhado de duas figuras.: um 
foi ser Governador e hoje é nosso colega, o Senador Francelino 
Pereira: e o outro, um diplomata notáveL Expedito Resende, seu 

"A isenção de Castello era o símbolo do que deve ser um 
colunista político. Sempre teve a Visão do escritor sem demonstrar 
raiva ou paixão por seus personagens. Era um grande amigo, uma 
pessoa doce e inconuptível. Convivia de maneira civilizada com 
todos, sem deixar, porém. que a amizade perturbasse a sua visão 
critica." Foi o que disse Evandro de Andrade, de O Globo, tam
bém seu amigo, num depoimento que considero perfeito em rela
ção a Castello e a melhor deftnição de tantas que li. 
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E Castello dizia algo que correspondia a tudo isso: 'O j:Jmsllita 
político não deve se engajar. O engajamento é naturnldas di.taduras.1

' • 

Por isso, ele não se engajava, conversava cOm José Sarney ~ 
com Leilão de Abreu. com Golbery do Cooto e Silva, com Thales 
Ramalho, com Marco Maciel, comigo, com Luiz- Via.nna., como 
conversava. no passado, com Adauto Bezena, Aliomar Balee4'o_. 
Bilac Pinto, mas a opinião era sua e era sempre a que mais corres
pondia ao que o povo desejava para o Brasil. Ele foi sempre forte, 
por isso. foi sempre isento e sempre o grande jornalista. 

Por tudo isso podemos repetir boje o que disse São Jeróni
mo: ele não morreu; quem morre e vive todos os dias, como Cas
tello, continua vivo, na nossa memória. na memória do Brasil e, 
sobretudo, no Congresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey}· Cumprida a flllJllida· 
de desta reunião, cabe A Presidência do Senado Federal agradecer 
a presença do Ex.m0 Sr. vice-Presidente da República. Marco Ma
ciel, Um dos signatários, ainda como Senador, do requerimento 
para que o Senado da República prestasse esta homenagem. 

Quero agradecer a presença da Ministra Elvia Lordello Cas
tello Branco. viúva do jornalista Carlos Castello Branco, sua com
panheira dedicada durante toda a sua vida. intelecmaJ. jurista. mu
lher de grande personalidade, que sempre esteve ao seu lado, e. 
para melhor homenageá-lo? nunca caudatária. da sua glória. 

Quero agradecer a presença de todos que aqui se encon
tram. das Sn e Srs. Sç_qaçkrres ~ Deputad()s. dos Srs. Ministros do 
Trib.mal de Contas da Uniio. do Sr. General Iepfesentante do Mi
nistro-Chefe das Forças Armadas. dos Srs. Diplomatas, dos Srs. 
Embaixadores, e dos Senhores e das Senhoras. 

Deu-me a vida a ventura de Comungar da amizadé.makes
treita com Carlos Castello Branco. Isso, conb.ldo - para mostrar a 
dimensão do homem que o Senado Federal está homenageando -. 
como bem ressaltaram os oradores desta Casa, jamais o pertubou 
na análise isenta. no julgamento exato daquilo que cada um de nós 
representávamos na política brasileira. 

Ele gostava de dizer que era um simples repórter, e como 
repórter tinha um compromisso com a verdade. Jamais colocava !1. 
sua paixão, jamais colocava os seus sentimentos pessoais para per-

turbar a linha de pureza, de extraordinária grandeza e de talento 
como ele exercia a profassão de jornalista. 

Deu-me também o destino a felicidade e a ventura de presi
dir esta sessão em homenagem a Carlos Castello Branco. Já há 
muito escrevi sobre ele. Ao longo de sua vida. eu o recebi na Aca
demia Brasileira de Letras, dei-lhe as saudações de chegada. Fui o 

Ciador doi sofenidade dos seus 50 anos. Depois da sua morte também 
tive oportunidade de prestar testemunho sobre a sua vida e a sua obra:. 

NenhUma Casa, como ressaltou o Senador Antooio Carlos 
Magalhães, nenhuma instituição deste País tem deveres maiores 

- com a-memória de Carlos Castello Branco do que o Congresso 
Nacional, _porque não passou uD:t s6 dia, quando o Congresso este
ve fecllado-:-eln que Castello não c:ncomrasse, atiavés do seu talento, 
com as-restrições todas que existiam para o excz:dcio do jornalismo. 
uma maneira de falar na ab<rtum do Coogx.sso Nacional Ele tinha a 
cooSciência de que o Congresso Naeiooal é o imago, o coração, a 
própria democracia; E ele sabia que sem eoog,.sso forte não há de
mocracia forte, e sem eoog,.sso não há, de nenhuma maneira, um re
gime que desejamos ter, sempre, do povo para o povo e pelo povo. 

Carlos Castello Branco, como bem acentuaram os oradcm:s 
que falaram em nome do Senado Federal, não é só o giande jorna
lista do nosso tempo. Ele é um doo grandoo jomalistas da história 
do jornalismo brasileiro. Ele pode ficar ao lado de Evaristo da 
Veiga, de Joaquim Serra, de QuinlinO Bocaiúva. na mesma dimen
são, com a mesma grandeza. no exercido da liberdade de impren
sa. que praticou com o seu talento e os seus ideais. 

Foi Castello, mais ainda do que todos esses, porque se sima 
no nosso tempo e no nosso século, o coosolidador do jomalism.o 
de análise oo BrasiL em que o joma1ismo deixava a fase panfleiArla. · 
deixava a fase da crônica. para ser o joma1ismo de análise, quase aqui
lo que ele fazia mesmo atrnvés dos fatos, que era o ensaio político. 

Tentou fazer assim Tobias Monteiro, no princípio do sécu
lo, ao lado de Joaquim Nabuco, que também em muitas partes da 
sua obra é um jornalista extraordinário, ao retratar. em Um Esta
dista do Império. o que eram as figuras importantes do seu tempo 
e da sua época. -

Portanto, o Senado Federal, nesta manhã, apenas cumpre 
com o seu dever, ressaltando e revivendo a memória de um grande 
jornalista e de um grande político, poxque o joma.lista político é. 
sem dúvida. o {X)lítico que escolhe o jomalismo para. arravés dele, 
pregar as suas idéias e ser o evangelizador das suas causas, aque
las em que ele acredita. 

Era assim Carlos Castello Branco, e sua memória é a me
mória do Brasil. 

Muito obri~do. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Nada mais havendo 
a ttatar, a Presidência vai enCerrar os trabalhos. 

Está encerrada a sessão. · 

(Levanta-se a sessão às 12h20min.} 

Ata da 98a Sessão, em 22 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos e Ney Suassuna. 

ÀS 14 HORAS E 30 MlNUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - AntôniO CarieS Magalhães - Antônio 
Carlos V alladares - Arlindo Porto - Artur da Tá v ola- Bello Parga 
- Beni Veias- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos Patro-

cíniO-- Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Darcy Ribeiro - Edi~ 

son Lobão- Eduardo Euplicy -_ Élcio Álvares ..:. Emília Feroandes 
- EPitácio-Cafeteira - Emandes Amorim - Esperidião Amin -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas 

. Neto- Geraldo Melo -Gerson Camata~ Gilberto Miranda- Gil· 



148 ANAIS 00 SENADO FEDERAL Junho de 1995 

vam Borges- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão Humberto 
Lucena- Íris Rezende- Jefferson Peres- João França- João Ro
cha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho -
José_Ab~u B_ianco- José Agripino- José Alves-- José Eduardo 
Outra- José Fogaça- José Roberto Arruda- José Samey :-Júlio 
Campos - Laura Campos - Leomar Qui.ntanilha - Levy Dias -
Lucídio Ponella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Marina. Silva 
- 'Mauro Miranda- Nabor Júnior - Ney Suassuna- Odacir Soares 
- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Re.-
nan Calbeiros - Roberto Frçite - Roberto Requião- Romero Jucá 
-Romeu Tuma- Ronaldo Cunha Lima- Sebastião Rocha- Sér
gio Machado - T eotônio Vilela Filho - V aimir Campelo- Vilsao. 
KJeinübing- Waldeck Omelas. 

Art.. 5° A distribuição dos: alimentos seri. integrada ãs ações 
do Programa Comunidade Solidária e será feita pClas Prefeitums 
Municipáis e pelos Comit& Municipais -da Ação da Cidadania no 
Combate à Fome e à Miséria, admitiiKio-se a possibilidade de par
ticipação âas Forças Armadas. 

§ I" O Poder Executivo publicam, a eada tiôs meses, no 
Diário -OIIcial da União, a relação dos municípios, a discrimina
ção -e quaolidade dos alimentos dislribuldos pelo Programa Co!Dll
nidade SolidAria. 

§ 2" Para o transporte dos alimentos a serem doados. serão 
utilizadas. preferencialmente, as aquavias e ferrovias. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MENSAGEM N" 593, DE 1995 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen- Senhores Membros do Congresso Nacional, 

ça acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. Havendo núme- Nos termos do artigo 61 da Constiblição Federal, submeto l 
ro regimental. declaro aberta a sessão. elevada deliberação de Vossas Excelências. acompanhado de Ex-

Sob a proteção de Deus. inicíã.nios DóssóS frã.balhos. posição de Motivos dos Senhotes Ministros de Estado Chefe da 
O Sr. lo Secretário em-exercício, Senador Renan Calheiros. 

procederá à leitura do Expediente. -~ Casa Civil da Presidência da República, da Agricoltura, do Abas-
tecimento e da RefOIIIlll Agrária, da Fazenda e do Planejamento e 

É lido o seguinte: Orçamento. o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Execu

EXPEDIENTE 

Oficias do JO &cretário t:kJ Câmara _dos Deputados 

tivo a utilizar estoques públicos de alimentos no combate à fome e 
à mis-éria''. 

Brasília. 30demaiode 1995.- Fmwxlo Henrique Cardoso. 

Encaminhando à revisão do Senado àutógrafos dOs seiilili- - E.M. INTERMINISTERIAL ~ 213 
Jes projelos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"86, DE 1!195 
(N° 532195, oa Casa de origem) 

(De iniCiafíva do Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques 
públicos de alimentos no combate à fome e à miséria. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar estoques 

públicos de alimentos, in natura ou após beneficiam.CDló, direta
meote às populações carentes. objetivando o combate 1 fome e à 
miséria. bem como às populações atingidas por calamidades oo 
emergências, mediante proposta conjunta do Ministério da Agri
cultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária e da Casa Civil 
da Presidência da República. 

Parágrafo único. Quando a doação se fizer por intermédio 
de Estados, do Distrito Fed.eral ou de Municípios. as despesas rela
tivas à remoção e ao beneficiamento poderão corter à conta -doS 
Tesouros respectivos. 

Art. 2° A proposta de que trata o artigo anterior- será instruí
da com ínformação da Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB, relativa à localização, safra e condições de qualidade do , 
produto. 

Parágrafo único. Visando ao bom desempenho da gerência 
de estoques~ serão doados, preferencialmente, os produtos com 
maior risco de perda de qualidade. cabendo à Conab efewar a re
classificação por ocasião- de lavrablra do termo de entrega. 

Art. 3° Para os fms do disposto no art. 1°, seri. permitida, 
em situações especiais devidamente justificadas. a perinuta de pro-
dutos in natu['a por outros preferencialmente no mesmo estado, 
por produtos beneficiados ou, ainda. pol" alimentos prontos para o 
consumo. de acordo com QS critérios e condiçc3es fixados em regu
lamento. 

Art. 4° Nos casos que venham a requerer a pronta e efetiva 
ação governamental, como os de calamidade pública e sinração de 
emergência. as doações serão realizadas observando-se a legisla
ção sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil. 

Btasília(DF), 30 de maio de 1995 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 213, OOS SENHORES MINIS
lROS DE ESTADO DA FAZENDA; DA AGRICULTIJ
RA. DO ABAS'lliCIMENTO E DA REFORMA AGRA
RIA; 00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, E CHEFE 
DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REFÚBUCA: 

Excelentissimo Senhor Presidente da Repíblica. 
Teinos a: honra de submeter à consideia.ção de Vossa Exce

lência proposta de edição de Projeto de Lei autorizando o Poder 
Executivo a utilizar estoques públicos de alimentos para doação às 
populações carentes, objetivaodo o combate sistemático à fome e à 
miséria. ,_ -

O grau de extrema carência de boa parte da camada mais 
pobre da população brasileira é norório e tem despertado a atenção 
de órgãos governamentais e entidades da sociedade civil que, atra
vés de campanhas, vêm procurando estimular a participação popu
lar no combate à fome. 

De outra parte. tem ocorrido, com certa freqüência.. dicoto
míaS indesejáveis no proceSso de distribuição de estoques públicos 
de alimentos às populações carentes, notadamente quando surgem 
situações de emergência e calamidade pública. tomando intempes
tivas as_ ações do Estado. com reflexos positivos de menor intensi
dade nos resultados das medidas adotadas. · 

Enquanto isso, são realizados gastos expressivos com a ma
nutenção de consideráveis estoques, por falta de mercado para o 
produto ou pela espera de soluções que possibilitem a sua doação, 
gerando possibilidades de prejuízos irreparáveis em decorrência 
de perda de qualidade dos alimentos ou de sua impropriedade para 
o consumo humano. 

A situação poderá ser ainda agravada pelo fato de que deve
rá ser inco.tperado. ao estoque exisrent.e, expressivo volume de 
produção da atual safra. enquanto remanescem annazenados ali
mentos como o feijão m.acaçar, o trigo e a farinha de mandioca. 
que não serão absorvidos pelo mercado por se constimírem de pro-
dutos de qualidade não requerida pelas indústrias. como é o caso 
do trigo, ou de variedade habitualmente consumida somente em 
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estados onde o poder de compra da sociedade é menor, como o 
feijão macaçar. 

Toda essa constragedora situação decorre de o Poder Exe
cutivo não dispor de amparo legal para utilizar, tcmpestivamente, 
estoques oficiais de alimentos no combate à fome e à miséria, re
querendo, em cada oportunidade, providências de tramitação de
morada em detrimento da oportunidade das ações. 

Portanto, consideramos que. enquanto não se fizerem sentir 
os efeítós das políticas voltadas para a retomada do crescimenlO, 
com geração de emprego, ICndas e a conseqOcllle melhoria das condi
ções de vida das famllias de baixa =da oo absolutamente pobres, 
toma-se imperiosa uma açã.o govetnamental, decisiva e sistemática, 
vollada para a satisfação da demanda da camada mais pobre da popu
lação. onde se incluem crianças desnutridas que mOIIelll inanes. 

Nesse sentido, pretendemos dotar o Poder Exea.~tívo de 
condições legais para aluar, através do Programa Comunidade So
lidária, de forma sistemática no combate à fome, mal que aflinge 
expressiva pan::ela da sociedade excluída do rol de consumidores 
de alimentos. O Projeto de Lei contempla, igualmente, os casos de 
situações de emergência e caiamidades públicas em que as provi
dências governamentais devem ser adotadas com tempestividade. 

Respeitosamente, 

(À Comissão de A.uunlOs Sociais.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 58, DE 1995 
(N" 130195. na Câmam dos Deputados) 

Indica o Sr. Humberto Guimarães Souto para 
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, 
oootermosdo art. 73,§ 2",ll,daCoostituiçiio Fedenl. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ 
AIL I" Nos tmoos do art. 73, § Z'. ll. da Coostiluiçio Fedem!. e 

do art. lOS. n. da Leio"8.443, de 1992. éesoolbidoo Sr.l-lunbertoGui
DJalj[eSSooto para o cargo de Mioístro do Tnlluoal de Comas da União. 

Art. 2° Este Decteto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campo•)- O expediente vai à 
publicação. O Projeto de Decreto Legislativo o• 58, de 1995, que 
acaba de ser lido constará da Ordem do Dia da presente- sessão 
como item 7. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° s~ 
tário em exercício, Senador Reoan Calheiros. 

É lida. a seguinte: 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de conmnicar a Vossa Excelência que, de 

acordo com o disposto no art. 7°, § 2,0. do Regimento lDlemo, a 
partir desta data integrarei a bancada do Partido da Social Demo
cracia Brasileira- PSDB. 

Atenciosas saudações. 
Sala das Sessões, 21 de juDho de I 995.- SenadorOsmar Dias. 

O SR. PRESlllENTE (Jú5o Campos) - A comuoicação 
lida vai à lXJ.blicação. -

Sobre a mesa, oflcios que serão lido:; pelo Sr. 1° Sectetárió 
em exerdcio, Senador Renan Calbeiros. 

São lidos os seguintes: 

OF. N" 308/95- GLPDT 

Brnsília. 21 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me informar a V. Exa a indicação do Senador Se

bastião Rocha, para integrar em substib.lição, como Suplente, a 

Comissão Permanente de Constituição. Justiça e Cidadania do Se
nado FedernL 

Atenciosamente, Senadora Júnia Marise, Uder do PDT. 

OFÍCIO N" 99195 

Brnsília. 21 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Indico, nos temos regimentais, os Deputados Lindberg Fa· 

rias e Ricardo Gomyde para comporem, como membros efetivo e 
suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada ao exame 
da Medida Provisória, n• 1.018, de 1995, em substituição aos De
putados Aldo Rebelo e Haroldo Lima. 

Atenciosamente. - Deputado Aldo Rebelo, L1der do 
PCdoB. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercicio, Senador Renan Calheiros. , 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N°953, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 13, § l 0 do Regimento Interno solicito 

sejam considerados como licença autorizada os dias 19 e 20 do 
corrente, quando estive ausente pata participar do ''Terceiro Sem.i· 
nário Internacional sobre Problemas Ambientais dos Centros Ur· 
baoos-ECO URB '95" e da "Primeira Exposição Internacional de 
Tecnologias Ambientais - Envirotecch '95", realizados no Pavi
lhão de Congressos do Riocentro. 

Sala das Sessões. 22 de junho de 1995. - Senador J úüo 
Campos 

FlRST INI'ERNA TIONAL EXH!BillON OF 
ENVlRONMENTALTECHNOLOGY 

Exm0 Sr. 
Senador Júlio Campos 
Senado Fedem! 
Brasília - DF 

Senhor Senador, 

Rio de Janeiro. 17 de abril de 1995 

Temos a satisfação de formular convite a V. Ex• para., na 
condição de Convidado de Honra.. participar da-Sessão Solene de 
Aberttlra do Terceiro Semiriário Internacional sobre Problemas 
Ambientais dos Centros Urbanos - ECO- URBS '95 e da Primeira 
Exposição Internacional de TeCnologias Ambientais- Environte
cb '95, eventos a serem realizados no período de 19 a 23 de junho 
de 1995 no Riocenlro. Rio de Janeiro. A Sessão Solene de Abertu· 
ra transcoirerá no dia 19 de junho de 1995 iio liOiãrio das 09:30 às 
11:30 no Pavilhão -de Congressos do Riocentro. Ficaremos no 
aguardo da confmnação da vossa boorosa participação. 

A Solenidade de Aberturn será presidida pelo Dr. Femaodo 
Henrique Cardoso, Presidente da República. a quem caberá profe
rir a Confetência Inaugural. Diversos Ministros de Estado, Gover
nadoms, Prefeitos e Parlamentares estarão presentes ao evento. 
Dentn:; os convidados estrangeiros, com presenças já confll'tlla.Cias. 
destacam-se o Dr. Lawton Cbales, Governador do Estado da Flóri· 
da (EUA); Senador Howell Heflio (EUA); Dt' MariaJuliÍ!. Aisoga
ray, Ministra dos Recursos Narurais e Ambiente Humano (Argen· 
tina); Dr. Ole Loving Simonsen. Ministro da Habitação e da Cons· 
trução (Dinamarca); Dr. Aurel CooslaDlin Elie. Ministro dos Re
cursos Hídricos. das Aorestas e da Proteção Ambiental (Romê
oia); Dr. Juao Ignácio Moltó Garcia, Secretário de Estado da ln-
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dústria (Espanha): e Dr. Etele Barálh. Presidente do Comitê de 
Meio Ambiente do Parlamento Húngaro, dentre outras Autoridades. 

Queremos· assinalar que os referidos eventos ambientais in
temacionaís deverão contar COU1 m;tis de três mil partiCipalltes. in
cluindo delegações de 42 paises. O ECO URSS '95 compreendetá a 
realização de diversas mesas- redondas e conferências enfocando o
planejamcnto e a ~ambiental dos centros urbanos do Brasil e do 
mundo. Por ootro lado, a ExposiÇãO da Environtecli '95 apresentará os 
mais recentes progo::ssos e avanços mundiaiS Da area-de tecnologias, 
equipamentos e serviçOS destinados à proteção ambiental. 

Por último, com redobrada satisfação, queremos entregar a 
V. Ex .. o Diploma de Honra ao Mérito Ambiental que vos foi con
cedido pela Sociedade Brasileira para a Valorização do Meio Am
bienle - Biosfera em recoDhecimento à vossa folha de relevantes 
serviços públicos prestados à causa da proteção ambiental e da oti
mização da qualidade de vida do povo brasileiro. 

Com antecipados agradecimentos pela vossa generosa aco.. 
Ihida. subscrevemo-nos, , 

Atenciosamente, - Dorival Correia Bruo~ Presidente da 
Sociedade Brasileira para a Valorização do Meio Ambiente -
Biosfera e Cooroenador-Geral da Environtech '95 e ECO UR6S'95. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o re· 
querimento, fica concedida a licença solicitada. 

Sobre: a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secie~ 
tálio em exercício, Seoa.c:kr Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 954, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro a V. Ex• nos termos do art. 13, § 1° do Regimento 

ID1emo do Senado Federal, seja considerada como licença autori-
zada minha ausência dos trabalhos da Casã., para triifãi-Oe-lnteres
ses partidários, no dia16 de jlnbo de 1995. 

Saladas Sessões, 21 de junho de 1995. -SenadD!'João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Aprovado o re· 
querimento, fiCa concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
em exercício, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 195, DE 1995 

Concede anistia de multas cominadas pelo Tri· 
bunal Superior do Trabalho a entidades sindicais cm 
virtude de sentença judiciaL 

O ConS!"esso Nacional decreta: 
Art. 1° É conc.edida anistia de multas cominadas pelo Tribu

goria. Baseando-se na declaração de abusividade e ilegalidade do 
movimento grevista o referido Tribunal aplicou hiperbólicas mul
tas às instituições classistas dos_ petroleiros que poderão inviabili
zar a própria existência destas. 

A Constituição versa em seu art. 8° que "ao sindicato cabe a 
defesa dos direitos e interesses.ooletivos ou individuais da catego
ria inclusive em questões judiciais ou administrativas". Deste 
modo, no exercício de suas atividades garantidas oonstitllcional~ 
mente, o sindicato e demais entidades sindicais não poderiam na
quele momento esquivai--se de expressar as decisões da categoria que 
representam. pois tratavam~se de interesses coletivos da categoria. 

Este projeto, portanto, tem como escopo impedir que tais 
penalidades sejam aplicadas aos sindicatos de uma forma geral e 
especificamente ao dos petroleiros, já que provocariam desastroso 
impacto sobre o movimento sindical, inviabilízando a organização 
da classe trabalhadora. Ainda. a manutenção destas punições, em 
nosso __ ver, refletiria um objetivo subjacente de desmobilizar o mo
vimenr.o Sindical, além de inviabiJizá.}o sob o ponto de vista de 
seu funcionamento. • 

- Diante disso, pela relevância e oportunidade. defendemos a 
anistia das multas cominadas. pelo TST a entidades sindicais, e es
peramos o apoio dos ilustres pares à presente proposição. uma vez 
que, encenada a greve, não subsistem motivos para que entidades 
sejam penalizadas, além dos desgastes decorrentes, já por si de 
grande monta. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995. - Senador José 
Eduardo Outra, PT- SE. 

(À Comissão de Constituição. J usriça e Cido.da· 
nia- Decisão Tú7riitiititia..) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 196, DE 1995 

Concede anistia a dirigentes ou representantes 
sindicais e trabalhadores punidos por participação 
em movimento reivindicatório. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1° É concedida "aiüstia a dirigentes ou- representantes 

sindicais e trabalhadores que, no período compreendido entre 6 de 
março de 1993 e~ publicã'Çã.oõesta Lei, sofreram punições em 
virtude de participação em movimento reivindicatório ou contra 
modalidade de exercido do mandato ou representação ou do direi· 
to de greve, assegurado o pagamento dos salários no período da 
suspensão disciplinar e, aos demitidos, a reintegração ao emprego 
com todos os direitos. 

Art. 2"' Bsta Lei enrrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

nal Superior do Trabalho a entidades sindicais entre 1~. de maio de A greve é um direito dos trabalhadores. Em seu art 9°, a 
1995 e a data da publicação desta Lei em de<:!m'ência de sentenças Constitlliçã.o assegura o direito de greve, "competindo aos traba
judiciais declaratórias de ilegalidade ou abusividade de movimen- lliadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os inte
to grevista OU de improcedência de reivindicações de categorias tesses que devam por meio dele defender", ressalvando-se as ativi~ 
profissionais. -- -dades essenciais. Previstas estas garantias constitucionais, a greve 

Parágrafo único. Serão restiruída.s às entidades siD.dicais. as representa para os trabalhadores um dos instrumentos de que dis
import.âncias eventualmente retidas pelo empregador, -Clev"ídas em põem para alcançar suas reivindícações. 
dec:otrência de lei, sentença normativa ou acordo coletivo de tra-_ A decisão do Tribunal Superior do Trabalho ao declarar a 
balho. no periodo referido no caput. - - grev-e abuSiva e ilegal teve e tem conseqüências deletérias para o 

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. movimento trabalhista e para a sociedade. Com efeito, esta decisão 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. arbitrária impossibilitou as necessárias ne"gociações para o -desfe-

Justificação cho da greve, acarretando transtornos para toda a população; bem 
como, por outro lado, possibilitou sucesSivas demissões de traba
lhadores envolvidos na greve, comprometendo o exercício do su· 
pracitado direito de greve no regime democrático. 

O Tn"bunal Superior do Trabalho impôs, após o têtm.ino da 
greve dos petroleiros, graves penalidades aos sindicatos desta cate-
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A demissão dos dirigentes sindicais e trab2lbadores envol
vidos em movimento reivindicatório resJ)aldado por lei, cOlho foi a 
greve dos petroleiros, significa, portanto, uma incongruência juri
dica. Este projefo objetiva, neste sentido, conceder anistia-aos1!e
mitidos no periodo compreendido entre 6 de março de 1993 e a 
data de publicação desta lei, como fotDla de reparar a decisão iDi-
qua proferida pelo Tribunal Superior do Trabafuo. : 

Pela relevância e oportunidade, esperamos o apoio dos ilus
tres pares à presente prop:>sição, tendo em vista que esta Cas~ em 
situações análogas, ou seja, quando se tratro de demissões injls
tas, pronunciou-se favoravelmente à ConceSsão de anistia Como foi 
o caso dos demitidos do Governo CoUor e também no caso seme
lhante ao proposto neste projeto em que a Lei n° 8.632/93 garantiu 
a todos os trabalhadores a devida anistia. -.---

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995. - Senador José 
Eduardo Dutra, PT- SE. 

(À Comissão de Coirstiluição, Justiça e Cidada
nia- DecisãoTermitüifvã:) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os projetas serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em.eXCICício, Senador Renan Ca.Ibeiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 955, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea b do 

Regimento Interno do Senado Federal, para. o Oficio n° S-36195 
(o' 1500/95. na origem), da Prefeitura Municipal de Porto Alegn:. 
Estado do Rio Grande do Sul, em que ~licitA elevação temporária 
de limites para contratação de operação de crédito a ser realizado 
junto à Caixa Econômica FederaL 

Sala das Sessões. 22 de juuho de !995.- Jadcr Jíarbalho 
(PMDB- 23)- VolmirCampelo (PTB-4)-BernardoCabral (PP 
-5)-Hugo Napoleão (PFL- 21)-Sérgio Madtado (PSDB-11). 

REQUERIMENTO N' 956, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgêncía, nos termos do art. 336, alínea , do 

Regimento Interno, pa.ta a Mensagem n° 84, de 1995. que solicita 
a autorização para contratação de opetação de crédito externo no 
valor equivalente até US$ 1 O milhões de principal junto ao Banco 
lnteramericano -de Desenvolvimento- BID, destinada a fmanciar, 
parcialmente, o projeto de fOI"!Oiecimento da capacidade do Miais· 
tério das Relações ExterioreS na á:tea. eCoilôm.ica internacional. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995. - Hugo Napoleão 
-Geraldo Melo - Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Esses requerimen· 
tos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340~ II, do Reginleü.tó Interno. ___ _ 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • A Presidência re· 
cebeu a Mensagem n' 227. de 1995 (n' 658/95. na origem~ de 20 
do corrente, pela qual o Presidente da República encaminha, nos 
termos do § I o do inciSO- II do art. 6° da Medida Provis6ria n° 
1004. de 1995. a Programação Monetária relativa ao segando lri· 
mestre de 1995, COill estimativas das faixas de variação dos princi
pais agregados mQD.etários. análise da evolução da ec:on_omia na
cional prevista para o trimestre e as jlstificativas pertinentes. 

A matéria vãí à Comissão rvtista qJe examina a Medida Provi
sáia em referência. e. em côpia. à Comissão de Assulios Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Há oradores insciilos. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente. peço a palavra 

pela Liderança do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Tem V. Exa a pala
vra, por -cinCo minutos,. como Uder de Partido. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB·PB. Como Líder. Para 
uma comUnicação. Sem revisão do orador.) - Sr .Presidente, SI"s e 
Srs. Senadoles, no Jofnal de Brasília de ontem há um artigo sob 
o tfmlo ''Estudantes são contidos com gás", onde consta uma de
claração do Sr. Antônio Carlos Spis, Presidente da FUP, noo se.. 
guintes termos: ''Vamos reunir o pessoal e entrar, mesmo que seja 
de forma ostensiva." O artígo tcimiita aírimando que "Spis concla
mou a popu Iação a buscar o Fernando Henrique toda vez que ele 
sair às ruas .. , e disse que o Presidente ''tem que andar, sim, de co
lete à prova de balas". 

-Essa a razio, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, por que 
- uso o espaço da Liderança, para pedir que, se verdadeiro, o Presi-

dente da República busque uma representação junto :l. Procurado
ria Gerãl da República, para que sejam tomadas as devidas provi
dências. Embora vivamos num regime democrático, de maneira 
nenhuma podemos ter um cidadão conclamando a população e 
amêaçaildo o Presidente da República. Dizer (fue o Presidente tem 
que andar de colete à prova de balas é uma ameaça que deve ser 
rechaçada por todas as lideranças democráticas deste País. 

Sr. Presidente, era o que eu desejava dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) . Concedo a pala· 

vra ao nobre Senador Pedro Simon, por 20 m:imJtos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte 

disc:utso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Se· 
nadores, já se disse aqui que temos que aproveitar estas sessões de 
debate sobre a reforma da Constituição para expormos os nossos 
pensamentos. É o que pretendo fazeT neste momento. 

Em primeiro lugar, felicito o Presidente da República. o 
Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos_ Depu
tados pela decisão de não-convocação extraordinária do Congres
so Nãcioilal. Foi um ato importante, cotajoso. respeitável, que so
mou para toda a Nação. Estavam querendo a prorrogação, porque 
o Senado não podia parar os seus trabalhos sem votar todas as re
for:mas à Constituição. O Presidente da República, o Presidente do 
Senado Federal. José Sarney, e o Pn:sidente da Cii.mara dos Depu· 
tados, Luís Eduardo, concordaram que não bá necessidade dessa 
correria. O Brasil vive um ·estaao de normalidade, de tranqüilida
de, e estamos debatendo a matéria. O que não conseguirmos votar 
até o-dia 30 de junho fica para agosto. Essa decisão foi extrema
mente importante. 
. Alguns dias aliás, havia alguém querendo enttar com uma 

proposição no sentido de cortar os interstícios para que Votásse
mos. praticamente corrend.Q. aquela matéria antes do íun do mês. 

Vejam a evolução! De uma votação que terlamos sem dis
cussào, caímos no lado mais __ clemocrático e mais positivo. 

Palabéns, repito, ao Presídente da República, ao Presidente 
Samey e ao Presidente Luís Eduardo Magalhães. Creio que SODl.OO 

para todos nós. Vamos ter 30 dias para meditar, debater e discuúr. 
-- Vejo aqui o ilustre Relator da lei do petróleo, uma das ma

térias ma_is delicadas e que mais apaixonam. Essa. com certeza. fi
cará para o mês de agosto. 

Penso que teremos tempo para meditar. E me atrevo, já me 
estendendo ao segundo ponto que me traz à tribuna, a adentrar no 
contexto. 

A meu ver, é muito estranho o estilo de debate, o estilo de 
- disrussio que estamos tendo. Não aqui, no plenário, onde pratica
mente não se tem debatido a matéria- o que é uma pena, diga-se 
de passagem. 

Aconselho os nossos ilustres Senadores. como vejo ali o Se
nador Esperidião Amin, que venham ã tribuna debater. discutir. É 
importanle que esçe debate, no Senado, seja intenso. E agora que 
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teremos um mês de recesso, é fundamental que todos participemos 
dessa discussão. 

O que não aceito, nas discussões que tenho lá fora. el:n Por
to Alegre, ou nas salas do Senado, é a fanatização das questões. 

Vejo ali o meu Uder, Roberto Freire. Por exemplo, tem 
gente que acha que o Roberto Freire virou animal, virou um IÍlons
tro, mudou! E dizem: ''Mas o Roberto Freire, quem diria. está·ôo 
lado de lá!" Pessoas que estão na outra posição. Há Outra:~i QU!I ôí
zem: "Mas é uma barbaridade! O PT ficro parado no tempo. E um 
absurdo! Ainda estão no século passado, não evoluíram, não avan
çaram. oão progrediram, não desenvolveram!". 

Podem considerar piada, mas ninguém pode atirar a primei
ra pedra. 

Para que esse item fosse incluído na Constituição, o Sr. Fer
nando Henrique Cardoso votou na Constil;uinte a f;tvor do moo_o
p6lio do petróleo. A Petrobrás _crioo o monopólio e viveu, desde 
1954, baseada em uma lei ordinária. De repente, lá estavam o Sr. 
Covas. como Relator, e o Sr. Fernando Henrique- um grupo cha
mado mais autêntico - que votaram favoravelmente à inc~são ~ 
Constib:Iição do monopólio do petróleo, como votaram também a 
favor de tantos outros monopólios que anteriormente não existiam. 
E, agora. estão mudando! 

Não aceito a tese de que essa gente mudou na dignidade, na 
seriedade, no caráter e na boa intenção~ creio que não! Não estou 
falando daqueles de 1954, que votaram a lei, nemdo10 ck 1947 ou 
1948, que foram para as ruas brigar e apanhar pelo 'Petróleo é-
nosso". Estou falando dos que votaram na Constituinte, dos que 
incluíram na ConstituiçãO o que anteriormente_não existia. E agora 
querem excluir tudo da Constituição e da lei. 

Não aceito que se diga que essa gente, de repente, não é ín· 
tegra.. não é séria, endõideceu, emburreceu ou mudou de posição. 
Também não aceito que se diga que aqueles que na Constituinte de 
1988 • e eu nio participei -aa Constituinte; e 1988 não é o século 
passado! • votaram pela inclusão do monopólio e que agora enten
dem que ele deve ser mantido são uns quadnlpedes. que pararam 
no tempo, que não vêem a sociedade avançando e que não conse
guem avançar com a sociedade. _ __ 

Penso que está faltando diálogo. está faltando sentarmos à 
mesa. com coragem, pam debatermos e discutirmos a questão. 
Com todo o respeito, entendo que. no Congresso Nacional, quer 
na Câmara dos Deputados. quer no Senado Federal, quer c~ no 
Executivo, com o Presidente da República, está faltando esse gran
de debate. 

Entrei com um projeto de lei para o qual ninguém deu aten
ção! Estamos tendo um programa grawito de rádio e televisão dos 
Partidos JX>líticos uma vez JXli' semana. E de nada adiantoU que, 
durante a votação das reformas da Constituição, com a cotiivência 
dos Partidos políticos. aquela hora de programação fosse dedicada 
à orga.ni7ação da Justiça Eleitoral, das Mesas da Câmara e do Se
nado, a funde que fossem debatidas as grandes reforti13S çia Cons
titnição, pan houvesse o esclarçci,DJ,ento da sociedade, para que 
houvesse uma discussão cOm a sociedade, para que houvesse uma 
presença política decisiva da sociedade, e não para que ocorresse 
aquilo que disse o Senador Roberto Requião, quando se pergun· 
tou: "O que você acha da cabotagem? Devemos aceitar ou não os 
navios estrangeiros?" E a maioria das pessoas nem sabe o que é 
cabotagem e o que isso significa 

Creio que se tivéssemos feito "isso o resultado teria sido po
sitivo. Se mi.oha proposta tivesse sido aceita e se tivéssemos tido, 
desde março até junho, uma vez JXll' semana, um debate geral de 
contexto, oode os argumentos fossem apresentados, a sociedade 
estaria muito mais esclarecida. 

Temos um mês pela frente. 

Penso que, no mês de julho, Presidente Sarney. Presidenle 
Iris Rezende, bravos Relatores, poderiamos tentar promover esse 
debate. O que nos custaria - a n6S, membros da Comissão e aque
les que também o quiserem- vir duas vezes a Brasília para formar
mos uma comissão e rt:alizannos três ou quatro audiências públi
cas de debates? Não me refuo 4 discussão do rancorismo das posi
ções arraigadas, mas de uma tentativa de discussão. 

Por exemplo, o que pensa CIU não -o Senador Roberto Freire, 
no que diverge do Senador Eduardo Suplicy? E o Senador Eduar
do Suplicy, quando diverge ·do Senador Pedro Simon? E o Sena
dor Pedro Simon. em que ponto diverge? 

V amos esClarecer essas questões entre n6s para que. pelo 
menos, tentemos fazer com que haja o entendimento em tomo de 
uma fórinula. 
_ Com toda a sinceridade, faltou o diálogo. Que me perdoe a 

- Esquerda. mas encarei com profunda tristeza o fato de que, na Câ
mara, as pessoas não quiseram sentar-se à mesa para discutir. 

A meu ver. em primeiro lugar, temos s~ptc que nos sentar 
à mesa.. Eu sou assim. Não estou falando de agora, mas do tempo 
da ditadura. E, no Rio Grande do Sul, foi para valer. prendeiam. 
mataram. degolatam. fizeram cassações e., durante 20 anos, co
mandei a Oposiçllo naquele Estado. 

Nunca me neguei a sentar à mesa com o comandante do 
Terceiro Exército~ com o chefe da Polícia Federal, com o governa
dor nomeado ou com quer que fosse; em primeiro lugar. porque eu 
rile conheço, e o Rio Grande do Sul me conhece e sabe que entro e 
saio com a minha dignidade oos debates das questões. 

E por que não podemos, agora, sentar à mesa? ''Não. por
que não dá para negociar!" Mas ninguém está negociando em ter
mos de barganhar; estamos discutindo em termos do que é viável, 
do que se pode conseguir. E busco o bom, o 6t1mo; se não der o 
ótimo, o bom; se não der o bom. o menos ruim. PrefirO colal::iOrarpam 
que o menos ruim saia do que marcar a posição de que quero o ótimo. 

Penso que é necessáriO esse debate, que essa discussão é 
fundamental, já qUe as circunstâncias nos favoreceram. Entrare
mos em recesso e haverá uma prorrogação dos trabalhos para o 
mês de agosto. 

Quero dizer que é UlWl ín_,Pstiça a imprensa publicar que os 
Depltados e Senadores entrãrão em férias! Em férias uma ova! 
V amos esclarecer: faremos um recesso que qualquer Parlamento 
do mundo tem que fazer, porque temos obrigação de ir às nossas 
bases~ temos obrigação de dialogar na capital e no interior, discu
tir. debater, orientar, esclarecer e buscar o pensamento da sociedade. 
- No Rio Grande do Sul, temos 115 municípios que decreta
ram estado de calamidade pública. Tenho que verificar, tenho que 
discutir com essa gente. 

Portanto, férias coisa nenhuma! A ida panas nossas bases
e as visitas que fazemos são muito mais cOmplexas: gasta-se mais, 
trabalha-se mais, esgota-se mais. No entanto, são necessárias, p:rr
que fazem a oxigenação na cabeça do parlamentar. E aí ele passa a 
represenlà.r o pensamento das bases. 

Estou nesta Casa há cinco aiJ.Os. neste i:Jieu segtrn:do manda
to. Durante esse tempo. é o primeiro recesso que vamos ler. Desde 
que cheguei ao Senado Federal até hoje, sempre houve convoca
ção extraordinária. Dessa vez. ao contrário, vamos ter ó recesso -
Com o que concordo, p:m:JUe nada como cabeça fria para -pensar, 
meditar, refletir sobre as reformas que se pretendem. 

O Sr. Jefferson Péres - Permite-me V. Ex• um aparte, no
bre Senador Pedro Simon? 

. O SR. PEDRO SIMON · Ouço. com prazer. o aparte do 
nobre Senador JeffCISOn Péres. 

O Sr. Jefferson Péres - llustre- Senador Pedro Simon, 
cumprimento V. Ex• por este pronunciamento. Realmente esse 
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adiamento vai propiciar- Cteio - que haja no Senado o que não 
houve na Câmara: diálogo, debate verdadeiro. Lá houve um diálo
go de surdos. Espero que, nesta Casa. se faça um diálogo de boa 
qualidade, de bom níveL e que isso seja "desideologizado" e "dcs
passionalizado". Devemos acabar com essa visio maniqueísta se
gundo a qual de um lado está o patriota e do outro, o inimigo da 
Pátria. São duas cOll'eDtes, duas propostas, com bons argumentos 
de um lado e de outro. Todos podem fazer, portanto, o debate ma
duro e. se necessário, a negociação. Muito obrigado a V. Ex•, no
bre Senador Pedro Simó0::~-

0 SR. PEDRO SIMON - Sou eu quem agradeço a V. Ex' 
pelo aparte, nobre Seoador Jefferson Péres. Em relação ao assunto, 
V. &• é, entre nós. o que tem a maior responsabilidade, por ser o 
Relator da PfOIX!Sta que se refere ao petróleo. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite-me V. Ex• um 
aparte. nobre Senador Pedro Simon? 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço. com ptazer, o apoÍte do 
nobre Senador Ronaldo Cunha Lima. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador Pedro Simon. V. 
Ex•, sem dúvida. é um dos mais abJantes e um dos mais brilhantes 
Senadores desta Casa, e seus pronunciamentos são can.'egàdos da 
responsabilidade que V. Ex• traduz a cada fala e a cada atitude. 
Neste instante, em que aborda a necessidade de um amplo debate 
sobre as refonnas que estão sendo apreciadas pelo Congresso Na
cional. V. Ex• invoca a grande responsabilidade que tem esta Casa 
de apreciar a emenda qUe trata da quebra do monopólio estatal do 
petróleo. Manifesto a oünha alegria em ouvir palavras proferidas 
com a sensatez, com a responsabilidade e com. o descortino de V. 
&•. Entendo, bem como V. Ex•. que mediante a análise da comis
são própria - no caso. a de Coostituiçilo. Justiça e Cidadania - de
veremos ouvir pessoas que tragam dados, subsídios, elementos, in
forlnações que possam balizar a nossa decisão e o nosso compor
tamento. Disse-muito bem o Senador Ieffersoo Pétes: não E possí
vel sin.J.ar-nos nesse maniqueísmo do sim e do não, do patriota e 
do não-patriota. Todos somos patri~a.s. todos queremos - cu dizia 
há poucos instantes - ajJdar o Govetno e ajudar o País. E vamos 
buscar nesse cooseoso. nesse debate a melhor forma de ajldar o 
Governo e ajudar o País. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado a V. Ex'. 
O Sr. Antônio Carlos Magalhães· V. Ex• me permite um 

aparte'? 
O SR. PEDRO SIMON - Concedo o aparte ao nobre Se

nador Antooio Carlos Magalhães. 
O Sr. Antôoio Carlos Magalhães- V. Ex•. como sempre, 

produz mais um brilhante discurso. Apenas, para fazer justiça à 
Câmara dos Deputados, quero dizer que naquela Casa houve deba
te. A Câmara debate esse tema há algum tempo - eu diria que há 
muito tempo. Votou-se de acqrdo com o Regimerito iDleino em" 
toda a sua plenitude. 

<tSR. PEDRO ml\IDN·É"erda<le. 
O Sr. Antônio Carlos Magalhães- A CimaJa dos Depu

tados não votru açodadamente; os Deputados cumpriram seu de
ver e não são paSsíveis de criticas no Senado Federal. Pcx:le não ter 
havido um diálogQ~mais profundo, mas houve o cumprimento do 
dever por parte da Câmam dos Deputados. 

O SR. PEDRO SIMON - Cteio que está havendo um 
equívoco de interpretação. V. Ex• está certo: houve um debate 
cotnpleto, o tema foi analisado por todas as comissões competen
tes, não houve absolutamente açodamento. O Sr. Aurdiano Cha
ves lá compareceu e falru durante nove horas. Na Câmara aconte
ceu o que V. Ex• disse. é verdade. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Na Câmara. em relação a 
todos os assuntos. for:am ouvidas pessoos em mais de 15 audiências. 

O SR. PEDRO SIMON - O que queremos dizer é outra 
coisa. Em primeiro lugar, estávamos cmrendo risco de que não 
acontecesse no Senado o que ocorreu na Câmara. Qual é a diferen
ça. Senador Antonio Carlos Magalhães, que estamos querendo 
apresentar? Na Câmara houve debate, discussc)es, mas houve mo
o6logos. Os grupos partidári~ não se conseguiram sentar à mesa 
para. debater em blsca do entendimento. Havia o depoimento. por 
exemplo, do Sr. Aureliano Chaves; quem era favorável batia pal
mas. e quem não era protestava. Mas a l:usca de um entendimento 
- estcu falaudo com a classe política - não aconteceu na Câmara. 
como não aconteceria nesta Casa se a matéria fosse votada até o 
fundom&. 

Não aconteceU até agora no Senado Federal~ até boje, nesta 
Casa, nio hruve tentativa de entendimento, de sentar à mesa para 
conversar. 

Por que o Covas mudw'? Por_ que o Covas, que era Lider 
na Constihlinte. pensava de um jeito e agora -pensa -de oulio? A 
meu ver, o Covas 6 um homem de bem; sou um admirador de S. 
Ex•. que continua a ser um homem de benL Agora, quero saber 
potqUC ele mudou. Ele vai explicar o motivo da mudança. Por que 
o Sr. Roberto Freiie alterou e por que outras pessoas que têm o 
mesmo respeito que tenho por ele não mudaram e querem ficar 
com a. mesma posição? Vamoo explicar, vamos analisar. E quem 
sabe os dois têm razão e. numa média de entendimento. é possível 
chegar a uma fórmula hoa. 

O SR. Ney SWISSUDa ~ Permite V. Ex• um aparte'? 
O SR. PEDRO SIMON - Pois não. nobre Senador. Ouço 

o aparte de V. Ex•. 
O Sr. Ney Suassuoa - Nobre Senador. outro dia.. em um 

debale entte V. Ex' e o Senador Antônio Carlos Magalhães. por 
várias sessões que se prolongaram, falou-se muito em ciúme. Hoje 
quero falar de inveja: a inveja que tenho, DO OOm sentido, de V. 
Ex•. por exprimir tão bem os sentiinentos que passam pela cabeça 
de todos nós. Sinceramenle, a cada palavra de V. Ex' eu dizia: "É 
isso mesmo. Estou de acordo" • Por essa razão, parabenizo V. Ex•. 

O SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado. nobre Senador. 
síncenimênte, muito obrigado. 

O Sr. Roberto Fno~- Permile V. Ex' um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON - Pois não. Ouço o aparte de V. 

Ex•,nobie Lider. 
O Sr. Roberto Freire - Nobre Senador Pcd.rg Simoo, qua

se fui chamado à colação: fui nominalmente citado como um dos 
que mudou a posição em relação ao tema em debate; além disso. 
fui Constinlinie~ Votei. na Ocasião, não apenas no sentido de colo
caro monopólio no Texto Constimciooai. mas inclusive de inserir 
no Texto o parágrafo cuja alteração está sendo pl'Op05ta, ou seja. o 
que dispõe sobre o fm1 dos contratos de risco. Hoje estamos discu
tindo não apenas a volta dos conuatos de risco. mas até uma aber
tura maior para a participação do capital P.rivado na exploração pe· 

- trolífera. Essa discussão é interessante. e o que V. Ex• coloca é 
verdadeiro. Creio que esse mariiqtieísri:io de se"inia-ginãfque-ape-
nas quem está de acordo com a minha posição é patriota é fruto de 
visão totalitária, própria de ditaduras. daquele tempo em que éra
mos considerados subversivos e antipatriotas. É evidente que, den
tro de um regime democrático, o pluralismo se instala ~ e - esta
mos vivendo um momento de pluralismo: da discussão. do esgota
ntento do modelo de desenvolvimento brasileiro. de uma mudança 
que se operw no mundo. Na época da Constituinte ainda a bipola
ridade se fazia presente, ainda existia uma orga.n.ização social em 
que o procetso de estatização poderia signiftear transição socialis
ta, e as forças de esquerda tinham isso como seu paradigma. Todas 
essas mudanças ímplicam a capacidade que devemos ter de acom
panhá-las. Ficar perdido e não entender o que se passa no mundo 



!54 ANAIS 00 SENADO FEDERAL Junho de 1995 

sigriifiCã. niuifu provavelmente perder a oportunidade de construir O SR. PEDRO SIMON - Agmdcço a tolerincia de V. Ex•, 
o futuro. Nesse caso, estarlamos retrocedendo, transformando-nos Sr. Presidente; agradeço também a ii:npcrtincia dos apartes. 
naqueles que fazem sessões nostálgicas. E infelizmente parte da Repito: creio que de hoje at6 sexta-feira da próxima sema
esquerda se posiciona dessa forma. E se posicionou contrária a na devamos aproveitar esse tempo, expor nossas id6ias e debatB
emendas que estamos apresentando e que poderiam atender a las. Defendo que isso deva ser feito, porque quem pensa mal. mes
grande parte dos se tores de esquerda. Esse setor vê _com preocupa- mO havendo quem não publiqu• o seu pen~amento, no programa A 
ção IOda essa onda de privatização de empresas não apenas poi'qúe- -Voz do Brasil, no hmárlo destinado ao Senado, é dito. E, ao con
são esttatégicas, mas porque· são empresas eficientes e que podem tririo do que muita gente pensa, este programa tem uma audiência 
prestar serviço à economia brasileira no processo de integraçio, impressionante. Em segundo lugar, defendo que devemos expor 
por serem competitivas, px terem a capacidade de serem-DossaS nossas idéias, como fez agora o nol:re Senador Roherto Freire, 
multinacionais, por disputarem mettado juDl.O com outras grandes para que, qumdo estivermos de recesso, saibamos o pensamento 
empresas. Não estamos falando dlJ. discussão menor de uma priva- de cada um dos Srs. Parlamentares a respeito desse assunto, e que 
tização para tapar o rombo da dívida pública. Este ~ um grave também possamos fazer um esbldo. Em terceiro lu_sar, deixo a mi
equívoco do Governo: vender casa para comer dois ou tdos meses, nba proposta aos Srs. Presidentes Jo~ Samey e Iris Rezende no 
e ciep;)is não saber bem o que fazer. Entio, toda essa discussio po- sentido de que, durante o recesso, possamos vir a esta Casa., numa 
deria ter sido realizada na Câmara dos Deputados- Estávamos com quarta ou quinta-feira, em tempo iDI.egral. para fazennos um gnm
a proposta sobre a questão do petróleo, definindo o papel da Petto- de debate, uma gnndc discussão. Colooo-me à disposição, e aeio 
btás como iolermcdiária cm todos os processos de participação de que muitos Sts. Senad<lres também o fado. Nessa oportunidade, 
capital privado na exploração do petróleo lá na-Câmara. S6 que a todos seria chamados, não pam simples argúmentação, mas pam 
esquerda, no momento em que buscava apenas o confronto, ne- . tentar buscar um grande entendimento em tomo da matéria. Muito 
gou-se, inclusive, a assinar para que essa emenda tramitasse. obrigado a V. Ex• pela gentileza. 

O SR. PEDRO SIMON - Não teve quorum pam lm!DÍtar. Era o que tinha a dizer, Sr. Pr<sidcnle. 
O Sr. Roberto Freire- Não teve, porque se negaram a as- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Cooocdo a palavra 

sinar. Aqui. vamos discutir sem essa memória da Câmara, sem que ao oobre Senador Gilvam Bmges. 
a outra Casa apmsentasse uma outra alternativa e sem que li. tal- Dispõe V. Ex• de 20 :oünutos para o· seu pronunciamento. 
vez, uma outra maioria pudesse ser fmmada- O Senado está tendo O SR. GIL V AM BORGES (PMÓB-AP. Prommcia o se-
uma tremenda diftculdade nesse caso, por causa desse esdlúxulo guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Só e 
presidencialismo, nos moldes constib.lcionais, que ttio retirou Srs. Senadores, desde que o homem começou a caminhar sobre os 
aquilo que a CoDlissão de Sistematização Parlamentarista linha co- seus próprios pés. há discussões de idéias. há a busca da auto--sos
locado - temos o exemplo da medida provisória, essa ex=scência tentação na capacidade de disoemir, de transf<lnllSI" e de fazer 
no sistema presidencialista, próprio de um sistema parlamentarista. acontecer. 
O presidencialismo ganhou, mas não :retintmos aquilo que era pro. Sr. Presidente. o tDDndo sofre as suas transfonnações. Nada 
prio do sisterQa denotado. A mesma coisa se deu nas discussões é esWíoo. Portanto, não podemos criticar. de forma veemente e io
de emenda constitucional. uma posição subaltenia qUe foi entregue transigente. aqueles que estio abertos a mudanças e aptos a com
ao Senado. Criamos a discussão e votação em separado;_ dois tur- prcensJo dos fatores dessas nwdanças. 
nos em cada Casa. e com isso colocamos o Senado numa visão Critica-se o homem porque mudou de posição. porque dei
meramente revisória, com tremendas dificuldades em função do xou de conceber os valotes; enlio, esse homem passa a ser sem 
atropelamento que se faz na tramitação da emenda. e com o seu te- palavra, sem caráler, sem fumeZIL De repenle, deixa de defender 
tomo à Câmara. E estamos sentindo isso. V. Ex• pôde constatar um conjloro de i~ias p.aiâ cameça.r a elaborar novos valores a 
isso na Comissão de_ Cons~uição._ Justiça e Cidadania. quando partir das mudanças do meio em que vive e do que ocone no mundo. 
discutimos a questão das teleconrunicações e o processo de definir o mundo sempre se dividiu em sonhos. desde Thomas 
o caiiter público da ,de, algo que tinha o interesse de uma grande More; sonhos de que um dia a Humanidade poderia ter homens sá-
maioria na Comissão. Mas aprovar isso significava... bios. jlstos. Imaginava-se uma ilha onde tudo que ali fosse produ-

O SR. PEDRO SIMON - Da mancim que veio do Exerutivo? zido, desde o oonhecimento até os bens materiais, seria lll'lllliZella-
0 Sr. Roberto Freire - Exatam.ente. Inclusive como man- do em um armazém do tamanho de um continente, para que fosse 

dou o Pr<sidcnte Fernando Henrique Olrdoso: abrindo, flcxibili- distribuido igua!it!ria e fr1ltcrnahnente. 
z.mdo, mas garantindo o caniter público da rede. Esse, sim. ~ o fu- Sr. ~e, vem as idéias do sooho. 
turo; não é o problema da origem do capital. se estatal ou privado. 
O fund;onental é o público. Essa discussão, se boove•se ocorrido Karl Man, após a Revolnção IndustriaL com a sociedade 
na Câmara. talvez tivéssemos uln oUtro projetO substitutivo. o que em transformação. trabalhou o capitãl e teceu um cooj.lnto de teo
veio. veio piorado. E aqui vamos ter m:mendas dificuldades. em rias onde abominava a iniciativa privada. O capital era. na verda
aprimorá-lo. Mas. acredito que com 0 ~bate talvez possamos fa- de. naquela época. o te:nOr do desajlstc, dã desigualdade e da ex
zer alguma coisa. CorOo V!imoS t~r recesso - o próprio Poder Exe- ploração. 
cutivo admitiu que não precis-amos 00 açodamento p8ra votai de Sr. Presidente, o mundo dividiu-se. A partir daí, empullha
imediato essa proposta-. por que não termos também a capacidade ram-se duas bandeiras pelos dois grandes líderes. que polarizavam 
de pensar que não estamos valando para o Governo Fernando esse conjunto de idéias: uma. liderada pelos Estados Unidos. que 
Henrique Cardoso. mas sim uma institucionalidade para as fotums defendia a iniciativa privada e o investimento no homem. para que 
gerações? Por que esta Casa não exercer o seu poder coostitucio- toda a produção fosse em benefício do coo.jmto; a ootra, pela 
nal de reformar o texto do projeto que a Cimara nos enviou? Es- União Soviética. que defendia a estatização, onde o governo seria 
pero que debates como este possam ajudar a que façamos essa mo- o gestor de toda a atividade econê:mica e da distribJição. 
difiCa.ção. O mundo mudoo. É preciso que todos tenhamos essa cans-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Senador Pedro Si- ciência: caiu o Muro de Berlim; a Uniio sovi&ica dividiu-se. Por-
moo, V. Ex• tem um minuto para concluir o seu proDUnciamento. tanto. há a necessidade de saher que o homem, por ser inteligente, 
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pela sua capacidade de discernimento, de transformação, jã.líláÍS --·sam ser-respeitados. Acreditamos no diálogo, no debate, na mab.J-
poderia ser-cerceado no seu direito de empreendimento. ridade, na tolerância. no respeito e na posição fiiiD.e dos homens 

Sr. Presidente. ouvem-se ainda as discussões dos dinossau- públicos de bem desta Nação. 
ros, os gigantes que frrmai:n-se, eilclausur.im~se, nas posições orto- Estamos na defesa de um Estado de Direito, em um País 
doxas ~que a mentalidade estatizante ainda é a solução. qli.e vive boje a pleniwde da democracia. com eleições sucessivas, 

E hora de abertura, de investimento, de mudanças. O País ratificando o povo a sua vontade pelo voto nas umas. 
procura modernizar-se e as mudanças estão começando a oconer Quanto vezes não tenho discutido, nas ruas, afirmando que 
aqui, no Congresso Nacional. O Senado Federal, a Casa da man.ni- divergimos, r:pas que nos entendemos nas urnas, no direito da livre 
dade e do equib'brio, espera as matérias advindas da Câmara dos manifestação e escolha. -
Deputados, para que venhamos a discutir e ratificar esSas mudan- Existindo mais de ·57 conflitos mundiais, muitos países Dão 
ças que se fazem necessárias. têm encontmdo alternativas em seus caminhos a não ser pela força 

Ontem. falava das vitórias, sob um aspecto muito :importante. -aas--iumas, da intransigência, da guerra. Nós. graças a Deus, vive~ 
O Governo FernanQQ _Henrique Cardoso tem um p:mto que mos numa democracia, com eleições. 

ser considerado nesse equib'brio das forças pc?lítica~ nessa refor- Este Congresso Nacional, composto pela Câmara e pelo Se-
mulação, nas mudanças que estão ocorrendo. É preciso desobstruir nado, é o referencial e a ressonância das aspirações da sociedade. 
a pauta de votações. e para isso o Presidente Fema.Ddo Hemique Quero deixar os meus mais veementes protestos àqueles 
conta com a colaOOração das chlas Casas do Conpsso. Temos à que, talvez por falta de compreensão. não tenham entendido a fun~ 
honra de ter na Presidência desta Casa o Senador José Samey, que çio das autoridades constitui das pelo povo. vjtimas, muitas vezes, 
a conduz com equilíbrio, prestígio e autoridade, fumados pela sua de posições transcritas no meios de comunicação, nos veículos de 
experiência. massa. onde se deflagra uma campanha difamatória qtie se estende 

As refonnas estão aí, e hoje discutimos se temos direito ao ideologicamente de cima para baixo. Por exemplo, não se acredita 
recesso; este nos é garantido e necessário. Assisti ao Senador Pe- no pastor, não se acredita no lider comunitário, não se acredita, até 
dro Simon contestar algumas formas pejorativas usadas pela im- mesmo. no síndico ou no representante de uma categoria. Essa cri-
prensa para tentar dizer que estamos entrando de f&ias. - - se é moral, desagregadora e não tem outra base a não ser as refor-

Sr. Presidente. as mudanças se fazem necessárias e temos mas que este País precisa. para dar-lhe equilíbriO, para que põssã.m 
que estar abertos e prepamdos para ela.s; precisamos desobstruir, surgir as leis justas e aplicáveis. 
desencalhar, entrar na mod.em.idade. Sr. Presidente e nobres Srs. Senadores. este Pais está cbeio 

Esrabelece-se pela competência, e o Estado tem a obriga~ de leis. Temos as nossas deficiências com relação aos podexes -
ção de fornecer instrumentos aos seus cidadãos, ao povo b:rasilei- constituídos, mas é importante entendermos~que somente cami
ro; e não há instrumento mais podei'oso e fundamental. de trans- nhan_@ ~_que podemos encontrar o caminho. E preciso que o Con
f(.'J['IDaÇão e da igualdade, do que o conhecimento, veículo para a gresso Nacional cumpra o seu dever, cumpra a sua obrigação, por-
educação. (pie, afinal, tem a responsabilidade de elaborar as reformas que os 

Acredito na revolução. mas na :revolução das i.d6ias. As de- constituintes de 1988 delegaram aos nobres Parlam.ent.ares de agora. 
sigualdades sociais são teníveis e s6 podem ser ·dissipadas em Qle Deus nos proteja. Srs. Senadores. para que a nossa 
50% a partir do momento em que o Estado brasileiro tenha Um missão seja cumprida. 
projeto plano, transparente. em ·que possamos assegurar a via do Ent. o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!) 
desenvolvimento nacional, em 4, 8, 12 ou 16 anos, nas sucessivas O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência vai 
dis~tas eleitorais e com OS fururos presidentes da República. para prorrogar a Hora do Expedi!tnte _por TJJais vinte minutos. para que o 
alcançarmos aquilo que é garantido pela Constituição, por meio do Senador ADionio Carlos Valadares possa fazer seu pronunciame-
investimento na educação. Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos V ala-

O instiumento-mais forte, da igualdade e da fratemidade, dares, que disporá de vinte minulOs para o s_eu pronunciamento. 
chama-se conhecimento. O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE. Pro-

Vivemos boje em uma sociedade global. e por isso deve- nuncia o seguinte discurso.)- Sr: Presidente. Sr-"s e Srs. Senadces, 
mos compreender as mudanças que OCOJ:Iem no País. Precisamos estou encaminhando à apreciação desta Casa. na tarde de hoje, 
avançar. com aqueles que detêm a experiSncia e com aqueles que uma proposta de emenda constitucional que dispõe sobre a insti-
têm vontade de contribuir com esta ~ensa Nação. tuição de contribuição social para o fmanciaril.entO -ôas ações e ser-

Sr. Presidente, estamos e estaremos sempre com essa dispo- viços de saúde. 
sição, para que possamos dar contimlidade a esse debate naciooal. Essa proposta mereceu o apoiamento, até o presente mo-
que se afunila nesta Casa do Congresso. O Senado Federal aguar- mento, de 46 dos Srs. Senadores, numa prova evidente de que o 
da o mês de agosto para trabalhar e discutir a. reforma dos pontos seu conteúdo tem algo a ver com o Brasil, e os seus objetivos, se 
da ordem econômica.. Na oportunidade. estaremos prontos para a alcançados. irào ajudar a resolver a siruação vexatória por que pas-
discussão das matérias já aprovadas - muitas vezes, em debates sa a saúde pública em nosso País. 
acirrados - na Câmara dos Deputados. Aqui, iremos elaborá-las de Sr. Presidente. sr-se Srs. Senadores. é fora de dúvida que o 
tal forma que o País tenha, até o ftnal do ano, a reforma tão espe- setor de saúde pública passa por uma crise sem precedentes. justa-
rada da Constituição. -~ mente pela falta de ~rsos adequados para a sua manutenção. 

Os Constituintes de 88 fomm sábios em deixar a abertura Hospitais são fechados, doentes são recusados na entrada 
para a revisão constitucional, diante do processo dinâmico das mu- dos postos de emergência e pessoas da comunidade perdem a vida, 
danças que ocorrem no mundo. É preciso nos adequarmos à mó- em todo o Brasil, apresentando a saúde pública um quadro tão pre-
demidade. cário que está a exigir-a adoção, no campo fmanceiro, de medidas 

Devemos ter a tolerância e a sabedoria para entender que é emergenciais para socorrer milhões e milhões de brasileiros que 
pelos contrários e nos contrastes que se encontram os caminhos. sof~m as conseqüências desta crise. 
Temos sempre nos referido muito aos contraditórios. O que seria Não devemos _ficar aguardando que milagres aconteçam. 

_ de Deus sem o diabo? _Num conjunto de idéias, os. contrários preci- _ quandc;>_~in~ existem parcelas ponderáveis da sociedade que, com 
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uma contribuição mínima, poderio reduzir substancialmente as di- lados 1 milhão e 200 mil benefícios fraudados, que Vinham dando 
ficuldades ora enfrentadas. um prejuízo descomunal à União. E pasmem, depois de feita are-

E essa contribuição, muito embora insignificãrite,-re~-- ViSãCnlas aposenta.dorias, ficou provado que daquele total pelo 
sentada por uma ali quota de 0.25% sobre a movimentaçicr oo menos 87 mil pessoas gozavam de boa saúde mas recebiam inde-
transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza fman- vidamente a sua aposentadoria por ínvalidez. 
ceira, criará para. o MinistériO-da Saúde condições efetivas -para Gtaildes empresários vã<! ser julgados pela Justiça por apro-
maoter a rede hospitalar pública funcionmdo e operaeioi:iãlizar priação indébita, pois retinham indevidamente o FGTS dos seus 
todo o programa de trabalho daquele órgão, dentro da estrutura do empregados, dando um prejlízo de mais de R$! bilhão à Nação. 
SUS (Sistema Unificado de Saúde), sem as incertezas da alocação Com ações como essas nem será preciso mexer tanto na 
de recursos e sem a incidência da descontinUidade do fluxo fman- Previdência como querem os reformistas, JX)ÍS vai existir tanto di-
ceiro. fatores que têm causado sérios pre}lfzoS :ifs inslitüições que nheiro que, quem sabe, o Govemo mandará. novamente, providen
prestam. serviços de saúde em todo o Brasil, e à população a que se ciar os repasses de verbas para o Ministério da Saúde. 
destinam tais serviços. A União despende mensalmente com o custeio da saúde 

Tal contribuição, pelo seu caráter emergencial e trarlsitório, cerca de R$600 milhões. Diga-se de passagem. um enorme aporte 
tem a sua vigência fiXada pelo prazo máximo de dois anos, poden- de recursos que daria para construir todo mês pelo menos 92 mil 
do neste período a alíquota ser reduzida. :restabelecida. total oo casas par.a populações de baixa :renda. Porém. apesar de esforço 
parcialmente, nas condições e limites fiXados em lei. tão gigantesco que realiza a Nação para dar sustentação ao siste-

A contribuição scx::ial, tal como concebida na proposta. tem ma, nunca o brasileiro, que depende do SUS, foi tão mal atendido 
a facilidade de atender de imediato a uma situação de emergência nos hospitais e postos de saáde. • 
que compõe um quadro de verdadeira calamidade pública que A revista Exame, edição de 22 de junho de 1994, numa só 
atinge em cheio todo o sistema único de saúde no Brasil. A sua co- fmse retratou o verdadeiro drama que representa a saúde neste mo
brança pode dar-se ainda este ano se a mesma for aprovada pelo ri::aento: :"Saútk pública airr:la na UTI, e sem previsão de alta". 
Congresso, o que não aconteceria se a fórmula adotada fosse a do As dificuldades do setor Saúde começaram a se agravar a 
IPMF, o qual, sendo um imposto, a sua vigência s6 poderia ter i.ní: partir de 1993, quando o Ministério da Previdência suspendeu os 
cio no ano seguinte. repasses obrigatórios para o Ministério da Saúde. Quarenta por 

Os RS6 bilhões que poderiam ser gerados por ano, oriundos cento dos gastos dessa Pasta emm. então cobertos com as verbas 
desta contribuição de emergência, seriam de vital import.incia para transferidas pela Previdência. 
a saúde, dobrando o orçamento do setor. Com esse corte, o Ministério-passoo a depender tão somen-

Reconhecemos que somente com a adoção de uma reforma te de dotações consignadas no Otçamento da União. Ademais, na 
tributária conSistente, que venha reparar as injustiças nascidas de busca do equilibrio de suas contas e da correção do déficit público, 
privilégios -Odiosos - como a de lacunas ou vazios na legislaçio o Govemo procuzw reduzir de foana geral todas as despesas públicas 
que redundam em interpretações graciosas a grnndeS Corpmaçõê:s- - uma decisão de caráter econômioo onde todos perderam. Todavia 
é que o Brasil poderá atingir o seu equilíbrio orçamentário e até quem mais sentiu a eoiD.pressão fmanceira foi exatameote a Saúde Pú
sobrar dinheiro para ser aplicado nas áreas prioritárias -defmidas blica, que convive no seu dia-a-dia com problemas inadiáveis. 
peloGovemo. Com a crise que se instalru no setor, 1.750 bospítais em 

Faz-se necessário qUe se Suprimam de unia vez por tOdas as todo o Brasil tiveram suas obras paralisadas por falta de verba. As 
incompreensíveis imunidades a pessoas jurldicas que ganharam 2.600 Santas Casas, que em todo o Brasil trabalham para o SUS, 
isenções privilegiadas e se transformaram com o tempo em entida- ameaçam fechar as suas portas, porque os recursos que lhes são 
des quase que intocáveis pelo flSco, o qual se vê tolhido na sua transferidos, para atender pfínciPalmente às camadas menos favo
ação por causa do emaranhado de leis que no fundo só servem reciclas da popJlaç:ão, chegam em atraso e são inslificientes para 
para pn;>teger grandes sonegadores. uma prestação de serviços que seja considerada digna e merecedo--

É inconcebível que este País continue a penalizar o assa.la- ra do respeito da sociedade. Essas Santas Casas oferecem 270 mil 
riado que paga uma exorbitância de imposto de renda. enquanto leitos, 62% do total nacional, dos quais 96% destinados ao SUS, em
que as empresas em tOOo o Brasil não pagam nem a metade do que pregam 400 mil pessoas e mensalmente intemam 780 mil pacientes. 
é descontado na folha dos trabalhadores, funcionários públicos e A remuneração que .i paga pelo SUS aos hospitais conve-
demais pessoas fciícis. _ niados é tão irrisória que muitos deles tomaram a iniciativa de can-

E o próprio Ministro da Sa_úde. Dr. A_dib Jatene, _que de- celar os serviços que prestavam ao setor público. Pela tabela do 
monstra a sua indign.iç.io cívica a:o ãltrmar. "quem gera a reuda SUS, um médico recebe por uma consulta a ínfuna remuneração 
dela se apropria". E exibe dados que :retra.Lam de forma irrefutá- · de R$2.00. Já o hospital nada recebe por esse serviço, mesmo que 
vel os privilégios que detêm os grupos pOderosos da iniciativa pri- a consulta tenha sido feita nas suas dependências. Pela realização 
vada. Enquanto as pessoas físicas nestePaís irãO p.agát de Imposto de um parto, a mat.emidade que é obrigada a internar a parturiente 
de Renda retido na fonte, durante o ano de 1995, a absurda quantia por três dias recebe apenas R$54,00, e o médiro que a assistiu 
de R$14,9 bilhões, as pessoas jurídicas. protegidas por uma legis- RS59,66. - - - -- --
lação distorcida. somente iri.o conlribuir com R$5,6 bilhões, ru As entidades representativas das unidades de saúde de todo 
seja, menos da metade dos assalariados. o Brasil, como a C.N..S. e a F.B.S., reivindicam a atualização das 

Não é só na área do fisco ·oooe se descobrem ~~la~_que tabelas do SUS, pois a sua defasagem -c_OiitnOui s,. -"sivelm.ente 
são praticadas contra o erário. Também na previdência as fraudeS --para piorar as coOdições de uabalho e a oferta do.!l serviços. As 
têm sido uma prática constante, gerando escândalos e prisões. Se- suas unidades de saúde já não sUportam ma_is a insatisfação dos 
gundo informações do MíniStro Reiohold Stephanes, que foram profissionais da área médica e paramédica e passam por sériOs 
divulgadas pela imprensa, pelo menos 100 mil ações conem na constrangimentos em face do atraso com os fornecedores. 
justiça contta grandes sonegadores que devem cerca de R$5 bilbõ- Remuneração tão irrisória, conferida aos bospilais e à sua 
es à previdência. quantia esta qtie daria para pagai a folha dos 15 equipe de profissionais, tem-se constiwído num estímulo oficial, 
milllões de aposentados em todo o país. Além disso, foram cance- numa porta aberta à prática de ações fraudulentas. E é por essa ra-
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zão que muitas entidades têm se desligado do SUS e passaram a 
atender exclusivamente aos interesses da iniciativa priVada. 

Daí o cenário dantesco a que se a.ssiste freqüentemente na 
TV: acúmulo de doentes nos corredores dos hospitais por insufi
ciência de leitos, insta1ações físicas precáriaS, equipa.rileruos· S:uca
teados e sem manutenção, carencia- de medicamentos e insumos 
básicos para.diagnóstico e tei"ã.pêutica. Malversação do dinheiro 
público. Mortes prematuras de nossos semelhantes que não conse
guem viver, porque não enCOntram apoio adequado do Estado para 
proteger as suas vidas. 

Uma análise objetiva dos dados do IBGE nõs l~a a con
cluir de forma indiscutível que, nos últimos 30 anos, o Brasil con
seguiu elevar a expectativa de vida de seus habitantes, muito em
bota o nível alcançado tenha sido inferior ao patamar de -outros 
países do Terceiro Mundo. _ 

Os dados do IBGE evidenciam, por exemplo~ que houve 
uma queda nos níveis de mortalidade registrada no Pais, o que fez 
a expectativa de vida passar dos 51,6 parn 66 anos de idade. du~ 
rante o periodo de 1960 a 1990. Lógico que a qUeda dos níveis de 
mortalidade e o aumento d'a expectativa de vida mostram que o 
Brasil de fato melhorou a saúde de seus habitantes. Mas, se a atual 
crise não for debelada a tempo, por certo esses ú:idiCadcies deve
rão ser outros, muito abaixo dos de 1990. 

No entanto, se compararmos o Brasil com outros do TCrcei
ro Mundo. chegamos à conclusão de que já havia desde 1990 uma 
desvantagem considerável do nosso Pais, que perdia para o Méxi
co (70 anos), Argentina (71 anos), Chile (72 anos). Esses povos s6 
conseguiam viver mais poriple ostentavam uma saúde melhor, me
nos vulneráveis à doença e à morte. 

"Nenhum povo tem saúde por acaso", escreve Dem6crito 
Moura, no seu trabalho publicado em ''Problemas Brasileiros", 
edição jan.fevJ94. A saúde é representada por po:ler aquisitivo, 
nutrição adequada, moradia bigiênica.. acesso à água tratada, esgo
tamento sanitário, educação, prática de esporte e lazer. Isto é, o ní
vel socioeconômico de um povo oferece-lhe uma_ boa ou má saúde. 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos. Faz soor a campainha.) 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES · Já estou 

terminando. Sr. Presidente. 

E a.l.,.potíticas governamentais nunca se concretizam. apesar 
dos planos beõ;.' elaborados e tão discutidos nos palanques eleito
rais e nos programas de rádio e televisão. No Governo, endurecem 
no social à espera de o bolo crescer, enquanto a população. sofrida 
e perplexa. pergunta: "Por que mudaram? Por que votei?" 

Na Amazônia. pesquisadores da Fundação Oswaldo_ Cruz. 
recentemente, seguindo a mesma trilha científica de Carlos Chagas 
que esteve JX>r lá nos idos de 1912, chegaram à inquietante consta
tação de que o Brasil é o campeão nas Américas em-1ncidêDCia da 
malária. O nosso País se trãnsformou, de um dia para o outro, no 
grande exportador de malária para os países vizinhos. -

Deveu-se à nossa vulnerabilidade em matéria de vigilância 
sanitária a ocorrência de infecções como o cólera. que este País 
conseguiu importar. no ano de 1991. do Peru. doença que provo
cou tantas vítimas. 

Somando-se às crónicas deficiênciaS de saneamento básico 
e de habitação higiénica, calcula-se que pelo menos 14 milhões de 
brasileiros possam ter morte precoce por esquistossomose e que 6 
milhões tenham morte lenta com a doença de Chagas. Por falta de 
uma vigilância sanitária e"ficiente no Brasil, a transfusão de sangue 
tem sido um grande veículo de hansposiçãO da doença de Chjlgas 
e da AIOS. Provou~se, em 1991, através de testes de sangue reali
zados em São Paulo. que 3% dos seus doadores eram portã.dores 
da doença de Chagas. enquanto no _Triângulo Mineiro essa taxa 

subia para 12% e para 20% no Rio Grande do Sul. A AIDS conse
guiu se E:xpandir no Brasil justamente pela precariedade de seu sis
tema-de vigilância. Hoje temos mais de 30 mil aidéticos que con
somem por mês I 00 milhões de reais. 

O Brasil é a décima economia do mundo, mas está em sep
tuagésimo quarto lugar quando _se trata de aplicar recursos públi
cos na saúde de seus habitantes. Perde, por exemplo, para o Para
guai_ (que aplica US$140 por habitante), para a Bolívia (que aplica 
US$120 por-habiiante). Já-o Brasil. em média, gasta em tomo de 
US$8Q por habitante. Se essa proposta de criação da contriOOição 
social for acatada pelo Congresso, estaremos ajudando a salvar 
mais vidas. visto que uma disponibilidade de recursos de US$160 
por habitante vai aumentar a participação do setor Saúde na distri
buição dos frutos da riqueza nacional, reduzindo, assim. uma cota 
da injustiça que atinge grandes parcelas do povo marginalizado. 

Em relação ao PIB, o Brasil apresenta lima taxa que mais 
uma vez demonstra a inversão de prioridades na escolha de nossas 
políticas sociais-:- enquanto nos EUA se gasta com a saúde o equiva
lente 12% de seu PIB. a França 8.9%. a lndia 6%. a Argentina 5,6%. 
o B~ilaplica uma taxa inexpressiva de apenas 4.2% de seu PIB. 

_É pela falta de uma vcm.tade política que sintetize ·as- verda-
- deiias aspirações nacionais que os oossos indicadores de saúde es

tão a desnudar uma realidade crua, fria e insensível que se espalha 
por todo o território rui.ciçma1. faien.do com que os bolsões de po
breza e miséria se muhipliquem num crescendo assustador, carre
gando doenças que não mais se justificam mim País-que ~Ce em_ 
todo os setores de sua economia. 

Não é Possível que: em -plena virada do sécUlO xx: se assiS
tam .ainda neste País pessoaS serem invadidas por vermfuoses, pela 
tuberrulose e p:Jr doenças que já haviain desaparecido há décadas 
do nosso meio, estimulando a separação do nosso País em dois 
Brasis: um Brasil moderno, saudável, superdotado, sendo tratado 
em hospitais de cinco estrelas e um Brasil do Jeca Tatu, raquítico, 
amarelo e triste, para Ci qual não existe perspectiva nem horizonte. 
pois até o direito à saúde lhe é negado, o direito de ser tratado con
dignamente lhe é subtraído. 

Não é mais possível assistirmos impassíveis a crianças ino
centes serem mortas nas Casas de Saúde por infecção hospitalar, 
as quais deveriam ter como fonte primeira de suas preocupações 
manter a vida e não provocar riscos oo óbitos. 

Queiramos ou não assumir as responsabilidades inerentes à 
função que o povo nos delegou, somos de fato uma elite política 
capaz de mudar esse panorama de humilhação e de dor. 

Vamos todos, juntos, Senadores, Deputados, Governo e 
Oposição. levar adiante esta causa justa,legítima, que se harmoni
za c-om o discurso que pregamos na praça pública, pois, afinal, ter 
uma saúde perfeita é o que todo cidadão realmente deseja para po
der trabalhar e criar sua família. é um ~ito da cidadania previsto 
na nossa Lei Maior. 

Assim nos comportando, estaremos a instalar entre nós um 
regime democrático com justiça social. 

Gostaria de dl:l.er às Sr"s e Srs. Senadores que pediram apar
te que lamento que o tempo não permita esse privilégio e essa 
honra Mas eu pediria a V. Ex•. Sr. Presidente, que aceitasse este 
meu discurso como justificativa da proposta de emenda constitucional 
qtie apresentei, assinada por quase todos os Secadores desta Casa. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR 
ANTONIO CARWSVAV.DARESEM SEU DISCURSO: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONS1ITUIÇÃO N". DE 1995 

Dispõe sobre a instituiçiio da contribuição so
cial para o financiamento das açõeco e Serviços de saúde. 
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do art. 60 da ConstituiçãOFederal, promulgam a se-
guinte Emenda ao Texto Constitucional: _ _ . 

Art 1° A União poderá instituir contribuição sobre mOVI
mentação oU transmisSão de valores e de créditos e de direiiDS de 
natureza fmanceira,- que não excederá a vinte e cincO cectésimos 
porcento. • 

Parágrafo único. O produto da arrecadaÇão de que trata este 
artigo será integralmente depositado ao Fundo Nacional de Saúde 
para fmanciameD.to daS ã.ções- e serviços de saúde. 

Art. 2° A contribuição a que se refere o artigO ari.teri_ói: será 
exigida nos termos do § 6• dO art. 195 da Constimição, fa.Cullando 
ao Poder Executivo reduzir o valor de sua alíquola ou restabelecê
lo. total ou parcialmente, nas condições e limites fiXados em lei. 

Art. 3° Não se aplica à contribuição de que trata o caput do 
art. 1° o disposto DO inciso I do art. 154 da Constituição. 

Art. 4° A vigência da contribuição sobre movimentação oo 
transmissão de valores e de créditos e de direitos de natuteza fi
nanceira não poderá ultrapassar o prazo de dois anos. 

Sala das Sessões, de' de 1995.- Senador Antonio Carlos 
V aladares - Pedro Píva - 8ei'Dardo Cabral - Beoi V eras -
Carlos Wilson - Gilberto Miranda - Bello Parga - Ney Suas
suna - Gilvan Borges - Lauro Campos - José Eduardo Dutra 
- Valmir Campelo- Pedro Simon- Josaphat MariDho- Ro
berto Freire- Júnla Marlse -Sebastião Rocha - Ramez Tebet 
- Jader Barbalho - Guilherme Palmeira - Jefferson Peres -
José Alves- Romeu Tuma- Carlos Patroánio- Artur da Tá .. 
vola- Júlio Campos- José lgnácio Ferreira- Luc:ídio PorteDa 
- Joel de Hollanda- José Agripino- Lúdo Alcântara- Jonas 
Pinheiro - Marina Silva - Flaviano Melo - Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Solm: a mesa, r:<:
querimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício. 
Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N• 957, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Requeim, nos termos do Art. 50, Parágrafo 1°, da Consitui

ção Federal, dirija-Se esta Casa ao Exm0 Sr. ~stro da fazenda 
Dr. Pedro Malan, solicitando sejam por ele prestadas ao Senado 
Federal, as seguintes infóltnações, pertinentes à competência- da-
quele órgão: -- - -- - _ - ~= 

I- Volume de recursos a ser arrecadado dos contribuimes e 
lançado na rubrica ''Dívida Ativa", listados por tipo de tributo, es
tado por estado da Federação; 

II - Com relação a tal volume de recursos, constante no 
item I, solicita~se destacar, usando como paradigma, todo o mon
tante devido até a data em que estas informações forem prestadas 
ao Senado Federal, o seguinte: 

- Valor Principal dos r&.ursos; 
-Juros; 
- Correçõçs; 
-Muitas: 
III --Relacionar os 10 (dez) maiores contribuintes devedo

res de cada uoidade da Federação. 
Requeiro, ainda, sejam tais informações prestadas, simulta~ 

neam.ente. em Real e em Dólar. 
Respeitosamente, 
Sala das Sessões, 22 de junho de 1995.- Senador João 

Rocha. 

(À Mesa para decisão) 

REQUERIMENTO N• 958, m: 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, parágrafo J 0 , da Constitui~ 

çio Federal dirija-se esta Casa ao Exm• Sr. Ministro da Fazenda, 
Dr. Pedro Malan, solicitando sejam por ele prestadas ao Senado 
Fedexal. as seguintes informações, pertinentes à competência da~ 
quele órgão ou de organismo sob a sua égide: 

I - volume de recursos, pertinente, especificamente. ao 
FGTS a ser arrecadado dos contribuintes e lançado na rubrica "Dí~ 
vida Ativa'', declinado estado por estado da federação; 

II - com relação a tal volume de recursos, constantes no 
item I. solicita-se destacar, usando como paradigma, todo o mon
tante devido até a data em que estas inf0l'IIl3çôes forem prestadas 
ao Senado Federal, o seguinte: 

-valor principal dos recursos; 
-juros; 

. - correções; 
-multas; 
m- relacionar os 10 (dez) maiores contnb.J.intes devedores 

de cada Unidade da Federação. 
ReqUeiro, ainc;la. sejam tais fuformações prestadas, simulta

neamente, em Real e em D6lar. 
Respeitosamente, 
Sala das Sessões. 22 de jmho de 1995.-Senador João Rocha. 

(À Mesa para decisão) 

REQUERIMENTO N• 959, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do arL 50, parágrafo 1°, da Constitui

ção Federal, dirija-se esta Casa ao &m0 Sr. MinistrO da Previdên~ 
cia e Assistência Social, Dr. Reiobold Stepbanes, solicitando se
jam por ele prestadas ao Senado Federal as seguintes informações, 
pertfuentes à competência daquele órgão: 

- I - volume de :rea.~rsos devidos à Previdência Social, a ser 
arrecadado dos contribuintes e lançado na rubrica "Dívida Ativa", 
declinados Estado por Estado da Federação; 

ll - com relação a tal vohlme de recuiJQs, constantes no 
item L solicita-se destacar, usando como paradigma, todo o mon
tante devido até a data em que estas informações forem prestadas · 
ao Senado federal. o seguiDte: 

-valor principal dos :recursos; 
-juros; 
- correções; 
-multas; 
rn- relacionar os 10 (dez) maiores devedores de cada uni~ 

dade da Federação. 
Requeiro, ainda, sejam tais informaçõeS prestadas, simulta

neamente, em real e em dólar. 
Respeitosamerite, 
Sala das 5essiies. 22 de junho de 1995.-Semdor João Rocha. 

_(À Mesa,parad~cisão) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - os requerimento• 
lidos serão despachados à Mesa, para decisão, nos termos do inci· 
so lli doart. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário em exercicio, Senador Renan Calheiros. 

São lidos os seguirites: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°197, DE 1995 

Dispõe sobre o Depósito Legal de pubücações 
na Biblioteca Nacional. 
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O Congresso Nacional decreta: 
An. 1 o A presente lei regula o Depósito Legal de publica

ções, com o objetivo de assegurar o controle e a guarda da produ
ção intelectual nacional al6m de possibilitar a elaboração e divul
gação da Bibliografia Brasileira corrente, visando l defesa e à 
preservação da memória nacional. 

Art. 2°.Para os efeitOs desta lei considera-se: 
I - Depósito Legal: a exigência estabelecida em lei para o 

envio à Biblioteca Nacional de 2 (dois) exemplares de todas as pu
blicações produri.das em território nacional, por qualquer meio ou 
processo. 

II - Publicação: é considerada publicação toda obra inte
lectual, em suporte f'ISico resultante de qualquer processo de pro
dução. comunicada ao público, e que se destine à distribuição gra
tuita ou venda.. 

III- Nova publicação: 
a) publicação cujo Cooteúdo ou forma tenha sofrido algum 

tipo de alteração, no todo ou em parte. tais como revisão, reim
pressão, correção. ampliaçãq ou condensação; 

b) a publicação que aprt:sente variação na forma ou suporte 
f'tsico; 

c) edição fac-similar. 
IV - Autor. Editor ou Pr:odutor da Obra a pessoa física ou 

jurldica responsável pela produçio de publicações. 
Parágrafo único. &clui-se da abrangência deste artigo a 

obra audiovisual regida pela Lei n• 8.401. de 8 de janeiro de 1992. 
Art. 3" O Depósito Legal será efetuado pelos Autores. Edi

tores ou Produtores de publicações. at6 90 dias ap6s sua edição. 
Art. 4• São equiparadas às obras naciooais, pam efeito do 

Depósito Legal, as provenientes do exterior. que trouxerem indica
ções do editor domiciliado no território nacional. 

Art. 5" A Biblioteca Naciooal publicará, regularmente. em 
coottapartida ao Depósito Legal. a Bibliograf" Brasileira que ter>\ 
por fun principal regislrar e divulgar as aquisições efetuadas em 
virtude desta lei. 

Art. 6" Esta lei também abrnnge as publicações oficiais dos Di
veis da Adminísuaçio Fedelal. Estadual e Municiplll. <lima e indireta. 

Art. 7° A Biblioteca Naciooal utilizará o Código do Interna
cional Stan..Qald Book Number (ISBN) como forma de cootrole do 
recolhimento dõ. depósito legal ptevisto nesta leL 

Parágrafo únioo. Competiiá à Biblioteca Nacional fornecer 
o serviço de controle do ISBN. 

Art. 8° Ficam revogados o i)ecreto D0 1.825. de 20 de de
zembro de 1907 e as demais disposições em contrário. 

Art. 9° Esta leí entra em vigor na data de sua publicaçio. 

Justillcação 

O projeto tem por objetivo promover a atualização do De
creto n"l.825. de 20 de dezembro de 1907. que dispõe sobre are· 
messa de obras à Biblioteca Nacional. 

A reformnlação, em novas bases. do instituto do Depósito 
Legal advém do surgimento de novas tecnologias utilizadas na 
produção da informação, bem como novos supcctes previsíveis 
ainda não desenvolvidos. que não são abrangidas pela legislação 

.em vigor. 

Neste sentido, o art. 2° do projeto inova ao ampliar o con
ceito de Publicação. admitindo a produção de informações em 
qualquer suporte tisico e a obrigatoriedade do Depósito Legal des
_se t!Po de material. Em decOITência da adoção desta direliiz. o pro
jeto toma obrigatório o envio, à Biblioteca Nacional. para fms de 
Depósito Legal. de 2 (dois) exemplares de cada obra publicada em 
territóriO nacionaL 

Outras nações optaram por quantitativos de exemplares 
bem superiOll':s ao estabelecido neste projeto. Publicação editada 
pela Unesco denominada ''Recomenda:ciones para Legislación de 
Depósito Legal" divulga que países como a Grã-Breranha exigem 
06 exemplares; Suécia 05 a 07; Israel 06; França 04. Como se 
constata. ao fiXar o número de 02 exemplares para implementação 
dos objetivos do Depósito Legal. o projeto não foge aos parâme
tros adotados por outtas nações. 

o art. 5" do projeto prevê a ampla divulgação do material 
recebido pela Biblioteca NacionaL atmv6s da publicação regular 
da Bibliografl& Brasileira. Esta publicaçãu tem por objetivo. no 
plano intcmo. promover a democratizaçio do processo de conhe
cimento através da divulgação ampla da produção culmral do país, 
enviada por Depósito Legal à Biblioteca Nacional. No plano exter
no. esta Bibliografia tem por objetivo divulgar a cultura naciooal. 
inserindo-a no processo de globalização do acesso à informação. 
Estas são diretrizes que se ba.tmonizam com os princípios estabe
lecidos no art. 215. caput, da Constituição Brasileira. 

O art. 7' acolbe o código do lnternational Standard Book 
Number (ISBN), adotado mundialmente. A Biblioteca Nacional se 
utilizani desse mecanismo como forma de controle do recolhimen
to do Depósito LegaL 

O projeto. ao contrário dos demais em tramitação. não pre
vê sanção pecuniária pelo não-cumprimento do Depósito Legal. 
Primeiramente. em razio de dificuldades operacionais para aplica
ção. cobrança, recolhimento e destinação da multa. que a legisla
ção vigente oio previu, o que tomou inócua sua execução, e que 
desaconselha sua permanência, em razão da complexa eslrutura 
achninistrativa a ser-Criada para sua efetivação. Em segundo lugar, 
porque se entende que a queslão do Depósito Legal está vinculada 
ao pxessuposto da necessidade de integração entre o 6rgão encar
regado da efetivação desse Depósito (Biblioteca Nacional), e o 
metcadõ editorial que deve estar cônscio da importância dos pro
cedimentos para preservação, divulgação e conhecimento do patri
mônio cultural brasileiro. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995. - Senador Hugo 
Napoleão 

lEGISLAÇÃO Cri" ADA 

LEIN"8.40l,DE8 DE JANEIRO DE 1992. 

Dispõe sobre o controle de autenticidade de có
- pias de obras audiovisuais em videograma postas em 
comérdo. 

(À Comissão de Educação -Decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"198, DE 1995 

Proíbe o wo de substâncias pnaboJimntes, natu· 
rais ou artificiais, com a finalidade de aumento de massa 
oorporal em animais de abate e dá outras providencias. 

A criação de DOVOS suportes de disseminação da informação 
(CD-ROM'S, disquetes. videolaser, co·s, etc ••• ), que já se encon
tram disponíveis ao plblico. estio sendo enviados A Biblioteca 
Nacional pelos produtores de obras culturais. o que toma necessá
ria uma urgente normalização adequada visando a revigorar o ins-
tituto do Depósito Legal e. por consequ6ucia. dDtar a Biblioteca O Con!!I"sso Nacional decreta: 
Nacional dos meios técnicos necessários para a Preservação e Dis- Art. 1° É vedada, em todo o território nacional. a utilização 
sem:inação dessas publicações. -- de substânciãs com propriedades anabolizantes, de origem nablral 
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ou sintética, com a fm8lidadc de aumento de massa corporal de 
auimais de abate pam consumo humano. 

Art. 'r Os órgãos oficiais. oompetemes implementari.o pro
gramas de mooitoramento dos resfduos das substâncias referidas 
no artigo anterior, propém:iona.lmente l magnitude do rebanho 
abatido em todo o território nacional. 

Parágrafo único. Os resu1tJidos dos programas referidos no 
caput deste artigo deverão ser divulgados amialmente pelos res
pectivos órgãos exocutores. 

Art. 3° A violação dos dispositivos desta Lei sujeita o mfra
tor às penalidades previstas na Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 
1977, independentemente das sanções civis e penais cã.biveis. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 5° Esta Lei enlra em vigor na data de sua publicação. 

Justlllcação 

A fmalidade desta Proposição CODSiste, preci~amenie, em 
tornar defeso o uso de sub~cias anabolizantes, de qualquer na
tureza., que visem ao aumento de massa corporal de animais de 
abate, afastando, assim, os riscos e agravos à saúde humana decor
rentes de seu consumo. 

Data de 1986 a Portaria de n• 268, do Minis!kio da Agri· 
culmra, que possibilitou a Utilização de homlÕnios nan.uais e sinté
ticos em nossos rebanhos, gerando tal medida, incontinenti, uma 
onda calorosa de protestos por parte da sociedade cientifica e dos 
coosumidores, o que resultou em sua revogação por parte do Mi· 
nistro da Agrirultura.. cerca de três meses em.pós sua publicação. 
Ademais, o uso de zeranol. um anabolizaDtc sintético foi livremen
te permitido por um período superior a dez anos, tendo sido poste
riomlente sobres:ta.da a sua utilização. 

Declarações xe=tes do Sr. Ministro da Agrioultum apon. 
tam como certa a hberaçio de det=ninados tipos de anabolizan· 
tes. com vistas ao seu uso no rebanho destinado ao abate e cODSU
mo intemo, bem como aquele destinado ao setor exportador, o 
que, mais uma vez, levanta acimadas polemicas sobre o assunto, 
conduzindo-nos. por conseguinte, l apresentaçio de proposta que 
afaste def.mitivam.enle essa ameaça que, periodicamente, ronda a 
população ,]!Iasileira, disseminando o temor e a preocupação nos 
meios t6cnicos êlentifiCOs e nos setotes conscientes e 8tiv0s do 
mercado consumidor, pelas mzões que a seguir expcmos: 

I- Preliminarmerile, mantendo-nos fieis à verdade e à prati
ca cientifica. reCoohece-se que determinadas classes de anaboli
zantes, uma vez empregados de fonna cmreta e segwxlo rigorosos 
critérios técnicos, oferecem uma -ieduzida oportunidade de riscos à 
saúde humana, em conformidade com a lit.eiatura cientifica hoje 
disponivel. 

II - Por empn:go adequado, enlmlde-se que o anabolizante 
deve ser ministrado ao animal no local c de fonna tecnicamerite 
correta, obedecendo-se rlgcxosamente à dose recomendada, com 
rlgida obseiVância do periodo de ca.I€ncia, que compreende o lap
so de tempo entre a administração da droga c a sua suspensio pré
via ao abate, que varia, segundo a classe do anabolizante utilizado, 
eDIIe 60 e 120 dias. 

Ill - Os anabolizantes desencadeiam uma série de efeitos 
colateJ:ais ió:desejáveis-, dadas as suas peculiaridades químicas e 
biológicas., suscetíveis de mimetizarem os efeitos dos hormônios 
no organismo do an.imal e do coDSUmidor humano, tais como: 

a) indução de puberdade precoce em crianças, uma vez que 
estas respondem vigorosameme a pequenas alterações nos níveis 
honnooais presentes em reduzida proporçio nos SCIUS organismos, 
com todas as sérias co~ncias ao seu desenvolvimento sotDÁ
tico e psicoafetivo; 

b) coosolidação premarura dos núcleo& 6oseos de cn:scimento. 
com profundas repercussões no crescimento estalllrai pooterior; 

c) alterações nos caracteres sexuais secundários, predomi
nantemente de nabJrez.a femjnilizante, acompanhadas das inderro
gáveis seqtlelas psicológicas e emocionais a: elas superVêílientes; 

cJ) indução ele ginecomastia e impotência sexual; 
e) genotoxidade, ou seja, determinidas classes de anabo

lizantes possuem afmidade pelo DNA- material genético situa
-do no núcleo da célula-, podendo provocar mutações genéticas 
no consumidor fmal da carne c-om resíduos daquelas substân
cias, levando a resultados imprevisíveis e desastrosos ao genoma 
humano; 

O finalmente, a comprovada can::inogenicidade de alguns 
anabolizantes, o que. por si só. é expressivo do grau de periculosi
dade que tais substâncias podem exigir. 

IV - O quadro se toma ainda mais obscuro ao se constatar 
que as medidas destinadas à fiscalização de um suposto uso de 
anabolizantes no País encootram.-se, -desde já., irremediavelmente 
inviabilizadas, em virtude de: 

- existência profusa de abatedouros. clandestinos e de frigo
rificos não inspecionados, que, segundo estimativaS de esbldiosos 
do assunto, respondem por-cerca de 70% da carne consumida no 
Brasil. encontrando-se. portanto, fora do raio de ação dos serviços 
de ftsc:alização do Ministério da Agriru1tunl; 

- total impossibilidade de se averiguar a obediência ou 
não ao periodo de carência estipulado para cada categoria de 
anabolizante; 

- insuficiência absoluta de recursos materiais, humanos e 
técnicO-científicos para a implementação de um prognuna de de
tecção de resíduos dos agemes anabolizaDt.es noo tecidos dos ani
mais submetidos ao tratamento por tais drogaso 

- incapacidade do órgão fiScalizador para o exercício- de 
suas atribuições. frente à. extensão territorial do pais e da magnitu~ 
de do rebanho abatido anualmenle, estimado em 23,5 milhões de 
cabeças por ano, o que resulta numa média superior a 60.000 ca~ -
beças diárias. 

V- Ademais, deve-se le.v~ em conta que o Bmsil exporta, 
anualmente, 400.000 toneladas de carne para a Comunidade Eco
nómica Européia, montante expm;sivo em termos de obtenção de 
divisas para o País, que serão coarc:tadas caso o Ministério da 
AgriCultura insista eni sua inSeD.sata política, visto que a entrada 
do produto será inapelavelmente sustada naquele m.exca.do. 

Por f:am, deve-se considerar que podemos dispor, no País, 
de medidas de raciooalização e de aumento da produção e produti· 
vidade no setor pecuário sem apelar para ·a discutível e temerária 
utilização dos agentes anabolizantes, buscando a otimi.zação de re
cursos tecno16gioos de fácil aplicabilidade e isentos de riscos A 
saúde humana, integrando-os numa politica nacional de produção 
-e abastecimento alimentar, consentânea à realidade dos produtores 
e consumidores brnsileiros. 

Assim, e em vista das razões expostas. contamos com a 
compreensão dos nobres pares na recepção a essa Proposição. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995. - Senador Os .. 
mar Dias. 

U:GISU.ÇÃO CITADA 

---·-·-·-·--. 
LEI N" 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977 

Configura iofrações à legislação canitária fede
ral, estabelece as sançõa respectivas, e dá outras 
providências. 

·-··-··-.. _ .. _; ............. _.. ... _, _____ .;..:,.__. ____ ~ ..... ""'·----
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PORTAR1AN"268, DE 11 DE JUNHO DE 1986 

O Ministro de Estado da Agriculmn, no uso de suas atri
buições, e tendo em vista o Paxecer emitido pelo Grupo Técnico, 
constituído de especialistas da área. e considerando: -

a) que os conhecimentos científicos, atnalizados, dos efei
tos metabólicos dos agentes anabolizantes permitem a racionaliza
ção de seu ugo zootécnico; 

b) que a evolução da tecnologia demonstra ter o uso de tais 
subslâncias contribufdo para incremento da produçio de proleÍDa 
alimentar; 

c) que o conhecimenro dos efeitos l6xico-farmacológicos, 
baseados em metcxlologias analíticas, capazes de detectar níveis de 
resíduos em até partes por triJhão (PP'l), assegura a ausência de 
risco no consumo bumano de cames e produtos derivados, prove
nientes de animais tratados; 

d) que há crescente aceitação de uso desses anaboliz.antes 
em diferentes países; 

e) que está comprovada a atividade carcinogt!nica, terntogt!. 
nica e mutagt!nica de COJDP<!SIOs do grupo Estilbeue, 

Resolve: 
Art.. 1° Facultar o registro de produtos contendo substâncias 

naturais ou artificiais. de natureza hormonal ou não, destinados ao 
aumento de ganho de peso em bovinos, à pesquisa e às fmalidades 
terap&lticas. 

Art. Z' Proibir a fonnulaçio e emprego de produtos à base 
de Estilbeucs para flllS anabolizanles e/ou uso terapêutico. 

Art. 3" Condicionar o registro de tais produtos ao cumpri
mento do Decreto n" 64.499/69, bem assim das Nonnas Técnicas 
Complementares anexas a esta Portaria. 

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica· 
ção. revogadas as disposições em contrário, especialmente as Por· 
tarias Ministeriais n•s 545, de 5-6-61, c 2, de 6-1-72. -lris Rezen
deMachado. 

NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARES 
À PORTARIA MINISTERIAL N" 268, DE II.;;-86 .. 

A produçio c o comt!rcio dos produtos anabolizanles desti
nados à engorda de animais seri.o rCgidos pelas seguintes normas: 

1 -Do Registro 

1.1. O registro e a mnovação de licença dos prOOutos acima 
caracterizados, bem assim dos seus princípios ativos, serão efe
tuados pela Secretaria de Defesa Sanitária Animal (SDSA), na for
ma estabelecida pelo Deaeto n• 64.499, de 14-5-69 c destas oor
mas técnicas. 

1:2. No relatório técnico do requerente, devem coostar tra
balhos técnicos, a nível de campo, estatistican:ieilte significativos, 
realizados no Brasil por em.idades idõneas. comprovando a eficá
cia do produto aos fms propostos. 

13. O interessado deve apresentar Certificado Analitico, 
que o habilite a comprovar a ausência de resíduos nocivos ao ser 
humano, em carnes e derivados de processamento, na sensibilida
de analítica de parte por trilhão (ppt). 

1.4. Não será permitida a comercialização dos produtos cm 
questão, cujos rótulos, bulas e embalagens cão contemplem o tex
to: ''Venda sob Prescrição Obrigatória e aplicação sob oiientação 
Médico-Veterinária''. 

2. Da Fiscatimção 

2.1. O nio cumprimento de quaisquer das normas, acima 
explicitadas, determinará o arquivamento do Processo 'de R'êgistro 
e/ou renovação de licençã, jui:tto à Secretaria de Defesa Sanitária 
Animal (SDSA/SNAD). 

2.2. Os certifiCados analíticos, para O ·controle quali-quanti
tativo dos resíduos biológicos de bormôoios estetóides e demais 
anabolizantes, poderão ser emitidos por laboratórios oficiais cu 
aqueles devidamente reconhecidos pelo MinistériO da Agriculblra, 
atrav6s da SNAD. 

23. A presença de qualquer cao<:entraçio residual dessas 
substân_c~ e/ou metabólitos nos produtos de origem animal desti
nados ao consumo, em desacordo com o relatório téCnico-do pro
du lO, acarretará de imediato, o cancelamenlO do registro do produ
to pela SDSA. 

2A. As dúvidas suscitadas sobre a vemcidade dos certifica
dos analiticos serilo dissipadas pelo Plano Naciooal de Conlrolc de 
Resíduos Biológicos cm Produtos de Origem Animal (PNCRB), 
daSNAD. 

:?.5. Os casos omissos e oubas dúvida~ que possam surgir 
na execução destas normas seria resolvidos pelo Secretário Nacio
nal de Saúde Agropecuária do Ministério da Agricultura. 

-(À Comissão tk Assuntos EcOn/Jmicõs - Decisão · 
Terminativa.) 

PROJETO DE LEIN°199,DE 1995 

Institui dln:ito de proteção de rultivares e dá 
outras provldênc:la& 

O Con8J:1'SSO Nacional decreta: 

TÍI'ULOI 
Das Disposições Preliminares 

Art. 1° Fica criado, no âmbito do Ministério da Agricultura, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária. o Serviço Nacional de 
Registro e Protcção de Cultivares- SNRPC, cuja estrublra básica 
será defmida por legislação específica c institufdo o direito de Pro
teção de Cultivares, de acordo com o estabelecido nesta Lei. 

Art. 2° A protcção dos direitos relativos à. propriedade inte
lectual referente a cultivar se efetua mediante concessão de tímlo 
de proleçio, considemdo bem móvel para todos os efeitos legais c 
única forma. de proteção de novas cultivares no Pais. 

Art. 3° Considera-se nova cultivar. para os efeitos desta Lei. · 
a variedade de espécie vegetal, descrita em p.~blicação especializa
da disponível e acessível ao público, que seja claramente distin
guível de outras cultivares conhecidas, possua denominação pró
pria, seja bomogênea e estável através de gerações sucessivas e 
passível de utiliuçio, não teqdo sido oferecida à venda há mais de 
I (um) ano, anteriores à data do pedido de proteção. 

Parágrafo único. Considern-se também nova cultivar, na 
forma deste artigo, as cultivares oriundas de outros países. que, 
por mais de seis_ anos para espécies de árvores e videiras e por 
mais de quatro anos para todas as ootras espécies, não tenham sido 
oferecidas_ à venda em cutros países. 

Art. 4° Considera-se, para os fms desta Lei: 
I - melhorista: pessoa f'lSica responsável pela obtenção de 

cultivar e pelo estabelecimento de descritores que a diferenciem 
das demais: 

II- desaitcr. camcteristica morfológica, fisiológica oo bioquf
mica. herdável gcucticameotc. utilizlda na identifiCaÇão de cuhivar, 

Itt - margem mínin:ia:: cõrijlntcf mínimo de descritores, a 
critério da autoridade competente, suficierite para diferenciar uma 
nova cultivar das demais cultivares conhecidas; 

IV - cultivar distinta: cultivar que se distingue claramente 
de qualquer cutra, cuja. existência na data do pedido de registro 
seja reconhecida; - -
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V- cultivar bomog&lea: cultivar que utilizada cm plantio. 
em escala comercial, apresente variabilidade minima quanto aos 
descritores que a identificam. a critériO da autoridade competente; 

VI- ailiivar estávet rul!ivar que, ~ em escala <XllllOl"

cial."""""""" a sua b~ -vés de~ sucossivas; 
vn- cultivar essencialmente derivada: uma cultivar 6 con~ 

siderada esseD&ialm.ente derivada de uma outra se: a) aquela pre
dominantemente derivada de uma cultivar inicial, sem penler a ex
ptessão das caractcristicas essenciais que resUltam do gen6tipo ou 
da combinaçio de gen6tipos da cultivar iDicial; b) a claramente 
distinta da cultivar inicial; c) a cotreSpOD.dentc i cultivar inicial na 
expressão das caractetisticas essenciais que resultam do gen6tip:> 
ou da combinação de genótipos da cultivar inicial, exceto no que 
diz respeito a diferenças resultantes da: derivaçio correspondente; 

vm - teste de distinguibilidade, homogeneidade, estabili
dade - DHE: procedimento técnico de comprovação de que a nova 
cultivar é distinguível de outnl cujos descrikm:s sejam conhecidos. 
bomogê.nea quanto às caracteristícas em cada ciclo reprodutivo e 
estável quanto à repetição das mesmas caractetislicas ao loó.go de 
gerações sucessivas; • 

IX- amostra viva: iunostra fomecida pelo requerente do di
reito de proteçio que, se utilizada na propagação de cultivar, con
fiiiDe os descritoR:s apresentados~ 

X- propagação: reprodução doo multiplicação das Selllen
tes de uma cultivar, ou a concomitância dessas ações: 

XI - material pmpagativo: toda e qualquer parte da planta 
utilizada na sua reprodução ou multiplicação; 

xn- planta inteira: plantas com todas as suas partes passi
veis de serem utilizadas na propagação de uma asltivar: 

xm - sementes: toda e qualquer estrumra vegetal utilizada 
na propagação de uma cultivar. 

XIV- espécie semiperene: aquela asja utilização em cUlti
vo comercial seja igual oo superior a quatro anos e "inferior a dez 
anos, ap5s o plantio; 

XV - espécie perene: aquela cuja utilizaçio cm cultivo co
mercial exceder dez anos, ap6s o plantio; 

XVI- complexo agroflotestal: o conjunto de atividades re
lativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetaiS VisibOO_a_alimen
t.ação humana ou animal, a produção de coml:ostíveis. 6loos. co
rantes, fibriiS e<lemais insUmos pom utilização industrial e à ob
tenção de plantas medicinaís. florestais e ornamentais. 

Parágrafo único. Especificamente para esla Lei. tambénl 
compreende-se como cultivar a linhagem componente de híbridos. 

TÍTULO II 
Da Propriedade lntd<dual 

CAPÍTIJLOI 
Das Disposições Gerais do Solicitan"' 

Art. 5° À pessoa fisica cu juridica responsável pela obtenção 
de nova cultivar no País. será assegumdo o direito de obter protoção 
que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nesta LeL 

§ 1 • A proteção poderá ser requerida por pessoa f!Sica cu 
juridica. por seus herdeiros e sucessores, por evenblais concessio
nários mediante apresentação de documento hábil, quando obten
tor da cultivar. 

§ 2° Quando o processo de obtenção for -realizado por duas 
ou mais pessoas. em coopen.çã.o, a protoção poderá ser requerida 
em conjunto ou isoladamente, mediante nomeação e qualificação 
de cada uma para garantia dos respectivos dileito5.-

§ 3• Quando se tratar de proteção requerida por pessoa jni
dica. deverá ser indicado o nome de toc:io:; os melharista3 que, nas 
condições de empregados ou de pres~s de serviços. obtive. 
rem a nova cultivar. 

CAPITuLO II 
DaProfe9io 

SEÇÃOI 
Da Cultivar Passível de Proteção 

Art. 6° É passivei de proteção a cultivar de qualquer gênero 
ou espkie vegetal. que seja claramente distinguível de outras cul
tivares coohecidas por margem minima de descritmes. possua de
nominação pr6pria, seja bomogênea e estável quanto aos descrito
res atn.v~ de gemções sucessivas e seja de esp6cie susceiÍvel de uso 
pelo complexo agroflorestal. que não lellba sido vendida cu ofeteeida 
à venda há mais de I (um) ano, anterior à data do pedido de proteção. 

Parágnúo único. Cabe ao órgão I<sponsável pelo registro e 
proteçio de cultivaxes divulgar, progressivamente. as espécies ve
getais e respectivos. descritores mínimos necessários à abertma de 
pedidos de I<gistro ou proteção. 

SEÇÃOll 
Do Direito de Proteção 

Art. ?" O objeto da proteção, nos tennos desta Lei. recairá 
sobJ:e o material de reprodução cu de multiplicação vegetativa da 
planta inteira. 

- ---Art. go A proteção assegura a seu tittJ.lar o direito quanto à 
reprodução comercial no território brasileiro, ficando vedado a ter
ceiros vender, ofeteeer à venda. reproduzir. importar. exp:rrtar. 
embalar, armazenar ou ceder a qualquer titulo a cultivar, durante o 
prazo da proteção. sem sua autorização. 

Art. lJO Não fere o direito de propriedade sobre cultivar prO: 
tegida aquele que: 

I - :resetVa e planta semente para uso ptóprio, em seu esta
belecimento ou em estabelecimento de terceiro cuja posse detenha; 

II- usa cu vende como ali.meoto ou matéria-prima o produ
to obtido do seu plantio; 

m- utiliza-c como fonte de variação no melhoramento ge
nético ou pa pesquisa científica. 

§ 1 ao O disposto nos incisos I e II deste artigo somente se 
aplica h cultivares de espécies de propagação essencialmente ve
getativa, quando utilizadas em cultivos para fms de subsistência. 

§ 2° Para os efeitos do inciso III deste artigo, sempre que 
for indispensável a utilização permanente da cultivar protegida 
para produção comercial de outm cuhivar, ftca o titular da segunda 
obrigado a obter o ConsentimentO do titular do material original. 

§ 3° Para os efeitos do inciso lll deste artigo, sempre que 
uma cultivar protegida for modificada de modo a ser caracterizada 
como cultivar essencialmente derivada de cultivar inicial protegi
da. não poderá a mesma ser utilizada para fms comerciais sem o 

-Consentimento do titular da cultivar íníciaL 

SEÇÃOni 
Do Direito de Proteção a Estrangeiros 
e Brasileiros não Residentes oo País 

Art. 10. Será assegorado tratamento nacional a pedidos de 
proteção de cultivar proveniente do exterior para: pessoa. física ou 
jurldica estrangeira. através do seu representante legabnente auto
rizado. com domicilio no Brasil 

Parágrafo úníco. Na hipótese deste artigo, o- pedido só será 
apreciado caso o país onde foi obtida a cultivar reconheça à cuhi
var obtida no Brasil. direitos similares aos que reconhece a culti-
vareS obtidas naquele país. · 

Art. 11. A proteçãó, no território nacional. de cultivar obti
da fora do Brasil por pessoa física oõ j.nldica deverá ser solicitada 
di.retarãerile por seu represenlante legalmente autorizado. com do
micílio no BrasiL 
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SEÇÃON 
Da Duração da Proteção 

Art. 12. A proteção de cultivar, nos termos desta lei, vigora
rá a partir da data de concessão do certificado de proteção, pelo 
prazo de quinze anos. excebladas as espécies perenes e semipere
nes de uso CQilltm::ial como fiutíferas, florestais e ornamentais e os 
respectivos porta-enxertos, para os quais a duração será de 25 
(vinte e cinco) anos. 

Art. 13. Deconido o prazo de vigência do direito de prote
ção, a cultivar cairá em domínio público e nebum Outro poderá 
obstar sua livre utilização. - --

SEÇÀOV 
Do Pedido de Proteção 

Art. 14. O Pedido de proteção será fonnalizado à autoridade 
competente. e assinado pelo oluW:t-ou pelo seu repl<SOWote legal. 

Art. JS. O Pedido de proteção, que só podet.i se referir a 
uma única cultivar, conterá: ~ 

I -espécie botânica; 
II- nome da cultivar; 
Ill- origem genética; 
IV - relatório descritivo mediante preenchimento de todos 

os descritores exigidos; 
V -- declaração garantindo a existência de amostra viva à 

disposição da autoridade competente; 
VI- nome e endereço do requerente e dos me.Ib.oristas; 
VII- prova da realização do teste DHE. diretamenle pelo 

próprio requerente ou por instiuição pública ou privada brasileira 
ou do País de origem. 

vm- relatório de outros descritores indicativos de sua dis
tingüibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a comprovação 
da efetivação pelo solicitamc de ensaios com a cuhivar junto com os
controles específiCOS ou designados pela autoridade competente. 

IX- Prova do pagamento de taxa de pedido de proteção; 

Art. 18. Apresentado o pedido_de sinonímia. ser~ procedido 
exame fon:Dal prelim.ioarquanto à existência e, se íoexistente, será 
protocolado, caso esteja devidamente instruído. 

§ 1° Do protocolo de pedido de proteção de cultivar, consta~ 
rão hora., dia, mês, ano e número de apreseritação do pedido, nome 
e endereço completo do(s) interessado(s). 

§ 2° O exame, que não ficará condicionado a eventuais 
oposições oferecidas, verificará se o pedido de proteção está de 
acordo com as prescrições legais, se está tecnicamente bem de
fmido e se não há anterioridade, ainda que com denominação 
diferente. 

§ 3° O solicitante deverá substituir a denominação, caso 
ocorra sinomínia_ ou não sejam_ at~ndidas as exigência do art. 6°, a 
exclusivo critério-da auroridade competente. 

-- § 4° O pedido será indeferido, se a cultivar contrariar as dis
posições do art. 6° 

§ 5° Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências 
adicionais julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apre
sentação do novo relatório descritivo,-sua Complementação e ou
tras ilifamações, a critério da autoridade competente. 

· § 6° A exigência não-cumprida ou não-contestada no prazo 
de 90 (noventa) dias, acarretará o arquivamento do pedido, encer
rando-se a instância administtativa. 

§ 7~> O pedido será arquivado se for considerada improce
. dente a contestação oferecida à exigência. 

§ 8° Salvo o disposto no § 6° deste artigo, no prazo de 90 
(noventa) dias, caberá recurso, pelo interessado, da decisão que 
denegar o pedido e, por terceiro, da decisão que deferir o pedido, 
desde que o tenha impugnado, tem.pestivamente. 

Art. 19. Publicado o pedido de proteção, corret.i o prnro de 
90 (noventa) dias para apresentação de eventuais impugnações, 
dando-se ciência ao solicitante. o_ -

- SEÇÃO VI 
Da Concessão do CertirJCado de Proteção 

X -declaração sobre a venda ou submissão à proteção no Art.. 20. O Certificado de Proteção de Cultivar será expedi-
País ou no exterior, da cultivar proposta, ou se a mesma está prote- do depois de decorrido o prazo para recurso ou, se interposto, ap6s 
gida em outro país. a publicação de sua decisão. 

§ 1"""0 preenchimento dos descritores defmidos e~ iu_di_ca:- _ § 1° A publicação -poderá ser efeblada imediatamente no 
ção dos novos descriton:s deverão satisfazer as condições estabe- caso do pedido ser deferido e não ter havido impugnação tempesti-
lecidas pela autoridade competente. va, na forma do art. 18. 

Art. 16. Toda cultivar deverá possuir deoominação que a § 2° (Do Certificado de Proteção de Cultivar deverão 
identifique, destinada a ser sua denominação genética, devendo constar o numero _respectivo, nome, nacionalidade do titular, 
para fins de registro e proteção, obedecer aos seguintes critérios: sucessor ou-Cessionário, se houver, o praZo de duração da prole-

I- ser única. não podendo ser expressa apenas de forma nu- ção, ressalvando-se a responsabilidade do governo quanto aos di-
mérica; reitos de tetceiros. 

II- ser diferente de qualquer denominação que designe cul- § J~> Além do nome do titu~. constarão no Certificado de 
tivar pré:existente: - __ :~c-· _ proteção de_ cultivar o nome do melhorista e _a_ ~ircun~tância de que 

Ill -não induzir a erro quanto às suas característicã.S inirln- -- a obenção resultou de- contrato de trabalho ou de prestação de ser-
secas ou quanto à sua procedência. viços, fato que deverá ser esclarecido no respctivo pedido. 

Parágrafo único. QUando da comerciali:z.açio da cultivar, Art. 21. A proteçã<? __ ~~~~~t~--~-r! 4J.vulgação no Diário 
poderá ser associada, ã sua denominação, facilmente reconhecívCI, Oficial da União Ou em veículo da própria autoridade aplicadora 
marca de indústria óu comércio. desta Lei. 

ArL 17. O pedido de proteçáo será publicado no prazo de Art. 22. A exploração comercial da cultivar, por terceiro 
até 60_ (sessenta) dias corridos, contados da sua apresentaçOO. - não aUtOrizado, entre a data-~ pedido e a da concessão da prole-

Parágrafo úniCo. O relatório descritivo e os descritores incli- ção, permitirá ao titular obter, ap6s a expedição do respectivo cer-
cativos de sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade tificado, a indenização que for- fixada, judicialmente. 
não poderão ser modificados pelo solicitante, exceto: - - Art. 23. Obtido o certificado, o titular fica obrigado a man-

a) para ratificar erros de impressão ou datilográficõs; -- - ter, durante o periodo da proteção, amostra viva da cultivar prote-
b) ser imprescindível para esclarecer ou precisar o pedido e gida, à disposição da autoridade competente, sob pena do cance-

somente até a data da publicação do mesmo; - lamento da proteção se, notificado, não a apresentar no prazo de 
c) se cair em exigência por não atender o § 2° do art. 1 SO 60 (sesSenta) dias. - ---- - - -
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CAPÍTULO lll 
Dos deveres do Titular da Proteção 

SEÇÃOI 
Das Anuidades 

Art. 24. O pagamento das anuidades pela proteção da culli· 
var deverá se; feito a partir do exCICício seguinte ao da dala cons~ 
tante no certificado de proteção, comprovado cada pagamento 
dentro dos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do respectivo pe
ríodo anual. 

SEÇÃOfil 
Das Alterações no Cenirlcado de Proteção 

Art. 25. A propriedade da cultivar protegida poderá ser 
transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão legítima 
ou testamentária. -

Art. 26. A tmnsfetiucia. por ato inter vivos ou SuCessão le
gítima ou testamenthia de titulação da cultivar protegida, a altera
ção de nome, domicilio ou sede de seu titular, as condições de uso 
público restrito, ou cancelamento da proteção, deverão ser averba
dos no certificado de proteçiio pela autoriadade caupetente, após 
anotação n_o respectivo processo, desde que atendidos os pré-req
uisitos desta Lei.. 

§ 1° A tmnsferência s6 produzirá. efeito em relação a tetcei
ros, depois de plblicado o deferimento da respectiva anotação. 

§ 2° Sem prejuizo de outras exigências cabi.veis. o docu
mento original de transfer&lcia conterá a qualificação completa do 
cedente e do cessionário, bem como das testemunhas e a indicação 
precisa da cullivar protegida. 

§ 3° Serão igualmente anotados e publicados os atos. que se 
reftram a declaração de uso p6blico restrito, ou cancelamento da 
prestação, por decisão de autoridade administrativa oojudiciária. 

Art. 27. A averbação não produzirá qualquer efeito quanto à 
remuneração devida por tett:eiros ao titular, pela exploração da 
cultivar protegida. quando se referir a: 

I - cultivar cujo direito de protoção esteja extinto ou em 
processo de mlida.de ou cancelamento; 

II- cultivar cujo titular sem direito a tal remuneração. 
Art. 28. Do despacho que denegar a anotação oo avetbação 

caberá rt:CUI'Sa..D.O prazo de 60 (sessenta) dias. _ 

CAPITULO IV 
Do Uso P1ib&co Restrito 

Art. 29. A cultivar protegida poderá ser declarada de uso 
público restrito. pelo Ministério da Agricukura. do Abastecimento 
e da Reforma Agrária, com base em parecer da autoridade compe
tente, para atender o interesse público nas hipóteses de abasteci
mento insatisfatório do meiCido de sementes ou por abuso do po
der econômico. por prazo de dois _anos, renováveis. 

§ 1° Considera-se de uso público restrito a cultiV3:rquC, por-
ato da autoridade competente, puder ser explocada por terceiros, 
sem autori.zação de seu titular. durante o pr.uo da respectiva decla
ração, desde que remunere o titular de forma devida, a critério da 
autoridade competente. 

§ 2° O usuário que identificar aS hipóteses constantes deste 
artigo poderá, desde que de interesse público, requerer ao Ministé
rio da :\.gricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária a de
claração de uso público restrito. 

CAPÍTULO V 
DasSançii<s 

Art. 30. Aquele que embalar, armazenar, impo.rtM", exportar, 
vender. oferecer à venda ou ceder, a qualquer título, como semente 
ou material propagativo, com denominação coiieta ou com outta., 

cu1uvar protegida, sem autorização do tibllar, tica obrigado a inde
nizá-lo, sem prejuízo de sujeitar-Se à apreeõsão do material para 
destruição ou envio a consumo, a exclusivo critério da autoridade 
competente, e ao pagamento de multa equivalente a vinte por cen
to do valor do material apreendido. 

· Parágrafo único. Havendo reincidência, quanto ao mesmo 
ou outro material, será duplicado o percentual da multa, em rela
ção à aplicada na última punição. 

CAPÍfULOVI 
- Da Obtenção Ocorrida na Vigência do Contrato 

de Trabalho ou de Prestação de Serviços 

Art. 31. Pertencerão, exclusivamente. ao empregador ou ao 
tomador dos serviços as novas cukivares, bem como as cultivares 
essencialmente derivadas, descobertas e desenvolvidas oo obtidas 
pelo empregado ou prestador de serviços durante a vigência de 
Conttato de Trabalho oo de Prestação de Setviços. resultantes de 
cumprimento de dever funcional ou de execução de contrato. cujo 
objeto seja a atividade de pesquisa no Brasil, devendo constar o~ 
rigatoriamente do pedido e do Certificado de Registro o nome do 
melliorista. 

§ 1 o Salvo expressa disposição contrablal em contrário, a 
contraprestação do empregado ou do pteStador de serviço, na hi
pótese prevista neste artigo, será limitada ao salário ou remunera~ 
çãoapstada. 

§ 2• O empregador ou tomador de serviços, titular de certi· 
ficado de proteção poderá conceder ao empregado ou prestador de 
serviços participação nos~ganbos econômiooo tiquidos deco!rentes do 
direito de proteção. mediante negociação direta com o interessado. 

§ 3° Salvo convenção em contrário, será cOnsiderada obtida 
du~e a vigência do Contrato de Trabalho ou de Prestação de 
Serviços a nova cultivar, cujo Certificado de Proteção seja requeri
do pelo empregado ou prestador de serviços, até 3 (três) anos apó< 
a extinção do respectivo conttato. 

Art. 32. Pertencerão a ambas as partes. salvo expressa esti
pt.llação em contrário, as novas cultivares, bem como as cultivares 
essencialmente derivadas, obtidas pelo empn:gado ou prestador de 
serviços, não compreendidas no art. 31, quando deconentes de 
oontribuição pessoal e mediante a utilização de recursos, dados, 
meios. materiais, instalações ou equipamentos do empregador oo · 
do tomador dos serviços._ · 

§ 1° Para fms deste artigo, fica garantida ao empregador oo 
tomador dos setviços o direitO exclusivo de exploração da nova 
cultivar e assegurãdá ão empregado ou prestador de serviços a re
muneraçio que for acordada entre as partes, sem prejuízo do paga~ 
mento do salário ou da remuneração ajlstada. 

§ 2• Sendo mais de um empregado ou prestado< de serviços. 
a parte que lhes será dividida igualmente entre todos., salvo ajuste 
em contrário. 

Art. 33. Pertencerá exclusivamente ao empregado o direito 
de proteção de cultivar por ele desenvolvida, desde que desvincu~ 
lada do contrato de tra~o e não decotrente da utilização de re
cursos, meios. dados, materiais, insta1ações OU- equiPiuneDtos do 
empregador. 

--Parágrafo único. O empregado poderá conceder ao empre
gador participação nos ganhos econômicos líquidos devidos ao di
reito de proteção. resultantes da exploração de cultivar protegida, 
referido no caput deste artigo, mediante negociação direta com o 
interessado. 

Art. 34. Qualquer cultivar ~encialmente derivada obtida 
durante a vigência de Contrato de Trabalho _ou de Prestação de 
Serviços no país, na forma deste Capítulo, seiá obrigatória e prio
ritariamente registrada no Brasil. 
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Art. 35. O disposto neste Capítulo aplica-se. no que coober, 
às entidades de adminisoração pública, direta ou indireta, federal, 
estadual ou municipal, devendo ser especificado de acordo ÇQm as 
normas e regulamentos pertinentes a cada órgão, com referência às 
relações entre empregado e empregador. 

CAPÍTUWVII 
• Da Extinção do Direito de Proteçiio 

Art. 36. A proposta extingue-se: 
I- ao expirar-se o pr.lZO de proteção legal; 
II- pela renúncia do respectivo tin.dar ou seus sucessores e 

do melhorista, no caso de cultivar obtida por força de Contrato de 
Trabalho ou de Prestação de ServíÇOS; - - -

Ill- pela perda de homogeneidade oo estabilidade; 
IV - pelo cancelamento do titulo de proteçio, na forma es

tabelecida no art. 37. 
Art. 37. O direito de proteção setá extinto automaticamente, 

ressalvado o caso de restauraçio, se não for comprovado o paga
mento da respectiva anuidade, no prazo estabelecido no art. 24. 

Art. 38. O direito 'de proteçio senl extinlo, automat
icamente, se não atendido o que estabelece o art. 68. 

Art. 39. O Certificado de Proteçio podett ser cancelado ad
ministrativamente a pedido de qualquer interessado ou ex-officio 
da autoridade competente. quando ocorrer qualquer das circuns
tâncias elencadas nos incisos I a IV do art. 41. e for requerido até 
1 (um) ano, a partir de sua ooncessio. 

§ 1° Do processo de cancelamento o titular sení notificado e 
ter.l o prazo de 60 (sessenta) dias para contestação. 

§ ?'Da decisão que conceder a,J dencgarcalJCI"d!lfllmfo cabclá !&

=no pr.120de 60 (scssetta) dias caridcs, cmadcs de sua p1bll:açio. 
Art. 40. A cultivar protegida cairá em domínio público 

quando o ato que declarru o cancelamento do ~tulo de proteçio ficar 
iirecorrido, salvo no que se refere o inciso II, do art. 41 desta Lei. 

CAPÍTUW VIU 
Da NuUdade da Proteção 

Art. 41. É nulo o Certificado de Proteção quandO: 
I - não tenham sido observadas as condições do art. 60;. 
II- tiver sido expedido contrariando direitos de tetceiros; 
III ..;..-u titulo cão corresponder a seu verdadeiro objeto; 
IV - no seu processamento. tiver sido omitido qualquer das 

providências determinadas por esta Lei, necessárias à apreciação 
do pedido e expedição do certificado de protcçio. 

Art. 42. Ressalvado o disposto no art. 30, a argüiçãO de nu
lidade só poderá ser apreciada judicialmente, podendo a ação ser 
ajuizada em qualquer tempo de vigência da proteçio. 

Parágrafo único. São competeotes para propor ação de nuli-
dade a União ou qualquer pessoa com legítimo úiteresse. --

TITuLOID 
Do Servis-o Nadonal de Registro e Proteção de Cultivares 

CAPITuLO! 
Da Criação 

Art. 43. O Ministério da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária tomará as providências necessárias para a im
plementação do SeiViÇO Nacional de Registro e Proteção de Culti
vares - SNRPC. que será a autoridade competente Rlsponsável 
pelo seiViço de registro e proteção de cultivares. 

CAPITuLO II 
Das Atribuições e FloaUdades do SNRPC 

Art. 44. O SNRPC tem por finalidade principal, a pedido de 
pessoas físíca.S Ou juridicas nacionais ou estmngeir.t.s, rebecer, pro-

cessar, conceder ou denegar, baseado exclusivamente em parece
res técnicos., pedidos de registro e proteção de novas cultivares ob
tidas no Brasil w no exterior. emitindo os respectivos certificados 
de ~gistro e proteção, quaDdo cUmpridaS as exigências desta Lei. 

Parágrafo único~ Ao SNRPC, sem prejuízo de wtras res
ponsabilidades que Jhe forem atribuídas, tendo em vista o desen
volvimento cconômico do Pais. compete subsidiar pronunciamen
to quanto à conveniência de assinatura e ratificação ou denúncia 
de convenções, tralados, convênios e acordos binacionais. multina
cionais oõ internacionais. sobre mgistro e prot:eção de rultivarcs. 

Art. 45. No que diz respeito ao registro e proteção de culti
vares, compete ao SNRPC: 

I- emitir descritores oficiais de cultivares: 
11- emitir fommlãrios próprios para os pedidos de registro 

e protcçio; 
m-editar guia de procedimentos para registro e proteção: 
IV-emitir ccrtidio negativa w positiVa ieferent.e à sinonímia; 
V- publicar listas de cultivares registtadas _oo protegidas; 
VI - efetuar a ofriCio registro de cultivares que entender 

de importincia para o Pals. 
P~grafo único. O valor e a forma de recolhimento dos ser

viços serão estabelecidos pelo SNRPC. 
Art. 46. É passível de registro no SNRPC a cultivar de to

dos os gêneros e espb::ies vegetais.. conforme defmido no art. 3° 
Parágrafo único. Não ~ passivei de registro a cultivar que 

incorpore caracteres que possam acatretar problemas. agronómicos 
para cuja solução seja indispensável a utilização de produtos quí
micos ou biológicos. de uso não autorizado no País, por causarem 
impacto desfavorável ao meio ambieme e à saúde pública. 

Art. 47. O registro no SNRPC coostitui uma das condições 
indispensáveis para produção e comércio de sementes. 

Art. 48. O pedido de registro, mediante preenchimento e as
sinatura de fommlários pr6prios. s6 poderá se referir a uma única 
cultivar e conterá.. ainda: 

I- nome da cultivar; 
11- espécie bot!nica; 
m- origem genética; 
IV - pteenchimento de todos os descritores definidos pelo 

SNRPC e atestado por responsâveltécoico de acordo com sua ha
bilitação profiSsional; 

V- relato de outros descritores indicativos de sua distingui
bilidade, homogeneidade e estabilidade; 

VI- nome e endereço do xequerente e dos melhoristas. 
Parágrafo único. O requerente fica obrigado, sob pena de 

arquivamento do pedido, a prestar, dentro de 60 (sessenta) dias. 
coo.tados de sua notificação, outras infonnações que o SNRPC, a 
seu exchlsivo crit6rio. entenda necessária para efetuar o regiStro. 

Art. 49. O pedido de registro nas condições estabelecidas 
pelo SNRPC ser.\ acompanhado por. 

-I- comprovante do pagamento de taxa de registro; 
II- declaração do solicitante de que o material não foi ven

dido e nem oferecido à venda. 
Art. 50. Protoco!ado o pedido de registro, mediante o cum· 

primeoto das fonnalidades ex;gidas, o mesmo senl p1blicado no Diá
rio Oftàal da União oo em veículo de comuoicação do SNRPC. 

Art. 51. Publicado o pedido de registro. correr.\ o prazo de 
60 (sessenta) dias poxa apresentação de impugnações por terceiros 
interessados. dando-se ciência ao solicitante, que poderá replicá
las em ignal periodo. 

Art. 52 Recebidas as impugnações e apreciadas as razões e 
as provas produzidas, o SNRPC decidirá. 3.dministrativam.ente, a 
COD.trovérsia. fazendo publicar sua decisão no Diário Oficial da. 
UID:ão, ou no veículo de comunicação próprio. 
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Art. 53. O Ministério da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária. atrivés de sua estrutura própria ou de órgãos 
convenia.dos nos Estados. públicos ou privados, poderá receber ~ 
pedidos de registro ou de proteção a cultivaxes para encaminha
mento ao SNRPC. 

Art. 54. As despesas decorrentes das atividades atribuídas 
ao SNRPC Krão atendidas com recursos orçamentários eSpeéifi
cos e outros recursos n:sultantes da receita própria, proveniente de 
retribuição fmanceira pelos serviços preslados relativos ao registro 
e à proteção de alltivares. 

Art. 55. O SNRPC manterá publicação mensal destinada a 
divulgar seus ato&. despachos e decisões. 

Panlgrafo 1lnico. O SNRPC efetuará, até o fmal de lllll$ de 
cada ano no Diário Oficial da Uniio ou em veículo próprio de co
municação, publicaçio anual contendo a telaçio de novas cultiva
res regi.st:qrlas w protegidas no exen::íciO anterior. -

Art. 56. A divulgaçiio dos atos do SNRPC. inclusive despa
chos e decisões, valerá como notificação aos interessadós para to
dos os efeitos legais. 

Art. 57. O SNRPC pódenl manler, além do seu quadro de 
pessoal próprio, um corpo de técnicos credenciados diretamente 
ou mediante convênios fmnados com órgãos ou entidades de Ad
ministraçio P1lblica Direta e Indireta. com organizações do Setor 
Privado. ou com Entidades de Ensino Agricola Superior. 

TÍfULOIV 
Das Dispos~ Gerais 

CAPÍTULO! 
Dos atos, dos despachos e dos prazos 

Art. 58. Os atos, despachos e decisões nos processos admi
nistrativos referentes à ptOteção c ~gistro de cultivares s6 produ. 
zírio efeito após sua -p~blicação no Diário 06ciaJ da União ou em 
veiculo piÓpri.O db SNRPC, exceto: 

1- dos despachos interlocutórios que não necessitam ser do 
conhecimento das partes; 

II - os pareceres técnicos, a cuja vista. no entanto., terão 
acesso as partes. caso requeiram. -

Art. 59. Os prazos referidos nesta lei contam-se a partir da 
sua publicação~ 

CAPÍTULO II 
Da Petição, da Impugnação c do Recurso 

Art. 60. Não seriio cónhecidos a petição, a impuguaçiio e o 
recurso quando: 

I- apresentados fora do pxazo; 
II- destituídos de fundamentação legal: 
m - desacompanhados do comprovante do pagamento das 

taxas coiTespoodentes. 
Art. 61. Os recursos previsto-s nesta lei serão decididos pelo 

titular do SNRPC. 
Parágrafo único. A decisão dos recursos encernui. a instân. 

cia administrativa. - -

CAPÍfULOni 
Das Certidões 

Art. 62: O SNRPC assegur.ml aos ~o fo o •" i•• eoto de 
C<l1idões relativas às matérias de que ll3ta esta lei. desde <pe reg> d•""""e 
requeridas e canJXUVado o =lhimenlo das taxas respoctivas. 

CAPÍfULO IV 
Do Custeio 

Art. 63. O custeio dos serviços previstos nesta lei. mediante 
fiXação de seus valores e vigências, se fará mediante retribuição 

dos usuários, de acordo com labelas do SNRPC nos casos perti
nentes à proteção e ao registro de cultivar. 

Art. 64. O mecanismo de recolhimento das taxas e anuida
des será disciplinado pelo SNRPC. 

Art. 65. Os pagamentos previslDs nesta lei só pnxluzirio 
efeito se efetuados dentro dos respectivos prazos e de acordo com 
as tabelas vigentes. 

CAPÍTULO V 
Da Procuração 

Art. 66. Quando o pedido de proteção ou de registro não for 
efeblado pessoalmente, será instruido c-om procuração por instru
mento público, contendo os poderes necessários, devidamente tra
duzida por tradutor piblicojuramentado. caso lavrada no exterior. 

Parágrafo único. No caso de fotoc6pia autenticada, o 
SNRPC podem exigir a apresentação do original. 

Art. 67. Salvo o disposto no art. 68. depois de concedida a 
proteção ou o rc:gistro,-decorridos dois anos da outorga do manda
to. o ~dor somente poderá. agir em nome do ourorgante me
diante novo instrumenlD. traslado ou certidão atualizados. 

Art. 68. A pessoa f'lSica ou juridica domiciliada no exterior 
deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e 
domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la e receber 
citações pdiciais referentes à malma nesta lei, desde a data do pe
dido da proteção ou do registro, durante a vigência do mesmo, sob 
pena de extinção do direito de proteção. 

Panlgrafo único. A procuração deverá outorgar poderes 
para efetuar pedido de registro e sua manutenção, e pedido de pro
teção, junto ao SNRPC, e ser específica para cada caso. 

CAPITuLO VI 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 69. A União dotará o SNRPC de recursos fmanceiros 
suficientes para cobrir todas as despesas de investimento e custeiõ 
indispensáveis à sua implementação. manutenção e funcionamento. 

Art. 70. Aos titulares de cultivares que tenham sido ofereci
das à venda até a data da promulgação desta lei será facultado, em 
caráter transitório e no prazo de 2 (dois) ano~ o direito de requerer 

__ a proteção pelo periodo remanescente do prazo previsto no a.rt. 12, 
dispensado o cumprimento do inciso n do arL 49. 

§ 1° Ao titular do direito de proteção de cultivar de que trata 
o caput é vedado cobrar de terceiros qualquer remuneração pela 
utilização de cultivar protegida. no período que anleceder a data 
constante do respectivo certiíteado. 

_ § zo Deverá ser mantida. tanto para. registro como para pro-
teção. a denominação conhecida da cultivar de que trata o caput, 
ainda que não atenda às exigências constantes no art. 16 desta Lei. 

Art. 71. As cultivares comercializadas no Brasil até a vigên
. cia desta Lei cujo pedidO de protCção, devidamente instruído, não 

for protocolado no SNRPC no prazo previsto no art. 70, serão con
sideradas, automaticamente, de domíniO público. 

Art. 72. O SNRPC comunicará --aos interessados quais 
descritores encontram-se disponíveis, ficando condicionada a 
aceitação de pedido de registro de cultivares de gêneros e espé
cies botâ.n.icas. no periodo de que trata o art. 70. à existência dos 
mesmos. ou à aceitação pelo SNRPC. dos descritores oferecidos 
pelo solicitante. 

Art. 73. O Ministério da Agricultura, do Abastecimento e 
da Reforma Agrária. oovido o- Conselho Nacional de Politica 
Agricola- CNPA, estabelecerá normas complementares para apli
cação da presente Lei. 

Art. 74. Esta Lei entra em vi_gor 90 (noventa) dias após sua 
publicação, revogando disposições em contrário. 
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Justificação 

A primeira legislação com o objetivo de proteger os direitos 
dos melhoristas foi elaborada na Europa em 1877, e a controvérsia 
envolvendo este tipo de procedimento decorre do fato de que as 
novas variedades dependem lanto da ação detemúoada do homem. 
attavés da pe~uisa e da obsexvação, quanto do material genético 
fornecido pela natureza. 

Em outras palavras, ao contrário do ato de criação puramen
te intelectual ou mecânico, o concurso da natureza é essencial à 
criação de novas variedades de plantas e de animais. 

Aqui cabe uma pequena observação sobre uma distinção 
entre melhoramento genéticõ e biotecnologia: no prirõ.Ciro proces
so não há mudança deliberada no c6digo genético, enquanto no se-
gundo está implícila a idéia de alteração artificial dos genes., carac.. 
terizando um processo alheio à natureza. com ênfase na proprieda
de da descoberta. e na restrição à sml" utilização pelo restante da 
comunidade científica. 

No melhoramento de plam.as cultivadas, a utilizaçio das no
vas variedades para criar outras, desde que de forma não sistemãti
ca (criação de híbridos) é permitida, bem como no intercâmbio de 
material genético entre as váriaS iDStítilições de pesquisa. 

A lei que protege os direitos dos melb.oristas, garantindo 
aos mesmos recompensas fmanceiras na comercialização das va~ 
riedades por eles criadas. deve incentivar a pesquisa agrfcola e 
cooseqüentemente contribuir para o desenvolvimento econômico 
do setor ruraL 

Assim sendo, e considerando que este Projeto de Lei con
templa nio apenas os direitos dos melhoristas. mas também inclui 
instrumentos de proteção ao agricultor. julgamos que sua aprova
ção por esta Casa irá benefiCiar toda a agricultura brasileira. __ 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995.- Odacir Soares, 
Senador da República. 

(À Comissão de Eduazção -Decisão T ermiNiíiVii.T

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 200, DE 1995 

Regulamenta o § zo do art. 208 da Constituição 
Federal e dá outras providências. 

O Congmsso Nacional decreta: 
Art. 1° O direito público subjetivo de acesso ao ensino obri

gatório e gratuito, quando não atendido em uma l_ocalidade, mes
mo que para uma só pessoa. é motivo SUficiente Pàra que qualqUer 
cidadão. grupo de cidadãos, associação comunitária oo outra legal
mente constiwída oo. ainda. o lvfinistério Público, acioilifO Poder PU~ 
blico pan exígír a matriCula do interessado no ensino fundamentaL 

§ 1° A ação judicial im.petrada por quaisquer das partes 
mencionadas no caput. as quais têm legitimidade para peticionar 
no Poder Judiciário, é gratuita e de rito sumáriO.-

§ 2° A aulOridade competente para garantir o ofereciniento 
do ensino obrigatórl:o p:xietá ser imputada por crime de responsa
bilidade caso seja comprovada sua negligência. 

§ 3° Para os efeitos do disposto nesta Lei. considera-se au
toridade competente o_Cllefe do Poder EXecutivO-fesponSáv-el pela 
oferta do ensino obrigatóriO; e o termo localidade será entendido 
como cidade, vila ou povoado com mais de quinhentos habitantes. 

Art. 'r Constatada a impossibilidade de se oferecer novas 
vagas ou ausos regulares na rede pública de ensino. a autoridade 
competente determinará a compta de vagas. respeitando-se o dis
posto oo art. 2l3. e em seu§ 1°, da Constituição Federal, e conce
derá bolsas de estudo para o ensino fundamental às pessÕas com
provadamente carentes que não conseguiram matricular-se nas es
colas públicas de sua localidade de residência. 

Art. 3° O poder público articular-se-á. em seus três níveis. 
para garantir, no prazo máximo de cinco anos, a partir da data de 
identificação da necessidade de novas vagas. os investimentos ne
cessários à expansão da rede pública nas localidades onde se cons
tatar a hipótese prevista no artigo anterior. 

§ 1° A chamada para a matricula no ensino fundamental, 
determinada pelo § 3' do art. 208 da Constituição Federal, a partir 
do primeiro ano letivo posterior ao da entrada em vigor desta Lei, 
deverá identificar a necessidade de novas vagas em todo o teni.tó
rio nacional. 

§ 2° A.,s ações desenvolvidas pelo poder público para a ex
pansão previSta no caput deste artigo terão como objetiVo a ~n
t.mlização do ensino fundamental, observados os seguintes critérios: 

I - Municipalização, na forma dos artigos 30, inciso VL e 
211, § 2', da Constituíção Federal; 

II - Ação supletiva e complementar do Estado assegurada, 
prioritariam.enr.e. para os municípios com ã -população inferior a 
cinqüenta mil habitantes; 

fi- Assistência técnica e financeira da União em confor
midade com o§ 1°, do art. 211 da Constituição Federal. 

Art. 4° Deconi.do o prazo previsto DO artigo anterior, a auto
ridade competente poderá ser imputada nos termos do § 2° do art. 
1° desta Lei. 

Art. 5° O Poder Executivo, no prazo máximo de cenlO e oi
tenta dias, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional 
de Educação a que se refere o ai1. 214 da Constituição Federnl, dando 
prioridade ãs ações que objetivem, nos próximos cinco anos: 

I - matricular todas as crianças com sete anos de idade na 
primeira série do ensino fundamental; 

II - implementar cursos e treinamentos para os professores 
do ensino fundamental, com a utilização de recursos da educação a 
distância. 

Ill - implantar, progressivamente, o regime de tempo inte
gral para os alunos das escolas de áreas ídentificadas como de po
pulação mais carente. 

Art. 6° esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7o revogam-se as disposições em contrário. -

Justificação 

A universaliza:Ção do ensino fund<imental é passo decisivO e 
indispensável parn permitir a erradicação do analfabetismo. criar 
oportunidades para a população, reduzir a exclusão social e contri

- buir parn. assegurar a viabilidade do País nessa nova era da i.ofor· 
mação, baseada no conhecimento, e da economia globalizada. fun. 
dada na compet.itividade. 

Apesar de nossa Constituição ter sido promulgada em 1988. 
o direito público subjetivo de acesso ao eQSino fundamental, obri
gatório e gratuito, ainda não foi viabilizado, pela falta de uma le· 
gislação adequada regulamentando o seu artigo 208 e, especial
mente, o § 2o desse dispositivo. 

Por outro lado. o Plano Nacional de Educação, que já deve. 
ria ter sido encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Na
cional. em obediência ao art. 214 de nossa Carta Magna não foi 
ainda elaborado. 

O que se objetiva com este projeto é. pois, encaminhar solu
ções adequadas, oportunas e urgenr.es tanto para se garantir o di
reito de acesso ao ensino fundamental, quanto para se estabelecer 
prazo e prioridades para que o Congresso Nacional aprove um pla
no nacional que ofereça reais cõridições para Se impJlsionar o de
senvolvimento educacional do País. 

QUanto ã:o primeiro objetivo, o projeto determina, por um 
lado, quais partes têm legitimidade para peticionar no Poder Judi
ciário e, por outro, qual autoridade competente poderá ser imputa-
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da por crime de resp:msabilidade se ficar comprovada sua negli
gSncia no oferecimento" do ensino obrigatório. estabelece tam.~ 
que a ação se:rá gmruita e de rito sumário. 

Para os casos identificados como decozrentes da deficiSncia 
de novas vagas ou de cursos regulares na rede pública de ensino, a 
autoridade competente poderá solucioná-los. como manda o proje-
to, através da .::ompra de vagas e da concessãO de bolsas de estudo. 
No entanto, a proposição vai além e prev~ um prazo máximo de 
cinco anoo, após a ideotificação do problema, para que o poder pú
blico se articule, em seus lr€s Dfveis, e gamnta os investimentos 
necessários à expansão prioritária da rede oficial. 

Docotrido esse poriodo, o chefe do Poder Executivo rspon
sável pela oferta do ensino obrigatório poderá ser imputado per 
crime de teSpODSabilidade. 

VtsaD.do instrumentar o poder público com. dados coo.cretos 
para o planejamento de suas ações, o projeto propõe, em obediên
cia ao § 3• do art. 208 da Constituição Fedotal, que a identificação 
de necessidade de novas vagas deverá se dar quando da chamada 
para a matrirula no ensino fundamental. 

Incluimos também. em nossa proposta. um dispositivo des
tinado a especificar os critérios a serem obsetv&dos, para a descen
tralização do ensino fundamental, ou seja: 

I") municipalização, na forma doo artigos 30, inciso VI. e 
211, § 2°, de nossa Lei Maior. 

2") ação supletiva e complementar do Estado assegurada, 
prioritariiinerile, para os municlpios com popula.çio inferior a cin
qüenta mil habitantes; 

30) assistência técnica e rmanceira da União em coofcmni-
dade como§ J•doart. 211 da Constituição. · 

As ações com tal pespectiva, sem dúvida alguma, imo ..,_ 
pero1tir na coocretização do direito de acesso ao ensino obrigal(rio. 

O segundo objetivo do projeto vem expresso no seu art. SO, 
o qual além de detemrinar prazo para o cumprimento do art. 214 
da Constituição Federal fixa prioridades para dar às ações gover
namentais mais coerência e melhores condições para a viabiliza
ção das seguintes diretrizes: 

I") matricula de todas as crianças com sete anoo de idade na 
primeira série do ensino fundamental. o que. com o deconer do 
tempo será fator determinante para a eliminação de nosso vergo
nhoso índice de analfabetismo.tanto de crianças quanto de adultos; 

2") v-alorização e aperfeiçoamento do professorado, através 
da implementação de cursos e treinamentos, utilizando-se o5 re
cursos do ensino à distância. o que indubitavelmente será da maior 
importância para a melhoria da qualidade do ensino;. 

3") implantação progressiva do 10gime de tempo integral 
para os alunos das es®las de áreas identificadas como de popula
ção mais carente, medida imprescindível para melhoria da condi
ção de vida na faixa etária que vai at~ os 14 anos e para a diminui
ção do número de meninos de rua. Este obejetivo,log;ameDte redun
dar.l. tmlbém em melhoria da apreodizJigem e devem inflnir. decidi
damenle na redução dos índices de IOpelência e de evasão escolar. 

O que propOmos, destarte, 6 uma prioridade real e objetiva 
para o desenvolvimento do ensino fundamental, com ftto de se en
frentar e vencer o e'norme desafio que é proporcionar educação 
para todos e da melhor qualidade. 

Saia das Sessões, 22 de junbo de 1995. - Senador W alde<k 
O melas. 

LEG/SUÇÃO Cf/'ADA 

CONSTIUIÇÃO DA REPÚBUCA fEDERATIVA DO BRASIT.. 

···-··--------····--·-···-·--··-··-··-··--··-··-··---·· 
Art. 208. O dever do Estado e,om a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 

§ Z' O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder 
público, ou sua oferta inegu:lar, importa responsabilidade da auto
ridade competente. 

(À Comis.riio de Educação -Decisão Tenninatiwl) 

O Sr. Júlio Campos, 2° Vice-Pre.sidente, deixa a 
cadeira da presidência, que i ocupada JUic Sr. José 
Sarney, Presiden~e. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Os projetas que aca. 
bam. de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões com
petentes. 

Sobre a mesa.. proposta de emenda à Constituição que será 
lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lida a _seguiDJ.e: 

PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 
N• 40, DE 1995 

Dispõe sobre a instituição de contribuição so
cial JNU'I' o llnanc:ia.mento das ações e serviços de saúde. 

A1; Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fedellli. 
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a se
guinte Emenda ao Texto Constitucional 

Art. 1° A União poderá instituír contribuição sobre movi
mentação ou transmissão de valores e de créditos e de direitos de 
natureza fmanccira~ qUe não excederá a vinte e cinco cemésimos 
per cento. 

· Parágrafo único. O produto da amcadação de que trata este 
artigo será integralmente depositado ao Fundo Nacional de Saúde 
para fmanciamento das ações e serviços de saúde. 

Art. 'r A contribuiçio a que se refere o artigo anterior será 
exigida oos 1mn<>1 do § 6° do art. 195 da Constituição, facultando 
ao Poder Executivo reduzir o valor de sua alíquota oo restabelecê
lo. total ou pan:ialmente. nas condições e limites fiXados: em lei. 

Art. 3° Não se aplica à contribuição de que trata o caput do 
art.. 1 o o disposto no inciso I do art. 154 da Coostiru.íção. 

- Art. 4° A vigência da contribuição sobre movimentação cu 
transmissão de valores e de créditos e de direitos de natureza fi- . 
nanceira não poderá ultrapassar o prazo de dois anos. 

Sala das Sessões, 22 de j)lnbo de 1995.- Senadores Anto
nio Carlos V aladan:s - É leio Alvares- Pedro Piva - Bernardo 
Cabral - Benl V eras - Carlos Wilson - Gilberto Miranda -
BeBo Parga - Ney Suassuoa- Gilvam Borges- Lauro Cai:Iipos 

• - José Eduardo Outra - Valmir Campelo -Pedro Simon - Er
oandes Amorim - Esperidião Amin - Jo~phat Marinho - Ro
berto Frei,.. - Júnia Marise - Sebastião Rocha - Ademir An
drade - Jáder Barbalho - Ramez Tebet - Osmar Dias - Gui
lherme Palmeira - Roberto Requião - Waldeck Omelas - Jef
ferson Péres- José Alves - José Bianco -Romeu Tuma - Car .. 
los Patroánio - Artur da Távola - Júlio Campos - José lgná
clo Fern:ira- Lucidio PorteDa- Joel de HoDanda- José Agrl
pino - Lúcio Alcântara - Antônio Carlos Magalhães - Jonas 
Pinheiro - Nabor Júnior - João França - Renan Calhdros -
Humberto Lucena -Marina snva - Lúdio Coelho - Flaviano 
Melo -Eduardo Sup6cy- Levy Dias - Odacir Soares. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENA· 
DOR ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE), 
JUSTIFlCANOO A PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL QUE INSTITUI CON1RIBUI· 
ÇÃO SOCIAL PARA A SAÚDE. EM 22-6-95, NO 
PLENÁRIO 00 SENADO FEDERAL. 
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Senhor Presidente, 
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, 
É fofa de dúvida que o setor de saúde pública passa por 

uma crise sem precedentes, justamente pela falta de recursos ade
quados para a sua manutenção. 

Hospitais são fechados, doentes são recusados na entrada 
dos postos de tmetgência e pessoas da comunidade perdem a vida, 
em todo o Brasil, apresentando a saúde pública um quadro tio pre
cário que está a exigir a·adoção, no campo fmanceiro, de medidas 
emergenciais para socorrer milhões e milhões de_ brasileiros que 
sofrem as consequências desta crise. 

Não devemos ficar aguardando que milagres aconteçam. 
quando ainda existem parcelas ponderáveis da sociedade que, com 
uma contribuição mínima. podetão reduzir subslancialmentc as di
ficuldades ora enfrentadas. 

E essa contribuição, muito embora insignificante repre
sentada por uma alíquota de 0.25% sobre a movimentação cu 
lransmissão de valores e de créditos e direitos de naiUreza fman
ceira. criará para o Ministérjo- da Saúde condições efetivas pam 
manter a rede hospitalar pública funciorumdo e operacionalizar 
todo o programa de trabalho daquele órgão, dentro da estrutura do 
SUS (Sislema Uoificado de Saúde), sem as incertezas da alocação 
de recursos e sem a incidência da descontinuidade do fluxo fman~ 
ceiro, fatores que têm causado sérios prejuízos às instituições que 
prestam serviços de saúde em todo o BrasiL e à população a que se 
destinam tais serviços. 

Tal conblbuição, pelo seu caráter emergencial e tnmsit6rio, 
tem a sua vigência fixada pelo prazo máximo de dois anos, poden. 
do neste pericxlo a alíquota ser reduzida. restabelecida. total oo 
parcialmente, nas condições e limites fJXados em lei. 

A contribuição social, tal como concebida na proposta, tem 
a facilidade de atender de imediato a uma sihlação de emergência 
que compõe um quadro de verdadeira calamidade pública que 
atinge em cheio todo o sistema único de saúde no Brasil. A sua co-
brança pode dar·se ainda este ano se a mesma for aprovada pelo 
Congresso. o que não aconteceria se a fórmula adotada fosse a do 
IPMF. o qual, sendo um imposto, a sua vigência s6 poderia ter iní
cio no ano seguinte. 

Os Q_bilhões de reais que poderiam ser gerados por ano, 
oriundos desta êontril:uição de emergênCia, seriam de viial impor
tância para a saúde, dobrando o orçamento do setor. 

Reconhecemos que somente com a adoçio de uma reforma 
tributária consistente. que venha reparar as injustiças nasciâi.s de 
privilégios odiosos - corpo a de lacunas ou vazios na legislaçio 
que redundam em interpm.ações graciosas a grande cotporaç:ões
é que o Brasil poderá atingir o Seu equilíbrio orçamentário e até 
sobrar dinheiro para ser aplicado nas áreas prioriJárias definidas 
pelo Governo. 

Faz-se necessário que se suprimam de uma vez por todas -as 
incompreensiveis imunidades a pessoas juódicas que ganharam 
isenções privilegiadas e se transformaram com o tempo em entida
des quase que intocáveis pelo ftsco, o qual se vê tolhido na sua 
açã.o por ca.usa do emaranhado de leis que oo fundo s6 servem 
para Pf1?teger grandes sonegadores. 

É inconcebivel que este País continue a penalizar o as_sala
riado que paga uma exorbitância de Imposto de Renda. enquanto 
que as empresas em todo o Brasil não pagam nem a metade do que 
é descontado na folba dos trabalhadores, fuociooúios públicos e 
demais _pessoas físicas. - -- _ __ 

E o próprio Ministro da Saúde, Dr. Achb Jatene. _que de
monstra a sua indignação cívica ao afii'lD3.r: "quem gera a renda 
dela se apropria" E exibe dados que retratam de forma irrefutável 
os privilégios que detêm os grupos poderosos da iniciativa priva-

da. Enquanto as pessoas. tisicas neste país. cujo o Imposto de Ren-
- da retido na foore duranre o aoo de 1995 irão pagar de Imposto de 

Renda a absurda quantia de 14 bilhões e 900 miib.õcs de reais, as 
pessoas jurídicas, protegidas por uma legislação distorcida somen
te irão contribuir com 5 bilhões e 600 milhões de reais, ou seja, 
menos da metade dos assalariados. 

Não ~ s6 na área do ftsco onde se descobrem mazelas que 
silo praticadas contra o Erário. Também na Previdência as fraudes 
têm sido uma prática conStante, getando escândalos e prisões. Se
gundo iofotmações do ~stro Reinbold Stepbanes, que foram 
divulgadas pela imprensa, pelo menos 100 mil ações com:m na 
justiça contra grandes sonegadores que devem cerca de 5 bilhões à 
Previdência. quantia esta que daria para pagar a folha dos 15 mi
lhões de aposentados em todo o país. Além disso foram cancela
dos 1 milhão e 200 mil benefícios fraudados, que vinham dando 
um prejJízo descomu.nal à Uoiio. E pasmem, depois de feita are
visão das aposentadorias, ficou provado que daquele total pelo 
menos 87 mil pessoas gozavam de bca saúde mas recebiam inde
Vidamente a sua aposentadoria por invalidez. 

Grandes empresários vão ser julgados pela Justiça por apro
priação indébita, pois retinbam indevidamente o FGTS dos seus 
empregados, dando um ptej.lízo de maiS de 1 bi.Ibio ;\Na~ 

Com ações como essas nem será preciso mexer tanto· na 
previdência como querem os refonnistas, pois vai exiSU:f tailtO di
nheiro que, quem sabe, o Governo mandará, novamente. providen
ciar os repasses de verbas para o Ministério da Saúde. 

- A União despende mensalmente com o custeio da saúde 
cerca de 600 milhões de reais. Diga-se de passagem. um enorme 
aparte de rocu.nos que daria para construir todo m6s pelo menos 
92 mil casas para populações de baixa renda. Porem. apesar de es
forço tão giganresco que realiza a Nação para dar susrentação ao 
sistema. nunca o brasileiro? que depende do SUS, foi tio mal aten
dido nos hospitais e postos de saúde. 

A revista Exame. edição de 22 de junho de 1994, llUDlJl s6 
frase retratoo o verdadeiro drama que representa a saúde neste mo
mento: ''Saúde pjblica ainda na une sem previsão de aha". 

As dificuldades do setor saúde começaram a se agravar a 
partir de 1993, quando o Ministério da Pn:vidência suspendeu os 
repasses obrigatórios para o Ministério da Saúde. 40% dos gastos 
desta pasta eram entio cobertos com as verbas transferidas pela 
Previdência. 

Com esse corte o Ministério passou a depender tão--somente 
de dotações consignadas no Orçamento da União. Ademais, na 
busca do equillbrio de suas contas e da correção do déficit público, 
o Govemo procurru reduzir de fonna gernl!Ddas as despesas pú
blicas. uma decisão de caráter econômico oode todos perderam. 
todavia quem mais sentiu a compressão rmanceira foi 'exatamente 
a saúde pública que convive no seu dia a dia problemas inadiáveis. 

Com a crise que se instaloo no setor. 1.750 hospitais em 
todo o BI3Sil tiveram suas obras paralisadas por falta de verba. As 
2.600 Santas Casas, que em todo o Brasil trabalham para o SUS, 
ameaçam fechar as suas portas poxque os recursos que lhes são 
transferidos, para atender principalmente às camadas menos favo-
recidas da porlllação. chegam em atraso e siq insuftcientes para 

_uma presração de serviços que seja considerada digna e merecedo
ra do respeito da sociedade. Essas Santas Casas oferecem 270 mil 
leitos, 62% do total oaciooal. dos quais 96% destinados ao SUS, em
pregam 400 mil pessoos e mensaimeote intc:rnam 780 mil pacienres. 

A remuneração que é paga pelo SUS aos hospitais conve
niados é tão Úlis6ria que muitos dele5 tomaram a inicialiva de can
celar os seiViços que prestavam ao setOI" público~ Pela tabela do 
SUS. um médico recebe por uma consulta a ínfuna remuneração 
de 2 reais. Já o hospital oada recebe por esse serviço. mesmo que a 
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consulta tenha sido feita rias Suas-âependências. Pela realização de 
um parto, a maternidade que é obrigada a intemar a parturiente por 
tiês dias recebe apenas 54 reais, e o médico que a assistiu 59,66 reais. 

As entidades representativas das unidades de saúde de todo 
o Brasil, como a CNS. e a FBS, reivindicam a ab.lalizaçio das ta
belas SUS. pois a sua defasagem contribui sensivelmente para pio
raras CODdições de trabalho e a oferta dos setViços. As suas unida
des de saúde já não suportam mais a insatisfação dos profissionais 
da área médica e paramédica e passam por sérios constrangimen
tos em face do atraso com os fomecedores. 

Remuneração tão irrisória, conferida aos hospitais e a sua 
equipe de profissionais, tem-se constituído num estímulo oficii\1. 
numa porta aberta a prática de ações fra.udulem.as. E é por esta :ra
zão que muitas entidades têm se desligado do SUS e passaram a 
atender exclusivamente aos interesses da iniciativa-privada. 

Daí o cenário dantesco que se assiste freqüentemente na 
TV: acúmulo de doentes nos corredores dos hospitais por insufi
ciência de leitos, instalações fisicas precárias, equipa:mentõSSUàl~
teados e sem manutenção, carência de medicamentos e insumos 
básicos para diagnóstico e lerape"'utica. Malversação do dinheiro 
público. Mortes prematuras de nossos semeJhantes que não conse
guem viver pol'que não encontram apoio adequado do Estado para 
proteger as suas vidas. 

Uma análise objetiva dos dados do IBGE nos leva a con
cluir de forma indiscutível que nos últimos 30 anos o Brasil conse
guiu elevar a expectativa de vida de seus habitantes. muito embora 
o DÍvel alcançado tenha sido inferíor aõ patamar de outros paises 
do Terceiro Mundo. 

Os dados do mGE evidenciam por exemplo que houve uma 
queda nos níveis de mortalidade registrada no País, o que fez a ex
pectativa de vida passar dos 51,6 para 66 anos de idade, durante o 
periodo de 1960 a 1990. Lógico que a queda dos níveis de mortaJi. 
dade e o aumento da expectativa de vida mosrram que o Brasil de 
fato melhoroo a saúde de seus habitantes. Mas se a atual crise não 
for debelada a tempo. por certo que esses indicadon:s &verão ser 
outros. muito abaixo dos de 1990. 

No entanto, se compararmos o B:rasíl com outros do Tercei
ro Mundo. chegamos à conclusão que já havia desde 1990 uma 
desvantagem considerável do nosso Pais. que perdia para o Méxi
co (70 3llOS}, A'fgentina (71 anos), Chile (72 anos). Esses povos s6 
conseguiam viver mais porque ostentavam uma saúde melhor, me
nos vulneráveiS à doença e à morte. 

"Nenhum povo tem saúde por acaso" .. como esaeve Demó
crito Moura. no seu trabalho publicado em ''Problemas Brasilei
ros", edição janJfev./94. A saúde é n:pn:sentada por poder aquisí· 
tivo, nutrição adequada. moradia bigiênica, acesso à água tratada. 
esgotamento sanilário, educação, prática de esporte e huier. Isto é, o 
nível sfrio..econômico de um povo oferece-lhe uma boe. w má saúde. 

E as políticas goVemam:enws- nunea: se cõncreti.zam. apesar . 
dos planos bem elaborados e tão discutidos n06 palanques eleito
rais e nos programas de rádio e televisão. No Govemo. endurecem 
no social à espern de o bolo crescer. enquanto a população, sofrida 
e perplexa, pergunta: ''Por que mudaram? Por que votei?". 

Na Amazônia. pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, 
recentemente, seguindo a mesma trilha ciectífica de Carlos Chagas 
que esteve JXn' lá nos idos de 1912. chegaram à inquietante consta
tação de que o Brasil é o campeão das Américas de incidência da 
malária. O nosso País se transformou. de um dia para o ootro, no 
grande exportador de malária para os países vizinhos. 

Deveu-se à nossa vulnerabilidade em matéria de vigilância 
sanitária a ocorrência de infecções como o cólera. que -este País 
conseguiu importar, no ano de 1991, do Peru. doença que provo
cou tantas vítimas. 

Somando-se às cr6nicas deficiências de saneamento básico 
e de habitação higiénica, calcula-se que pelo menos 14 milhões de 
brasileiros possam ter morte precoce por esquistossomose e que 6 
milhões tenham morte lenta com a doença de chagas. Por falta de 
uma vigilância sa.nítária eficiente no Brasil, a transfusão de sangue 
tem sido um grande veiculo de transposição da doença de chagas e 
da AIDS. Provou-se que em 1991, através de testes de sangue rea
lizados em Sio Paulo que 3% dos seus doadores eram portadores 
da doença de chagas. enquanto no Triângulo Mineiro essa taxa su~ 
bia para 12% e para 20% no Rio Grande do Sul. A AIDS conse
guiu se expandir no Brasil justamente pela precariodade de seu sis
tema de vigilância. Hoje temos mais de 30 mil aidéticos que con
somem por mês 100 milhões de reais. 

O Brasil é a toa economia do mundo mas está em septuagé
simo (74°} lugar quando se trata de aplicar recursos públicos na 
saúde de seus habitantes. Perde, por ex.emplo. para o Parngual 
(que aplica USS 140 por habitante), para a Bolivia (que aplica 
US$ 120 por habitante). Já o Brasil. em média. gasta em tomo de 
US% 80 por habitante. Se esta proposta de criação da conuiOOição 
social for acalada pelo Congresso, estaremos ajudando a salvar 
mais vidas, visto que uma disponibilidade de recursos deUS$ 160 
por habitante vai aumentar a participação do setcr saúde na distriw 
buiçio dos frutos da riqueza nacional, teduzindo assim uma cota 
da injJStiça que atinge grandes parcelas do povo marginalizado. 

Em reiaçio ao Pffi, o Brasil apreS«<la uma taxa que mais uma 
vez demODstra a invCISão de prioridades na escolha de nossas políticas 
sociais: enquanto noo EUA se gasta com a saúde o equivalente a 12% 
de "" PIB, a França 8,9%, a 1ndia 6%, a Argentina 5,6%. o Brasil 
aplica up:aa taxa inexJ:RSSiva de apeoas 4.2% de seu PIB. 

E pela falta de uma vontade política que sintetize as verda
deiras aspizações nacionais, que os nossos indicadores de saúde 
estão a desnudar uma realidade crua, fria e insensível que se espa
lha por todo o território nacional, fazendo com que os bolsões de 
pobreza e miséria se multipliquem num crescendo assustador, car
regando doenças que não mais se justificam num País que cresce 
em todo os setores de sua economia. 

Não é possível que, em plena virada do século XX, se assis-
tam ainda neste País pessoas serem invadidas por vetm.inoses, pela 
ruhen:ulose e por doenças que ji haviam desaparecido há décadas 
do nosso meio. estimulando a separação do nosso País em dois 
Brasis: um Brasil moderno! saudável. superdotado, sendo tratado 
em hospitais de 5 estrelas e um Brasil do Jeca Tab.J, raquítico, 
amarelo e triste, pam o qual não existe perspectiva nem horizonte, 
pois até. o direito à saúde lhe é negado, o direito de ser tratado con
dignamente lhe é subttaldo. 

Não é mais possível assistirmos impassíveis crianÇas inO
centes serem mortas nas Casas de Saúde por infecção hospitalar, 
as quais deveriam ter como fonte primeira de suas preocupações 
manter a vida e não provocar riscos ou óbitos. 

N6s, queiramos ou não assumir as responsabilidades ine
rentes à função que o povo nos delegou, somos de fato uma elite 
política capaz de mudar esse panorama de humilhação e de dor. 

V amos todos. juntos, Senadores. Deputados, Governo e 
Oposição. levar adiante esta causa justa, legítima, que se harmoni
za com o discurso que pregamos na praça pública. pois. afmaL ter 
uma saúde perfeita é o que todo cidadão realmente deseja para po
der trabalhar e criar sua família. é um direito da cidadania previsto 
na nossa Lei Maiot. 

Assiol nos comportando estaremos a instalar entre ilós um 
i'egime democráticx:> com justiça social. 

(À Ccmissiiode Constitui{iio,JusrV;a e Cidadania.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A matéria secl publi
cada e despachada à Comissão de CoDStiluição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício. Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

~EQUERDMENTON'~,DE1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art. 50, e seu § 2°, da ConstitUição 

Fedentl, seja fornecido pelo Presidente da Petrobrás, Sr. Joel Ren
n6, através do Ministro das Minas e Energia. Sr. Raimundo Men
des de Brito, as seguintes informações: 

1) Quais os procedimentos adotados para a escolha da em
presa responsável pelo transporte de combusüvel do Estado do 
Amazonas para os municípios do Estado do Acre? 

2) Cópias do contrato eloo. acordo com a Companhia de 
Eletricidade do Eslado do Acre, ELETROACRE. para a hl>eração . 
do funcionário Clóvis Correa de QUeiroz? 

Sala das Sessões, 22 ,de junho de 1995.- Senadora Marl
oaSnva. 

(À Mesa para decisão) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _O noquerimelllO lido 
será despachado à Mesa, para decisão, nos termos do inciso III do 
art. 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em 
exercício, Senador Renan Calheiros. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO GWPT-074/95 

Brasília-DF, 22 de junho de 1995 
Senhor Presidente. 
Nos termos do § 2' do artigo 77 e do artigo 81, ambos do 

Regimento Interno, solicito retificação do Oficio GLDPT -072/95 
referente à substiwição de representante do Partido dos Trabalha· 
dmes na Comissão de Educação. Assim., 

Onde se lê: 

Leia-se: 

- ~"Solicito a substimição dos Senadotes José 
Eduardo Outra. titular, e Lauro Campos. suplente. pelos 
Senadores Lauro Campos, titular e, José Eduardo Dutta, 
suplente, na Comissão de Educação, como Itlpre
sentantes do Partido dos Trabalhadores." 

"Solicito a substituição do Senador José Eduardo 
Outra. titular, pelo Senador Lauro Campos, titular, como 
representante do Partido dos Trnbalhadores." 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideração._ Senador Eduardo SupHcy, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O expediente lido 
vai à p1blicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Ptesidêocia, em 
atenção ao expediente encaminhado pelos Líderes -dó- PPR. do 
PTB e do PT nesta Casa, datado de 20 do corrente, designa o Se
nador Emandes Amorim para compor, como suplente, a Comissão 
Mista Especial criada através do Requerimento n° 6, de 1995-CN, 
destinada a 1'reavaliar o Projeto Calha Norte, visando seu revigora
mente no sentido da integração da população setentrional brasilei
ra aos níveis do desenvolvimento das demais regiões; propÕr no
vas diretrizes ao Projeto, que defmam uma politica de ocupação 
racional da Região Amazônica, bem como vistoriar e apresentar 

sugestões sobre as dema:rcações das áreas indígenas localizadas no 
Norte do País." 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Presidência rece
beu o Oficio n° 1501/95, do Banco Central do Brasil. encami-

- ohando nova documentação referente ao Oficio n° S/47, de 1994, 
-attavés do qual o Governo do Estado do Rio Grande do Sul solici-
ta autorização para contratar operação de crédito, para os rms que 
especifica. 

'O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos 
Econõmicos. a fim de ser anexado a_o processado do Oficio D0 

S/47, de 1994. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência """'

beu, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, o A viso n° 
13/95, de 14 do com:ote. eocamiohando informações sobre a reali
za.çio, em Denver- Estados Unidos da América-, no próximo dia 
30, da I Reunião de Ministros Responsáveis por Coniért:io, que 
tem por objetivo dar curso aos entendimentos sobre o processo de 
integração econômica e comercial para a conformação da Zona de 
Livte Com&cio das Américas (ALCA). Nesse sentido solicita a 
ioclicaçio de parlameotares que compõem a Comissão Coopota 
do MERCOSUL e a Comissão de Assuntos Econômicos para, na 
qualidade de observadores. integrarem a~ delegação brasileira no 

, referido evento. 
A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Naci0oal. (Diversos o' 85, de 1995.) 
O SR. PRESIDENTE (José Saroey) - Esgotado o tempu 

destinado ao Expediente. 
Passa·se à. 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação. em turno único. do Projeto de Lei da 
Câmara ~· 82. de 1992 (o' 969/91, na Casa de origem), 
que acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei o' 5.869. de 
li de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, tendo 

Parecer favoráveL sob n' 127, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

A matéria constou da Ordem do bia da sessão otdioária de 
23 de maio último, quando teve a sua votação adiada para hoje. 

Passa-se à votação da matéria em nnn.O únicó. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Direrora para a·redação fmal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 82, DE 1992 
(N° %9111, oa Casa de origem) 

Acn:scenta parágrafo ao art. 45 da Lei n° 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973-Cód;go de Processo CiviL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 45 da Lei o• 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 

passa a vigorar acrescido do seguiot:e parágrafo único: 

"Art. 45. ···--.. --··---.. ----·--------
Parágrafo único. Para que a renúncia produza os 

efeitos Prldicos a que se destina. o advogado juntará aos 
autos documento que comprove a efetiVa ciência do 

- mandante." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam· se as disposições em contrário. 



172 ANAIS IX> SENADO fEDERAL Junho de 1995 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - item 2: 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 121, de 1993 (n• 1.403191. na Casa de ori
gem). que altera dispositivos da Lei n• 5.768, de 20 de 
dezembro de 1971, que "altera a legislação sobre distri~ 
buic?o gratuita de prêmios mediante sorteio, vale-brinde 
au concurso, a título de propaganda, estabelece normas 
de proWçOO ã poupança popular, e dá outras providên
cias", tendo 

Parecer. sob n• 293, de 1995, da Comissão 
- de Assuntos Ecooômicos. favorável, nos ter

mos de substitutivo que oferece. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 23 de 
maio último, quando teve a sua discussão adiada para hoje. 

Passa-se à discussão do projeto e do substitutivo em turno 
único. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, ·peça a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coll<::edo a palavra 
ao nobre Senador Pedro Simon, para discutir a matéria.. --

V. Ex" dispõe de dez minutos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir:Sem re

visão do orador.)- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadoies, com toda 
a sincerida~ não conheço em profundidade esse projeto - lanieD
tavelmen~ estou tomando conhecimento dele agora. Mas sou o~ 
rigado a dizer a V. Ex" que se trata de matéria que-deveria m~cer 
uma análise e um debate mais aprofundados nesta Casa. 

O Brasil, Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que prábe a 
oficialização do jogo, está se transformando em um imenso cassi
no. Não se trata somente das loterias, inclusive as oficiais- antiga
mente havia a Loteria Federal. Hoje bá uma série delas. e pratica
mente todo dia antigos cinemas do Brasil inteiro estão sendo trans
formados em bingos. 

Não consigo entender o que se pretende com esse projeto, 
Sr. Presidente. Ele parece estar autorizando o Poder Executivo a 
estabelecer o regulamento e a forma como será posto em prática. 
Sinceramente, não sei se ele altera o que já existe. se é pior, ru se 
mantém alg!.lm ponto ruim e que cootinuari. ruim. Com -toda a sin
ceridade, não Séi se o_ projeto poderá ser alterado, até porque, 
como disse V. Ex•, já era para ele ter Sído votado, mas a votação 
foi transferida para hoje. Votar como estou votando uma matéria 
como essa. sem conhecê-la em profundidade, é muito grave. 

O que sei é que lá no Rio Grande do Sul b_á_ bingo, bá lote
ria. há jo8atioa em todo canto. É uma contradição, porque proibi
mos os cassinos - e sou a favor dessa proibição-. mas perinitimos 
cerca de 15 diferentes tipos de raspadinhas. 

O projeto dá a seguinte redação aos §§ 1 o e 4° do art. 4°: 

"§ 1° Compete ao Poder Exocutivo promover a 
regulamentação, a fiscalização e o CQDtrole das autoriza
ções concedidas em caráter excepcional nos termos des-
te artigo( ..• )" -

"§ 4° A distnbuição de prêmios autoriza:da em ca
ráter excepcional nos termos deste artigo poderá ser efe
tuada também por meio de- rifas ou pela modalidade de 
jogo denominada bingo." 

Sr. Presidente, esse projeto é ridículo. Queremos lavar as 
mãos para um problema grave e sério. Eu não sei realmente o que 
vou votar. Pelo que está aqui. parece-me muito ruim. S6 nã.Q sei se 
a siWação que existe é pior do que esta, porque, pelo jeito. exiSte 
uma regulamentação, e esta está tentando, parece. melhorar- não 
seí se melhorar ou piorar. O que sei, Sr. Presidente. é que a jogati-

na. que já era grande. com o bingo, alastrou-se, transformou-se em 
moda n(f Brasil inteiro. Há bingos para a classe rica e hâ bi.ngos 
para a classe pobre. Há bingos com sbows excepcionais, espetacu
lares e outros quase na beira da favela. 

Sr. Presidente. esta matéria merece um estudo mais apro
fundado. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Senado< Pedro Si
mon, de acordo com o Regimento Interno da Casa. V. Ex .. poderá 
formalizar à. Mesa o adiamento da mat&ia por 30 dias, e eu sub
meterei ao Plenário o requerimento de V. Ex ... 

Peço a V- Ex• que formalize o requerimento. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço a palavra 

comoUder. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavra o Se

nador Ney Suassuna, Uder do PMDB. 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Como Líder. Sem 

-revisãO do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadoms. trata-se de 
uma questio que envOlve bingos. A legislação em vigor é mais ri
gorosa e limita o número de sorteios e restringe os beneficiários. 

O Governo Federal manifestou-se contra esse Projeto de 
Lei da Cllrnan, e a Liderança do PMDB recomenda sua rejeição. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, poço a 
- palavra cOrno Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o 
Senador Bernardo Cabral, pelo PP. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Como Líder. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadaes, o projeto 
nem sequer chegou a ser examinado pela Comissão de Constitui
ção. Justiça e Cidadania. O eminente Relator, na Comissão de As
suntos Econõmicos, tentoo salvá-lo e apresentou uma emenda. 
Mas é evidente que se alastta pelo País, de forma reprovável. esse 
problema do bingo. 

O Partido Progressista acompanha o voto do eminente Lí
der do P~B. Sell3dor Ney Suassuna. e vota pela rejeição. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se
nador Hugo Napoleão. Uder do PFL. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Como Uder. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Sena.dores, o presente · 
projeto de lei visa - como já foi aqui afnma.do -. alterar o art. 4° da 
Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971, para efeito de estabelecer 
que passam a ser incluídos nos sorteios as "entidades assistencíais 
regístradas no ConseUlo Nacional de Serviço Social do Ministério 
do Bcm-Estar Socia4 com o ftm de obter recursos adicionais ne
cessários à manutenção ou custeio da obra social a que se dedicam". 

Ora. Sr. Presidente, já foi aqui amplamente abordada pelos 
Senadores que me antecederam a questão dos grandes riscos que 
teremos no País se começãrem a se alastrar, de maDeira incontrolá
vel. os bingos e os sorteios. Como bem disse o Lider do PP. Sena
dor Bernardo Cabrn.l, a Comissão de Constib.lição. Justiça e Cida
dania sequer chegou a examinar a maíéria. O Lider em exercício 
do PMDB, Senador Ney Suassuna, afirmou que a legislação atual 
restringe os beneficies. Por isso, se começarmos doravante a abrir 
demasiadamente o jogo. o bingo e tudo aquilo que está prolifer.m
do pelo País, sem um controle devido, sem uma atenção mais per
cucieme, estaremos certamente prejudicando modos e costumes. 

De tal sorte, a Liderança do PFL recomenda aos compa
nheiros o voto "não". 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidénte. peço a pala
vra como Uder do PTB. 

6 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador V almir Campo lo. pela Liderança do PTB. 
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O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como LideL Sem 
revisão do orador.) ~Sr. Presidente, a Comissão de Co~tQição, 
Justiça e Cidadania realmente não opinou quanto à constitucionali
dade e juridicidade do Projeto de Lei D0 121. Pelas razões já ex
postas aqui, o PTB acompanha o voto das Lideranças que encami
nharam a matéria, ou seja. a Liderança do PTB também encami
nha contrariamente ao Projeto de Lei n° 121. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente. peço a palavra 
como Líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo-a palavra 
ao Senador Geraldo Melo, como Líder do PSD B. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Como L!der. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB encaminha contraria
mente ao projeto, mas por motivos diferentes. Não se trata de ra
zões de natureza moral, porque esse é um território que comporta 
uma discussão bastante ap1pla, uma vez que o próPrio Govemo, 
através de instituições oficiais como a Caixa Econômica, é opera
dor de jogo regular no País, mas considera. como o Senador Pedro 
Simon. que esse é um assunto que deveria receber do Poder Legis
lativo um lra.tamento mais pÍofundo e consistente, para que o jogo, 
perdendo-se os preconceitos que o envolvem, fosse utilizado, já 
que ele está sendo admitido abertamente em uns campos e velada
mente em outros campos. para que se regulamentaSse essa ativida
de denrro do interesse nacional. 

Em vista disso. a Liderança do PSDB encaminha contra a 
aprovação do projeto. 

O SR.. PRESIDENTE (José Sarney) - Sena<!or Pedm Si
mon. a Mesa consulta V. Ex a se ainda deseja apreseD.rar o seu re
querimento de adiamento, em face da manifestação contrária dos 
Líderes na Casa. 

O SR. PEDRO SIMON - Não, Sr. Presideote. . 
O SR. CARLOS PATROÇíNIO - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)_- ÇoQCedo a palavra 

ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 
O SR. CARLOS_ PATROCíNIO (PFL-TO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que 
fui o Relator dessa matéria na Comissão de Assunto$ Eçooômicos, 
do Senado, e embora seja contra a proliferação desmesurada de bi
ngos ou oUTrosJbgos de azar~ parec~me que esse pfojeto procurou 
aprimorar a Lei n° 5. 768, permitindo que entidades de caráter fi
lantrópico devidamente credenciadas pelo Conselho Nacional de 
Serviço Social tivessem acesso também a essa modalidade de 
jogo,já que eles têm direito a outros tipos de sorteio. 

Sr. Presidente, tendo em vista o encaminhamento dos diver
sos Líderes contrário ao projeto de lei, eu gostaria de encaminhar 
um requerimento à Mesa, para que a matéria seja analisada pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque se trata do 
aprqnoramento de uma lei que já existe. 

Sr. Presidente. a Lei Zico não tem sido cumprida. Essa lei 
estabelece que clubes esportivos com mais de três modalidades 
~sariam os recursos do bingo para sua manutenção, e isso não 
tem acontecido. 

Portanto, Sr. Presidente. gostaria de ter a considemção de 
V. Exa para que essa. 'matéria seja apreciada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, pmque, rejeitando o projeto, 
iríamos abolir o bingo que beneficiaria entidades assistencial$. 

É o apelo que faço a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa aguarda o 
requerimento de V. Exapara submetê-lo ao Plenário. --- -

O SR. NE\' SUASSUNA- Sr. Presidente, em nome das Li
deranças que apóiam o" Governo, concordamos com o requerimen-

to do Senador Carlos Patrocínio. tendo em vista que S. Exa é o Re
lator da matéria. - -

OSR. PRESIDENTE (José Sarney)- V. Ex's estão de 
aconio com o adiamento da matéria -para ~Vfr 3. Comissão de 

-constiwição, Justiça-e Cidadania? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- CC>m!to. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Peço aoSr.1'Seae

tário em exercício, Senador Renan Calheiros, que proceda à leitura 
do requerimento do Senador Carlos Patrocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 961,DE 1995 

Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento Intemo, re
queiro adiamento -da discussão do Projeto de Lei da Câmara D0 

121193, a fim-de que sobre ele seja ouvida a Comissão de Consti~ 
tuição. Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995.- Carlos Patroánio. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação o reque
rimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia para a audiência da Comis- -

são de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Solicito aos Srs. Senadores que se encontrnm em seus gabine

""' a gentili2a de~ ao plenário, uma vez que o hem 7 da 
panta se Iefere à aprovação. pelo Senado. da escolha, realizadaOIIIem. 
na Câmaia dos Deputados, do nome do Deputado Humberto Sooto 
para exm:er o cargo de Ministro do Tn'bunal de Coolas da União. 

-Ptecisamos, portanto, da presença, em plenário, dos Srs. Se
nadores que se encoot.ram em seus gabinetes. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 3: 

Discussão. em turno úniCO.- do Projeto de Lei da 
Câmara n° 53, de 1994 (n° 4.831/90. na Casa de orgem). 
que dispõe sobre o funcionamento de Bancos de Olhos e 
dá OUtras providências. tendo 

Parecer, sobn'291. de 1995. da Comissão 
- de Assuntos Sociais; fã.VoráVei. com emendas 

~ n°s 1 ã 3-CAS, qUe- apresenta. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 23 de 
maio último, quando teve sua discussão adiada para hoje. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Sobre a mesa.. requerin:iento que serão lidos pelo Sr. 1° Se-

cretário em exercício, Senador Renan Calheiros. 
São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 962, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos ternos do Artigo 279 alínea b do' Regimento Interno. 

requeiro o reexarile pela Comissão de Assuntos Sociais do Projeto 
de Lei da Câmara n• 53. de 1994. (n° 4831-0 de 1990. na Casa de 
origem) que ''Dispõe sobre o funcionamento-de- Ban~s de Olhos e 
dá outras providências". 

Justificação 

O reexame desse Projeto de Lei, pela Comissão de assuntos 
Sociais, se justifica em rai.ã6 de sugestões enviadas pelo Departa-

- mento de Oftalmologia da Universidade Federal de Sio Paulo (Es
cola PãUlista de Medicin.ã-- Hospital São Paulo), as quais conside
ramos relevantes, e por isso propomos. através deste requerimen
to, leVá-IaS ã. apreciação da referida Comissão de assuntos Sociais: 
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conforme está previsto na alinea a.. do partgrafo 3°, do artigo 279, 
do Regimento Interno do Senado FederaL _ _ . 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995.- Senador P<dro Plva. 

REQUERIMENTO N" 963, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos da alinea b do art.. 279 do Regimento 

lnlemo, o adiamento da discussão do ProjetO de Lei da CAman n° 
53, de 1994 a fun de que o mesmo seja reexaminado pelii Comis· 
são de assuntos Sociais. 

Justlllc:ação 

O reexame solicitado se justifiCa, tendo em vista que o pro
jeto deve se adequar às novas técnicas e legislação supervenientes. 
assim, é do interesse público que o funcionamento de BllD.COS de 
Olhos se faça de acordo com as nonoas determinadas pela poU:tica 
de sallde. 

Sala das Sessões, 22 de jmho de 1995. - Senador Eduardo 
Suplicy. Uder do PT 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Em votaçio o Re· 
querimento n°962/95. ____ _ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. P=idente. peço a pa
lavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Josó Samey) • Concedo a palavra a 
v. Ex .. por 5 minutos. --

0 SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para encami
nhar a votação. Sem ~visio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, esse projeto, do qual tive a honnl de ser relator, foi apre
ciado e aprovado na Comissão de Assuntos SOciais, VeiO ao -plená
rio e, em seguida. pediu-se o seu adiamento. Agom, os Senadotes 
Eduatdo Suplicy e Pedro Piva apresentam requerimentos 00 senti
do do reexam.e da matéria pela Comissio de Assuntos Sociais. 

Como Relator. sou favodvel ao reexame, porque entendo 
que novas informações ou sugestões que porventura cheguem à 
Comissão podem contribuir para aperl'eiçoo.r a mat&d.. Faço. po-
rém, uma obse!Vação: prnendo ainda trazer para o debate nesta 
Casa a questão da necessidade de decidirmos, com a maiOr urgên
cia possível, sobre matérias em t:ramitaçio a propósito de trans
plantes de.érgã_g~ Quero. inclusive. na ausência do Senador' Beni 
V eras, fazer um apelo para que. logo mais, As 17b, haja número na 
Comissão de Assuntos Sociais. -- - -

Essa matéria eStá adquirindo uma importJncia transcenden
taL Inclusive, estamos na iminSncia de entrannos numa situação 
de descootdenação legislativa, porque jA há até leis municipais 
querendo dispor sobre o ttansplante de órgJ.os. O Seuado poderá. 
com os projetes que estão em tramitação e que seriO-eiàfuin-pdos 
logo mais, pois já estão na pauta da Comissão de Assuntos So
ciais, contribuir para melhorar subsrancialmente a legislação exis
tente, facilitando. nos termos da lei. a realização dos transplantes 
que poderão não apenas curar defmitivamente as pessoas, como 
também contribuir sensivelmente para a redução de gaStos com a 
Saúde. principalmente os relacionados com os transplantes renais. 
Isso porque grande parte dos dispêndios com Saúde se origiDaiD 
da necessidade de assistência permanente e sofiSticada tecitologi
camente a um grande grupo de pacientes. Estes não só deixam de 
recuperar-se completamente como oneram, de maneira substan
cial, o Tesouro, sendo que os recursos poderiam ser canalizados 
para atender a outras situações. 

Quero, portanto, manifestar a minha concordância co-m. os 
requerimentos apresentados .l Mesa. mas faço um apelo_para que 
não procrastinemos a decisão sobie essas matérias, que têm uma 
grande inçxxtância para a nossa poJXIlaçio e para. o melhor fun
cionamento do nosso sistema de Saúde. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, encaminhando avo
!JlÇão dos r:oquerimen10s do Senador Pedro Piva e Senador Eduar
doSuplicy. 

O SR. PEDRO PIV A • Sr. P=idente. peço a palavra para 
- encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Para encaminhar a 
votação, concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Piva. 

O SR. PEDRO PIV A (PSDB-SP. Para encaminhar a vota
çllo. Sem ~visão do andor.)· Sr. P=idente, agradeço as palavras 
do Seuador Lúcio Alcântam. Esse r:oquerimento é o aperfeiçoa
mento do projeto anterior. 

Como l'Iesideute de Fundação Zemini e do INCOR. tenho 
grande interesse por essa matéria. Fui inclusive procurado pela Es
cola Paulista de Medicina de São Paulo. que me propôs duas mo
diftcações ao projeto, os quais encaminho i Comissão de Assuntos 
Sociais. 

Reitero também o apelo do Senador Lúcio Alcântara, para 
que se aprove a matéria, no menor espaço de tempo possível. por
que é de grande importincia para toda a população hrasileiia. 

Obrigado, Sr. Prosidente. 
O SR. PRESIDENTE (Josó Samey) • Em votação o '"'I"•· rimentD.-- -- -------

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica prejulica.do o Requerimento n° 963. e a matéria volta à 

Comissão de Assuntos Sociais para reexame. --

0 SR. PRESIDENTE (José Samey). Item 4: 

Disalssão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Coostitniçio n• 29, de 1995 (n• 4195, oa Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da Replblica. que aJte.. 
ra o § 2• do art. 25 de Coostitnição Federal. teudo 

Parecer favorável. sob n•387, del995, da Comissão 
de Coostiluição, JustiÇa e Cidadania, com cor

reção redacional, em obediência à técnica legislativa. 
· (Terceim sessio otdiDária de discussão.) 

Em disalssão. 
O SR. EDUARDO SUPLICY • Peço a palavra para discu

tir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) • Com a palavra o Se

uador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf -SP. Para discutir. Sem 

tevisão do orador.) • Sr. P=idente, s ... Senadores, o Partido dos 
Trabalhadores, com o apoio de pelo menos 29 Senadores dos mais 
diversos Partidos. apresentou a Proposta de Emenda Constitucio
nal n° 29, relativa ao serviço de gás, propondo a instib.lição de co
missio nacional e de comissões estaduais de usuários desse servi
ço pua acompanhar a qualidade e a regularidade dos serviços 
prestados. as decisões relativas às tarifas correspondentes:. 

A emenda foi considerada positiva. inclusive no seu mérito, 
pelo Relator Edison Lobão, que, entretanto., avaliou que seria me
Ibor que tal iniciativa fosse objeto de projeto de lei. e não de 
emeuda A Constihlição. 

Consideramos importante apresentar ao Plenário es-sa emen
da, que j! havfamos •Jl"'sentado à Comissão de Constiruiçi!o, Jus
tiça e Cidadania, para que possa o Senado melhor refletir e, assim, 
deeidir. 

Foi nessa direção inclusive que solicitamos a inúineros sr-s 
e Srs. Se~s que deram apoiamento e assúiaram a proposta de 
emenda à Constituição. -

Hoje tive n<Xícia. entretanto~ de que o Líder do Governo. 
Senador Elcio Alvares, fez um apelo aos diversos Senadores que 
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compõem os partidos de sustentação ao Governo. IlQ sentido de_ 
que retirem a assinatura já aposta e ~ o que é mais grave - de que 
evitem assinar qualquer proposta de emenda à Constituição que o 
Senado Federal está examinando. 

Gostaria de fazer um apelo púbüco ao Senador Elcio Alva-_ 
res, Líder do Gove_rno. para que tentemos chegar a um melhoc en
tendimento sobre o a~unJO. O meu apelo deve-se ao fato de eu en
tender que. se a Liderança do Governo orientar os Senadores no 
sentido de que aceitem tal diretriz, a de não assinar qualquer pro
posta de emenda, estaremos limitando muito o debate" de PrQpOSi
ções sobre as refonnas re(e~entes ao capíndo da Ordem Econômica. 

Seria importante a presença do Senador Elcio Alvares aqui, 
porque se trata de decisão de grande relevância.. não apenas em re
lação a esta proposta de emenda à Consti.b.Iição, aias para rui de
mais, uma vez que a tramitação será de natureza seme(b.an,te. O 
que queremos ponderar é que a intenção daqueles que querem essa 
discussão-adicional não é a de simplesmente criar obstácUlos ou 
obstruir a votação. 

O Senador Elcio Alv~s _ponderou que. se houver aceila.Ção 
dessa proposta com 27 assinaturas ou mais. deverá a proposição 
ser examinada pela Comissão de Constituição. Justiça e Ciciada~ 
nia. Na Comissão, algum Senador poderá pedir vista, o que faria 
com que o exame da matéria fosse prolongado por mais uma se~ 
mana ou mais. 

O Sr. Josapbat Marinho . Permite V. Ex .. um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY ·Com muito prazer. 
O Sr. Josaphat Marinho • Nobre Senador. já deelm:oi que 

o meu voto será favorável por entender que a matéria não tem im~ 
portância suficiente para estar na Constituição, mesmo como uma 
reserva de mercado. Mas_quero declarar que V. Ex .. conta com a 
minha assinanna para a apresentação da emenda. que me--parece 
oporttma. _ 

O SR. EDU ARDO SUPLICY • Agradeço a atenção de V. 
Ex .. , mas eu gostaria de ponderar que: primeiro, pelo que entendo, 
não p:xierá. um Senador pedir vista novamente. Quer dizer, não h a~ 
verá atraso corresponde à eventual solicitação de vista. pol'qUe isso 
já aconleceu. Trata-se de uma úniCa emenda; em verdade. ela po-
derá ser examinada em 24 horas. -

P~to. especificamente sobre a emenda relativa ao servi~ 
ço de gás, como a discussão deveri enCe~~s~ na: -~e_&unda.-feiril . 
são previstas cinco sessões para discussão ~. seria oportuno que 
houvesse mais 24 horas. A Comlssão de Conslitt.tição, Justiça e 
Cidadania poderia reunir-se na segunda-feira para exame do pare~ 
cer. Dessa forma. na terça-feira essa matéria seria votada. sem 
qualquer prejuizo no que tãil.ge ao prazo que pretendemos para 
efeito de tennos o recesso normal, como é objetivo do Presidenle 
do Congresso. 

Este o apelo que faço ao Senador Elcio Alvares. !1s sn e 
Srs. Senadores que assinaram a proposta porque consideraram que 
ela tem mérito suficiente para ser debatida. 

Infelizmente, não vejo o Senador Elcio Alvares que, há 
pouco, estava em plenário~ Não obstante, reitero o apelo a S. Ex. ... 
porque, a meu ver, trata-se de algo importante. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ·Pergunto ao Senador 
Eduardo Suplicy se concluiu seu pronunciamento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Prezado Presidente José 
Samey. interrompi por um -msrantir pãta-saber se o Uder Elcio AI~ 
vares está ouvindo, em seu gabinete ou em outra dependência da 
Casa, o apelo que acabo de fazer. 

O Sr. Esperidião Am.in ~ Se~4or Eduardo Suplicy. V .Ex. .. 

O S~ Esperidião Amin - O Presidente foi generoso e 
compreensivo coni V.Ex•, como lhe é próprio e," no momento, de~ 
Vido. V. Ex• está manifestando seu pooto de vista quanto ao méri~ 
to não apenas da emenda à Constituição mas, também. da assina~ 

_ tura daqueles que deram apoiamento à sua emenda. Finalmente, 
sobre eventual cerceamento dessa liberdade, quero tornar públíco 
que eu próprio, quanto procurado por V. Ex•, disse-lhe que, ao 
contrário do que pensa o Senador Josaphat Marinho, sou contra a 
aprovação da emenda. mas a favor da produção pelo Congresso 
Nacional de instrumentos de conlrole e de regulação ~ ou de tutela 
outra do Estado~ para os serviços que tetão monop5lio flexibiliza
dos oo quebrados. Tomo público o que lhe disse onlem: não con
cordo com a fon:na e com a colocação da emenda de V. Ex... mas 
entendo que esse será o cam.icbo natural. Creio mais, nobre Sena~ 
dor Edu .,.lo Suplicy: esse é o caminho do Partido de V. Ex'. O PT 
vai ajlidãr inuito a Socíedade brasileira. poiS- tem experiência. tem 
energia para isso, tem qualidade para formar mecanismos de flsca
lização pela sociedade. A orgaoização da comunidade, o que não 
temos, vai ter de ser construída pelo Congresso Nacional, e não 
apenas em relação a esse caso. No que se refere às teleoomunica~ 
ções. o desafio é imenso. muito maior-do que em relação a esse as~ 
sunto. Quero dizer a V. Ex• que. quanto ao mérito da questão, não 
aplicável a essa emenda, V. Ex a já prestou grande serviço; e não 
há cerceamento algum. Nio quero procrastinar a apreciação de 
uma emenda eujo cootexto já é po< todoo nós eonhecido. A Câma· 
râ -dos Deputados adotou uma decisão muito sensata: alterou, na 
segunda votação, o texto que havia aprovado na primeira. E o fez 
por provocação do Partido de V. Ex ... Deixo V. Ex1 muito à vonta
de para contar com o meu modesto tirocínio_ e - tenho certeza -
com o de todos os Srs. Senadores no sentido de que saberemos es
colher a forma pela qual acolheremos. cada quâl a seu jeito, a seu 
taleot. o fundamento da sua proposta. Não vejo cerceamento, não 
vejo desserviço ria sua emenda. Mas, acredito imprópio que se a 
adote nessa emenda do gás canalizado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Agradeço as ponderações 
do Senador Esperidião Amin. O que desejamos é colocar o mérito _ 
da piUIX)Sição e a me.Ihor fonna de introduzi-la na legislação brasi~ 
leira. seja na Constimição ou na lei específica. 

O Sr. Vil.son Kleinübing- PermitC-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. EDUARDO SpPLICY. Concedo um aparte ao Se- . 

nador Vilson K.leinübing. · · 
o--sr. Vilsoo Kleioíibing • Na ausência do Senador Elcio 

Alvares. quero deixar claro o posicionamento da Liderança do Go
verno e dos seus Vices-Líderes: COilCOidamos coma idéia que está 
sendo proposta pela sua emenda e não há nenhum cerceamento. O 
que queremos é que essa idéia seja colocada na legislação perti
nente, depois que a emenda for vowfa. e não na Cónsti.tu1ção. V. 
Ex .. sabe o meu posicionamento pessoal a esse respeito. Defendo a 
tese de que empresas com monopólio público oo privado tenham 
um determinado controle da sociedade através de uma forma de 
representação, o que é. mais Oú inéo.Os-;o ·espírito da emenda de V. 
Ex•. Que conste da Constitilíção, neste momento, pessoalmente di
virjo dessa posição. principalmente porque altera o processo de 
tramitação da emenda. Então, como Vice~Líder do Governo, quero 
deixai- isso nuiífu-Ciaro: não queremos evitar o mérito -da emenda de 
V. Ex •, apenas gostarlamos de tr.1tar disso na legislação pertinente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre Senador 
Eduardo Suplicy, o tempo de V. Ex .. já está esgotado. 

O Sr. Ney Suassuna - Nobre Senador Eduardo Suplicy. 
permite-me V. Ex• um aparte? 

me concede um aparte'? - -
O SR. EDU ARDO SUPLICY • Com muita honra, Sena

dor Espericlião Amin. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Coocedo um aparte a V, Ex'. 
~~O Sr. Ney Suassoma - Nobre Senador Eduardo Suplicy. 

-- hoje, quando votamos o parecer do Senador Carlos Patrocínio, as 
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Lideranças encaminharam voto desravorivel; e, imeWatamentc, dentro desse contexto, tenhamos ampla liberdade de apresentá-la. 
voltamos atrás dianle da argumentação. Isso é uma coisa nann:al e se conseguimios- as 20 assinan.lras. No meu caso, não assinei a 
ll01lllal no meio parlamenlar. Por esta razão, vários Senadores, in- -emenda no mérito, assinei-a nó apoiameilto, porque acho impor
clusive eu, mudamos - como dizem os americanos, changed our tante a sua discussão em plenário; não a assinei no méritO, nãO que 
mJnds - os nossos pensamentos, mudando de posição. seja contra, a assinei para que tenhamos a oportunidade de ver de-

O SR. EDUARDO SUPLICY. Sr. Presidente, exatamente batida. a matéria. oportunidade que terei para esolaiocer o meu 
para que possamos ter a possibilidade de ponderar e de sennos ou- pensamento após a análise que seri feita Cm plenário. 
vidos pelos Parlamentares é que gostaria de ter a OJX)rtllnidade de Com todo o_ carinho que tenho por v. Ex•, e duvido que os 
debater, em plenário, esta matéria. Aliás, gostaria..mOs de ter essa Senadores digam de fonna diferenre, temos -assinado as emendas 
emenda com as assinabJras dos que já colocaram seus nomes para porque nos pedem emendas de apoiamento, ainda que seja emenda 
garantir que ela seja debatida em plenário e sem o propósito de a constitucional Penso que mudar essa tradição de uma hora para 
estarmos obstruindo ou prolongando o debate para além do neces· oulm, chegar e dizer ao Senador Eduardo Suplicy: -olha. quero re
sário. Esse o compromisso qtie assumo: não temos a intenção de tirar minha emenda porque DJJJdei a forma de pensar. Sinceramen
ped.ir nova vista na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.. te, preferiria que mantivéssemos a assinatura. ainda que divergin
Gostaríamos, para esta e pam as demais emendas, de ter a oportu- do. seja do Senador Suplicy, ou de quem quer que seja., ou se ain
nidade de podermos aqui colher 27 assinaturas J?Oill cada uma daa da irá se manifeslar o Lider do PSDB. ainda que divirja de S. Ex", 
proposições. Inclusive para matérias- relevmtes como a do petr6- na hora posso votar contrariamente. 
leo. sobre a qual divenos Senadores têm proposições. 

o SR. PEDRO SIM.ON • Sr. Presidente, peço a palavta Perdoe-me, Sr. Presidente, se V. Ex• tivesse falado antes eu 
para discutir. não teria me manifestado. Como já havia me levantado. tenho a 

o SR. PRESIDENTE (José Sarney) _ Pata discutir a mafé. ~, obrigação de expor meu pensamento, ainda que divetgente, respeí. 
ria. concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Símõn. tando o de V· Ex•. 

Antes de V. Ex" ocupar a tribuna. recordo ao Plenário o art. O SR. PRESIDENTE (José Sarnéy) • Senador Pedro Si-
213. do Regimento. apenas para que haja um entendimento petfei- mon. pelo apreço que tenho a V. Ex ... devo dizer-lhe que, no que 
to sobre as prescrições regimentais a respeito do assunto: diz respeito à condução dos ttabolhos desta Casa, tenho recolhido 

Art. 243. Considera-se autor da proposição o seu primeíro todas as suas observações sobm como conduzi-la. Uma delas é a 
sigua.tário quando a ConstituiçãO ou este Regimento- não exija. de que V. Ex• sempre pregou o respeito ao Regimento. E este diz 
para a sua apresentação. número deten:niDado de subscritores. não_ exatamente o que a Mesa anunciou. A tradição da Casa não é esta 
se considerando, neste último caso. assinaturas de apoiament.o.. a que V. ex• se i-e feriu. ~ 

Portanto, aqueles que subscreverem a emenda estão, na Qu~ se trata de proposição que exija, para stiã apresen-
focma regimental. subscrevendo o apoio de mérito da emenda. taçlo, número determinado de subscritores, estabelecido pela 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pata discutir. Sem Constituição, desde que o subscritoc coloque. depois de sua assi
revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex' atrapalhou o meu dis- natura. a expressão .. apoiamento", a Mesa não a considera, para 
curso. (Risos.) efeitos constitucioilais e regürientais. Q.iaudo as assinabl:ms são 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Peço desrulpas a~V. superiores a esse número, evidentemente, embora nio computadas 
Ex ... Foi com desejo apenas de esclarecer o PlenáriO. algumas delas., a -proposição. aii:lda assim. é admitida, que não é o 

O SR. PEDRO SIMON - Se V. Ex' tivesse esclarecido an- caso presente. 
tes, não me havia levantado, Sr. Presidente. (Risos.) No que se refete- às ootras matérias de quorum não qualifi-

Mas..a qqe. quero dizer, Sr. Presidente, com t<xio respeito ao cado, também as assinabJiaS podem ser tomadas sem essa restri
pronunciamento de V. Ex• - e é importante - I§ que não tinha esse ção. Muito obrigado a V. Ex•. 
conhecimento. Mas tenho assinado • e muitos colegas também o o SR. ROBERTO REQUIÃO • Sr. Presidente, peço a pa. 
fazem. e perdoe-me V. Ex'. pois essa é tradição~ emendas consti- laVIa para uma questão de ordem. 
tucionais, como essa. para dar apoiamento. Há pouco assinei, a pe- 0 SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Concedo a palavra a 
dido do Uder do PSDB, uma emenda constimcional relacionada à v. Ex .. pela ordem. • 
retirada dos jlros constitucionais de 12%. S. Ex" pediu a minha as- O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pela ordem. 
sinatura para uma emenda de apoiamento, e eu a assinei. Com 
tcx1o 0 respeito, a tradição da Casa não é esta. mas se v. Ex .. leu 00 Sem revisão do orador.)- Sr. Ptesidente, gostaria que V. Ex• me 
Regimento aceito essa interpretação. Eu, pelo menos, e pergunto infonnãSSe. Di prática, b.mã. vez que o apoiamento quanto ao méri
aos meus colegas se não tem sido assim. estou cansado de assinar . to ou à disalssão não implica no comprometimenlO da votação, e 
emendas como apoiamento. Esclareço até que as emendas consti- - o Senador pode votar como quiser no momento em que a votação 
tucionais que a mim têm sido trazidas, eu as tenho assinado sem- lhe for exigida. qual é a düerença entre o apoiam.e-nto pan a dis-
pre como emenda de apoiamento. Não é com 0 espírito que leu v. cussio e o apoiamento de mérito na conseqüência da votação? 
Ex ... Porque, do contrário, teria que reler algumas matérias que as- O SR. PRESIDENTE (JoSé Samey) - Simplesmente, 
sinei. A tradição da Casa é a assinatura para dar apoiarilento. Com quando o Senador coloca a express!o "apoiamentd'; está dizendo 
todo o respeito, creio ser correta a interpretação de v. Ex'. ainda. que apóia a sua inicia~_l_L._ mas não se cOnsidera autor da matéria. 
assim, diviljo. Penso que, a esta. altura. não devíamos mudar ã. tra- Continua em disalssio a matéria. 
dição da Casa. Porque. se esta assinatura. é pam emenda de apoia
menta. serei muito sincero. acho muito melhor - não quero dizer 
que sou a (avor ou CODllll as emendas q_lle estão sendo apresenta
das -. dar o direito de a emenda vir ao plenário e ser votada do que 
impedirmos que ela seja discutida. Não vejo ?'I' que evitar que 
uma emenda seja discutida, debatida e votada no plenário. Penso 
ser importante que. em matéria desse conteúdo, de!J:sa seriedade. e 

Wao havendo quem peça a palavra. vamos prosseguir a dis
cussão da matéria na sessão de amanhã., que será a quarta destina· 
da para isto. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exercício. SenadorRenan Calbeiros. 

É lido e aprovado o SCguinte: 
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REQUERDMENTON"~,DEJ~S 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, reR 

queira preferé'ncia para o PrOjeto de Decreto Legislativo 0° 58/95, 
a fim de ser apreciado antes da matéria constante do item n° 5 da 
Ordem do 04<. 

Sala das Sessões. 22 de junho de 1995.- Esperidlão Amin. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Sem cumprida a de· 
liberação de Pleoário. 

Peço aos Srs. Senadores, que se encontram em seus gabinew 
tes e nas outras dependências da Casa.. a geJllileza de comparece
rem ao plenário, uma vez que teJ:eriiOs-Vótação nominaL 

os-srs. Senadores que ainda não digitaram-Silas presenças 
que o façam. porque temos de libemr o comp.1tador para a votaw 
ção. que sem secreta. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 7: 

Disrussão., ém tnmo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 58, de 1995, que índica o Sr. Humberto 
Guimarães Souto para o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da Uu.ião. nos termos do inciso ll do§ zo do 
art. 73 da Coosútuição Federal. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, de acordo com o 
disposto no § 3° do art. 'r do Decreto Legislativo D0 6, de 1993, a 
audiênciã do Sr. Humberto Guimaries Souto foi teã.lizada pela 
Comissão de Finanças e· Tnbulação da Câmara dos Depulados. 
que o indicou na forma da Constiruição. Sendo assim. fica dispen-
sada a sua argiiição. -- · 

Quero lembrar ao Plenário que, de acordo com os decretos 
relativos à matéria, -coube ao Senado Federal indicar o pnmeúo
nome, destinado ao Congresso, que foi o do Senador Iram Saraiva. 
O Senado assim o fez. Agora. na fcriiia da Constimição, a indica~ 
ção coube à Câmara dos Deputados. que, ontem. indicou o Depu· 
tado Humberto Guimarães SoiliO. Neste momento, o Senado está 
examinando o decreto de aprovação da Câmara dos De~tados. 

Prestado esse esclarecimento, passa-se à apreciação da matéria. 
Em.eis<:ussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encelTO a discussão. 
De acordo com o disposto no § 2° do art. 3° do mencionado 

Decreto~legislativo, a votação será feita em sessão pública e por 
votação em escrutínio secreto. 

Em votação. (Pausa.) 
(Procede~se à voração.) 

VOTAM OS SRS: 
Antônio Carlos Magalhães --Arlindo Porto- Artur da Ta

vela - BeUo Parga - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos 
Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Edison Loblo
Eduardo Suplicy -- Élcio Álvares - Emandes Amorim - Esperi.
dião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pe
reira - Freitãs Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto 
Miranda- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lu
cena- Jader Barbalho- João França- Joel de Holanda- Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Agripino - José Alves - José 
Roberto Anuda- José Bianco- José eduardo Duna_- _Julio Cam
pos - Levy Dias - Luclclio Port.eUa - Lucio Alcantara - Ludio 
Coelho - Marina Silva - Nabor Junior - Ney Suassuna - Osmar 
Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Ren.aq Calhei
tos - Roberto Requião - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima -
Sebastião Rocha- Sergio Machado- Teotonio Vilela Filho- Val
mir Campelo- Vilson K.leinubíng- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Jo<é Sarney)- Votaram '"Sim"' 51 
Srs. Senadores; e "Não", 3. 

Houve 3 abstenções. 
Total de votos: 57 
A Presidência promulgará o clecrdo de indicaçio do Depu

tado Humberto Souto e remeterá o expediente à Presidência da 
República. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 58, DE 1995 
(N" 130195, oa Câmara dos Deputados) 

Indica o Sr. Humberto Guimarães Souto para 
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, 
nos tennos do art. 73, § 2", II, da Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" Nos tennos do art. 73. § 2". n, da Constituição Fede

ral. e do art. 105. n, da Lei n" 8.443, de 1992. ~escolhido o Sr. 
Humberto Guimarães Souto para o cargo de Minístro do Tribunal 
de Cootas da União. 

Art.. 2° Este decreto legislativo enlra em vigor na data de 
sua publicaçio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item n" S. 

Discussão. em primeiro tUrno. da Proposta de 
Emenda à Constituição D0 32, de 1995 (n° 5/95, na Câ~ 
mam dos DepJ.tados), de iniciativa do Presidente daRe~ 
pública, que altera o inciso IX do art. 170 e o § 1° do art. 
176. revoga o art. 171 e inclui artigo oa Constituição Fe-
deral. tendo .. _ ·- ·- . 

ParCcer, sob D0
-393, de 1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça é Cidadania, favorá
vel à Prop:Jsta. com emenda de redação que apresenta. 

(Segunda sessão otdinária de discussão) 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão continuará 

na sessão de amanhã, que será a segunda sessão de discussão da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item n" 6 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n" 33, de 1995 (n° 7195. na Câ
mara dos Deputados), de iniciativa do Presidente daRe
pública. que altera o art. 178 da Constítuição Federal e 
dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias, tendo 

Parecer, sobn° 394, de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá-

-vel à Proposta. com emenda de redação que apresenta. 
(Segunda sessão ordinária de discussão) 

Em discussão. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Sr. Presidente. peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo)- Concedo a palavra 

ao nobre: Senador José Eduardo Outra. para discutir. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. 
gostaria de. na tarde de hoje, ler o voto proferido em separado pelo 
Senador Lauro Campos, então membro na Comissão de Constitui
ção. Justiça e Cidadania. representando o Partido dos Trabalhadores. 

"O Partido dos Trabalhadores, não obstante a po
sição- a.Ssulnida pOr sua Banca& no- Senado Federal de 
procurar contribuir para o apetfeiçoamento da proposi-
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ção cm apn:ço. vota. pelos motivos a seguir aduzidos, 
contrariamente ao relatório oferecido pelo eminente Se
nador Jefferson Pé=. 

As alegações formuladas pela Relataria, pam que 
a nossa contrib.Jição nio fosse acatada, impele-nos à 
discordância da peça que ora se converte em parecer 
desta Çomissão. . . 

O fundamemo para a rejeição do substibJtivo do 
PT foi o de exaltação ''do processo de desconstiblciona· 
lização oxa em curso no Congresso Naciooal", ceme de 
toda a linha de argumentação desenvolvida ao longo do 
relatório. 

Cumpre observar, em primeiro lugar, ser esta uma. 
premissa equivocada. O exame. por exemplo, da Pro. 
posta de Emenda à Constituição, de autoria do Presiden
te da República. que tr.lta da Refoana da Previdancia 
milita em desfavor da tese sustentada pelo ínclito Sena
dor Jefferson Péres. Ali veriflca-se. a tíbllo de ilustra
ção, que, ao invés de suprimir a n:ferência ao beneficio 
"salário-família" (art. "7°. XU. CF), o autor preferiu mo
dificar o dispositiVo constitucional, de forma a limitar
lhe a coocessio aos que denomina ''trabalhadoles de bai
xa renda". Ou seja. quando se trata de colllpiCssio de di
reitos sociais, as forças governistas cão evocam a tese-da 
desconstitucion&lização; ao coottário, tratain. de consti
tucionalizar uma interdição, para impedir que a legisla
ção infraconstitucional regule este olljcto de forma equi
valente ao que já tenha sido consagrado por uma norma 
da Lei Maior, evenblalmente suprimida. 

Por outto lado. a natureza desta atividade empre
sarial de que trata a referida emenda consti.tuciooal faz 
com que as cautelas dos arts. 172 e 174, tão acalentadas 
pelo nobre Relator, sejam imufiCientes pãra-guarilCcer 
os interesses brasileiros. Ademais, bem anteviu o Sr. 
Ministro da Marinha, em depoimento prestado recente
mente à Comissão de Assuntos Económicos, que para cá 
virão as sucatas dos armadores intcma.cionaiS, cOnside
rada nossa posição marginal no fluxo do comércio por 
vias aquáticas. Resta indagar, se o Poder Nblico. cootf
nua ·e- progressivamente desmantelado em suas estrubl
ras, terá capacidade para atuar como agente fiscalizador 
das opemções realizadas por emban:ações avariadas de 
todo tipc ou calado. 

Ousamos dissentir do eminente Parlamentar que 
relata a matéria, quaD.do apregoa a de~nstituciooaliza
ção como fator de modemi.dade e inserçio no cenário 
mundial. José Afonso Silva, em comentário conclusivo 
sobre a temática do objeto, conteúdo e elementos das 
constituições, em incursão no campO -do que Santi Ro
mano chama de "Direito Constitucional Geml" (Princí
pios de Direito -Constitucional Geral. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1977, p. 17), assevera: 

"As constituições conf.empodneas apresentam-se 
recheadas de normas que incidem sobre matérias de na
tureza as mais diversas, sistematizadas num todo unitá
rio e organizadas ~otememe pela ação do poder 
constituinte que as teve como fundamentais para a cole
tividade estalai" (Orrso de Direito Coostituciooal Positivo, 
7"edição. São Paulo. Revista dos Tribunais, 1991, p. 43.). 

A inclusio. ou não, de determinado elemento no 
texto constitucioru::.l prende-se, pois, bodiemam.ente, à 
importância atribuida pelo poder constiminte à questão. 
a ponto de provocar a atenção e ação do Estado na ob. 

servância do tema suscitado. Esta orieutaçio politica 
vem repercutindo na doutrina, no sentido de se questio-
nar a distinção conceib.lal tradicional entre as nonna.s 
constib.lcionais materiais e as normas constib.Jcionais 
fonnai~ 

Hoje, o Coogn:sso Nacional caminha. celeremen
te, i1o dizer do Senador Jefferson Péres, para "desconsti.
tuclooali.zar", entre outros objetos, a navegação iDterna e 
de cabotagem - matéria i.nserta nas Constiruições brasi
Jeir.ls, desde nosso primeiro Establto Politico Republica
no, de 1891. que veio a ser, a propósito, o mais sintético 

__ - e li.betal de nossos Textos Constituciooa.is. -
Novamenl.e,. a desmentir que aqui esteja sendo 

aplicado, sensatamente. o princípio da desconstituciona
lização, o texto oriundo da Câmara dos Deputados con
seguiu piorar a proposição originária. constitucionali
zando o entreguismo, o abocanbamento desse mercado 
pelos estrangeiros. Com efeito, a :redaçio attiOOfda ao 
art. 178 da Carta Magua, pelo Poder Executivo, remetia 
à lei ordinária a regulação da navesação de cabotagem e 
de inlerior. O texto aprovado pela Cimara dos Deputa
dos e mantido pelo eminente Relator inlrojeta, desde 
logo, na própria Coostituiçl!o a faculdade de emban:açõ
es estrangeiras openuem navegação de cabotagem e de 
interioc. 

Salientamos, por denadeiro, termos feito eStas 
criticas com a tranqllilidade de quem, tendo sugerido, al
ternativamente. a regulação da matéria por lei oomple

-m.emar, em consideração, sobrerudo, à nossa história 
constitucionaL o fez com o escopo de blscar uma solu
ção pcliticamente equilibrada. E assitu procedemos sob 
o ensinamento abalizado do ilustre constitucionalista 
português Jorge Miranda que, bem compreendendo a 
amplitude do Direito Constitucional, ministra que este 
ramo do Direito é preenchido "primeiro por noimas for
malmente tidas por coostitucionais e assentes no docu
mento _ou texto chamado Constituição e. depois, por nor
mas de outras categorias que àquelas dão imediato com
plemento e delas se tomam indissociáveis". (Manual de 
Direito Constitucional - Tomo I, 2' edição. Coitubra, 
Coitubra Editora, 1982, p. 22). 

Para concluir, Sr. Piesidente, reafumamos que estaremos 
colhendo as assinaturas dos Senadores. procurando atingir o nú
mero regimental para que possamos reapresentar, em plenário, a 
ep:lCD.da que apresentamos na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidada.nia, que não foi acatada pelo Sr. Relator. emenda esta que 
propõe seja a referida matéria regulada por lei.complementar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Continua a discussão. 
Não havendo mais oradores, a discussão p!"OSSeguirá na ses-

são otdinária de amanhã. Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Sobre a mesa. redação fmal da proposição aprovada Illl Or

dem do Dia de boje. que, nos termos do parágrafo único do art. 
320, do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, 
será lida pelo Sr. 1 o Secretário. Senador Renan C alheiras. 

É li$ a seguinte: 

PARECER N"410, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação Final do Projeto de Lei da Câmara o0 

82, de 1992 (n° 969, de 1991, na Casa de origem). 
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A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Leida Câmara n° 82, de 1992 (n° 969, de 1991, oa Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei D0 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil._ 

Saia de Reuniões da Comissão, 22 de junho de 1995. - Re- . 
nau Calheiros,. Presidente - J...covy Dias, Relator - Antônio Car• 
los Valadares- Ernaudes Amorim. 

ANEXO AO PARECER N•4JO, DE 1995 

Acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n• 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973-Códlgo de l'roc<sso CiviL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• <Yiirt: 45 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: · 

''Parágrafo único. Para que a renúncia produza os 
efeitos jurldicos a que se destina. o advogado juntará aos 
autos documento que comprove a efetiva ciêocia do 
mandante.'' 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O parecer vai à pu
blicaçio. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo _Sr. 1° Seae
tário em exercício, Senador Rena.n Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERDMENTON·~,DE1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis

pensa de publicação. 'para imOOiata discussão e votação, da ~
ção fmal do Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1992 (n• 969/91, 
na Casa de origem), que acrtSCenta parágmfo ao art. 45 da Lei n• 
5.869. de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil. 

Saia das Sessões, 22 de junho de 1995.- Lúd!o Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri-
mento, p~~·s~ à imediata apreciação da redaçio finaL 

Em discuSsão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãO. 
Em votação. 
Os Sts. Senadotes que a aprovam queiram permanoccr sen-

tados. (Pansa.) 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A matéria figurará 
na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente à apro. 
vação deste requerimento. 

A Presidência convoca uma sessão extraordinária, logo 
após, o término desta sessio, para leitura de requerimentos de ur-
gência que estio sobte a mesL -

A SRA. MARINA SILVA - Sr.I'Iosidente, peço a palavra 
como Lider, por delegação do Senador Ednardo Suplicy. 

OSR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a palavra a no
bre Senadora Marino Silva, como Uder. 

A SRA. MARINA SILVA (PT -AC. Como Líder. Pronun
cia o seguinte disrurso. Sem :mvisio da oradora.)- Sr. Presidente, 
sn e Srs. Senadoics, estru acabando de chegar de uma reunião 
onde estivemos discutindo~ mais uma vez. a questão da LDB que 
está eu; tramitação nesta Casa. 

E um processo que, há quase sde anos, teve inicio na Câmara 
dos Dq.ltados oom a porticipoção da maioria dos Srs. Dq.ltados e de 
muitoss seuns da sociedade ligados ao processo educacional. 

Nesta Casa, com • atuação de alguns Senadores ligados à 
.Wcação, como o Relator. Senador Darcy Ribeiro, do Presidente, 
Senador Roberto Requiio, da Senadora Emilia Fernandes, do Se
nador Artur da Távola.. eu e tantos oulros que não daria tempo de 
citá-los aqui. 

O que me faz ocupar a tribuna, Sr. Presidente, 6 o fatO de 
que os seteies envolvidos na queslio da LDB estio fazendo um 
grande apelo a nivel naciooal para que venha a esta Casa, para dis
cussão e votação, o JrQjeto que foi pactuado pelo conjunto da so
ciedade, com debates e acordos onde partes tiveririi que abrir 
mão. Refn:o-me ao projetD do ex-Senador Cid Sab6ia de Carvalho. 

Quero dizer que tenho nruito respeitD pelo Senador Darcy 
Ribeiro. A propósito, o Senador Artur da Távola, ainda há pouco 
na Comissão de Educação, fez um brilhante disarnio onde, de for
ma respeitosa e bastante clam, fez ver ao SeDB.dor Darcy Ribeiro 
que tudo aquilo que S. Ex• defende, cu seja. uma proposta moder
na e avançada para a educaçio, por algum motivo, talvez nio este
ja no seu projeto, mas está contemplado no projeto oriundo da Câ
mara dos Deputados, que 6 o snbstitutivo do ex .Senador Cid Sa
bóia de CIIIValho. 

Nesse semido, Sr. Presidente. sn e Srs.. Se:nadmcs, o movi
mento que incansavelmente tenho buscado junto a esta Casa de se 
fazer um amplo debate. a exemplo do que ocorreu na atmara, co
locando as posições daquela Casa jtuno às dos Srs. Senadores. 
Além disso, estamos colhendo assinaturas de toda a comunidade, 
visando sensibilimr os Sts. Senadores. 

Tenho aqui para entregar l Mesa cerca de 80 mil assinatu
ras de todo o Pals. O Projeto vai à sanção. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passa-se, agora, à 
apreciação do Requerimento n• 955, de 1995, de urgéncia, para o 
Of"ICÍo n• S/36195 lido no Expediente da presente sessão. 

A Senadora Emilia Fernandes já havia, numa ootra oportu· 
- nidade, feito o mesmO,- entregando à Mesa IS mil assinaturas. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria figur.uá na Otdem do 

Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, na fonna do art. 
345. ll, do RegimentD Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Apreciação do Re
querimento D0 956, de 1995, de urgência, lido no Expediente, para 
a Mensagem n° 84, de 1995, do Senhor Presidente da República. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 

O que estamos f~ndo, neste momento, longe de ser uma 
tentativa de colocarmo-nos, de forma putirular, contra esta cu 
aquela pessoa, contra este ou aquele projeto, 6 nos posicionarmos 
a favor do que é o meJhor pam o ensino brasileiro e para a socie
dade brasileira. 

Acredito mesmo que não se deva, neste Momento, bJ.scar 
votar esse projeto de qualquer jeito, a qualquer custo. Precisamos, 
acima de rodo, continuar a debatê--lo aqui nesta Casa. Faço. neste 
momento, uma autocrítica, dando razio àqueles que, no dia da sua 
votação. pediram pam que o projeto fosse rcdiscutido nas Comis
sões. Realmente, Sr. Presidente, isso em necessário, porque hoje 
não bá um entendimento com relação ao projeto. Alribuem-se de
feitos, que não existem. .O projetD oriuDdo da Câmara dos Deputa
dos. Atribuem-se também qualidades a outros projetos, e, ao anali
sá-los, verifica-se qUe eles nio as têm. 
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Então, nesse senl.ido mais coei-ente, com todo respeito por 
todos os colegas que estão com o propósito sincero de debater e 
apresentar uma Lei de Dicetrizes e Bases para a Educação brasilei
ra, quero apresentar uma sue;estão, que levarei à próxima reunião 
da Comissão de Educação. A exemplo do que ocomu na Câmara 
dos Deputados. quando houve um processo semelhante e não ha
via entendim(lnlO entre os Parlamentares-e o movimento dos pro
fissionais da área de Educação, proporibo a formação de uma Co
missão Suprapartidária:, õiide, mediante um acorrlo de Lideranças, 
esse projeto seja amplamente discutido, podendo vir a plenário a 
partir do mês de agosto, depois do encontro da SBPC, que oc:::cmc
rá. DO Maranhão. 

Com certeza, muitas coisas podem ser n:defmidas e redis
cutidas nesse encon!:!'O da SBPC. Seria justo que Se pudessem in
corporar também essas contribuições à nossa Lei de Diretrizes e 
Bases.. Poderiamos votá-la nesta Casa, neste plenário, a partir do 
mês de agosto. 

Fiquei feliz ao saber que, hoje, o pedido de vistas da Sena
dom Emilia Fernandes e de um outro Sr. Senador foi aceito pela 
Presidência e pelos membr~ da Comissão, numa atitude de mabJ
ridade. pois, realmente, precisamos discutir o projeto. 

Nós, a sociedade, o Congrosso e o Senado da República não 
estamos devidamente esclarecidos quanto a esse projeto. Muitas 
coisas que foram ditas boje pelo próprio Relator demonstraram 
que não temos o devido conhecimento do corpo da lei. o qual re
ceberia parecer. Digo issO COm todo o respeito que tenho pelo Se-
nador Darcy Ribeiro. . ·· 

A intervenção do Senador Arb.Jr da Tá.vola foi bastante elu
cidativa e nos chama.~ à reflexão de que devemos debalcr o projeto. 

Minha sugestão é que ao Se criar uma Comissão Supraparti
dária, mediante um acordo de Lideranças, que ela debata exausti
vamente o projeto, verificando a consistência cu não das acilsaçõ
es que são feitas ora-ao substitutivo do ex--S~ Cid Sab6ia de 
Carvalho, ora ao do Senador Darcy Ribeiro. E preciso qpe, de fOI'
ma madura e bastante demcx:r.itica. decidamos pelo melhor para a 
educação brasileira. enquadrando-a dentro das exigências que hoje 
a sociedade está a pedir desta Casa e, acima de tudo, daqueles que 
têm compromisso com a educação, independentemente de serem 
eles educadores ou não. 

Passõ. então. as oitenta mil assinaturas a V. &.•, Sr. Presi
dente. Peço a ajuda de um funcioitáiiO, poltlUC esses caiXotes são 
bastante pesados. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Pemiite V. Ex• um aparte? 
ASRA. MARINASILVA-Ouço V.Ex'oompnozer. 
O Sr. Eduardo Supücy - Gostaria apenas de dizer da im

portância do apelo de V. Ex a. ao t:mnsmitir O abaix~assinado feito 
por educadores, professores e pessoas que em todo o Brasil estão 
interessadas em que o Senado Federal examine melhor a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação. É muito importante que a Sena
dora Emília Fernandes, que V. Ex• e outros Senadores que solici
taram vistas - o Presidente da Comissão de Educação ccocedeu 
vistas coletivas - possam examinar em profundidade o mérito de 
ambas as proposições, comparando a que veio da Câmara dos De
putados, inserida no substii;Utivo do ex-Senador Cid Sab6ia de 
Carvalho, com a proposição do Senador Darcy Ribeiro. As diver
sas entidades de professores avaliâm que, pelo fato dessa disa.Is
são, na Câmara dos Deputados, ter durado seis anos, deveria tam
bém existir consideração semelhante aqui 110 Senado Federal. Sem 
dúvida, há que se levar em conta a experiência, como educador e 
ex-Ministro da Educação, do Senador Darcy Ribeiro, bem como a 
sua contribuição para toda a área educacional e os seus propósitos. 
Todavia, é preciso cOlocar. lado a lado, .a experiência acumulada 
daqueles que estão envolvidos no processo de debate da Lei de Di-

retrizes e Bases, como os educadores. os esb.ldanles, as pessoas 
que trabalbam nas .instiwições voltadas para a educação no Bmsil 
Esse pedido de vista permitirá uma melhor reflexão por parte dos 
Srs. Senadores. Por conseguinte, quero dar o meu apoio à manifes
tação de V. Ex'. 

A SRA. MARINA SILVA- Agradeço à V. Ex' o aparte e 
peço que seja inCOl'p0[3Clo ao meu pronunciamento. 

Concluo. Sr. Presidente. ressaltando que temos a obrigação 
de tespeitar toOO o prooesso desenvolvido durante esses quase 
sete anos de trabalho. Temos um tributo para com agueles que in.
cansavelmelllc a ele se c1edic:awn. como JOQlC Hage. Angola Al:nin e 

- ad Sabóia de Carvalho. Agom. o Senado< Darcy Ribeiro, mesmo 
numa posição =-ária. está dando prosscguimcn!o ao trabalho. 

Não é juslo que se relegue a segundo plano todo esse esru
do. O que o movimento quer é fazer o debate aqui e com a socie
dade. É isso -que estamos pedindo através dessas assinaturas. 

Muito obrigada. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durank o discurso da Sra. Marina Silva, o Sr. 
José Samey, Presidente, deixa a cat:kira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Supknre tk Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Os documento> e 
assinaturas encaminhados por V. &• serão levados à Comissão de 
Constimição, Justiça e Cidadania e à Comissão de Educação. onde 
o projeto está tramitando. 

Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. (Pausa) 
Concedo a polavra ao Senado< Jonas Pinheiro. S. Ex' dispõe 

de 50 tDÍD1I tos. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL.Mf. Pronuncia o seguin· 

te discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. assomo à tri
buna do Senado Federal para prestar minha homenagem a um dos 
maiores colonizadores deste País, vítima de infarto do mi.oc:hdio 
na última sexta-feira. dia 16 de junho, em Bebedouro, no Estacb 
de São Paulo, e enterrado em Maringá, Paraná: Ênio Pipino. 

Ênio Pipino. paulista de nascimento, txansferiu-se pam Ma
ringá, Estado do Paraná. onde, através da empresa que criou. em 
1948. a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. fundoo onze 
cidades e fomemou inúmeras concentrações humanas, que serão, · 
no desafio dos temp:>S, o testemunho de seu elevado espírito em
preendedor. 

No início da década de setenta. deslocou o peso de sua em
presa para o Estado de Mato Grosso. onde, na altura do Km 500 
da Rodovia Cuiabó.-Sa.ntar&n,. numa extensão de 645 mil hectares, 
adquirida de texceiros, iniciou o Projeto de Colonização da Gleba 
Celeste. implantando as cidades de Sinop, Vera, Santa CamJ.em e 
Cláudia, com obras de infra-estrutura, coopcrativas, campos expe
rimentais. escolas, igrejas e centros de lazer. congregando uma po
pulação de oetca de 180 mil habitantes, num contingente de perto 
de 4.800 propriedades agrioolas. 

Ao lado de anros colonizadores, como Ariosto da Riva. 
Norberto Sbwantes, Jos~ Pedro Dias, o conhecido "Zé Paraná", 
Ênio Pipino, pelo seu elevado espírito de empreendimento e pio
neirismo, dedicou sua vida a promover o desenvolvimento da 
Amazônia brasileira, mrm empreendimento de sucesso, que viabi
lizou a ida para aquela Região brasileira de ~ de colonos, 
principalmente dos Estados do Su~ já que planejou a ocupação da
quelas áreas através de pequenos produtores. 

Ênio Pipíno. Sr. Presidente, Srts e Srs Senadores foi um co
lon:izador com ampla visão do futUro e desempeDhou um papel 
fundamental no processo de ocupação do norte de Mato Grosso. 
Muito do que existe atualm.ente naquela região deve-se, sem dúvi-
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da. à sua visão, à sua iniciativa e ao seu trabalho. Enio Pipioo não 
foi somente um colonizador. mas um verdadeiro bandeirante do 
século XX. 

Nos últimos anos. Ênio Pipino dedicava-se à implantação 
do projeto da Agroquímica de Sinop, pan1 a produção de álcool de 
mandioca e sorgo, sonho que o destino não lhe permitiu concreti
zarem vida •• 

O trabalho de Ênio Pipino teve reconheciinento nacional e 
internacional, pelo qual recebeu inúmeros títulos e agraciamentos 
e o levou a participar de inúmeras conferências, não somente no 
Brasil como no exterior. 

Como Senador pelo Estado de Mato Grosso, collheoedor de 
seu trabalho, seu admirador e amigo; não pqderia deixar de pres
tar. no Senado Federal. esta homenagem a Ênio PipinO. exelriplo 
de trabalho e espírito empreendedor. E, ao prestar esta homena
gem. estendo-a aos seus familiares, bem como aos seus fiéis cola
bomdores. 

Mato Grosso eslá. de luto pelo empresário-colooizador que 
perdeu. 

Sinop e municípios Viz:irib.Os- ficain desprotegidos A sem o 
grande Hder e incentivador. Por certo, o espírito de ''Seu" Enio Pi
pino abrandará o seu desapa..tecimento. 

Que Deus o tenha! 
Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conoedo a pala-

vra ao Senador Flaviano Melo. (Pausa) 
Concedo a palaVlll ao nobre Senador Lúdio Coelho. (Pausa.) 
Concedo a palaVlll ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa.) 
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. S. Ex• dispõe de 

50 minutos. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (Pf-SP. Pronuncia o se

guio"' discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. fusiden"', Sr's e 
Srs. Senadores, a atualPJiitica ec:Onômica insiste em manter a taxa 
ou a banda cambial bastan"' rigida desde nmço passado. Essa ati
tude tem levado o Governo brasileiro à necessidade de estar a.do
tando políticas, Oia de aumento de larifas, ora de imposição de co
tas, para diversos segmentos de importação, como no caso dos au
tomóveis; medidas, seja na área de incentivos e subsídio às expor
tações. sejlt"de-barreiras novas às importações, como ocorreu no 
setorde calçados e está por OC01'IC[' com o setor de têxteis. Ou sej:t., 
na medida em que o GoVerno insiste em manter uma política cam
bial que, com o tempo, vai fugindo dos fundamentos da realidade 
econômica, mais e mais precisa-se aôotar medidas setoriais que 
vão trazer dificuldades crescentes, inclusive do ponto de vista do 
controle da fiscalização. 

Por outro lado, a política cambial rlgida leva o Governo 
brasileiro a adotar formas de compensar o déficit cambial, o déficit 
na balança comercial, na balança de contas correntes. Tem-se veri
ficado um déficit de caixa das operações cambias e, para compen
sá-lo, o Governo vê-se obrigado a uma política de taxas de juros 
crescentes ou ainda extremamente altas, que têm estrangulado di
versos segmenlOs da economia. principalmente a agriculttlra. Nos 
últimos dias, começa a haver uma aceleração. ainda que moderada. 
da inflaçlio, inclusive pan1 o setor de preços de setVÍÇOS públicos. 

O Jornal O Estado de S. Paulo, que tem moslrado o indice 
FIPE/Estadão da inflação em .. ai. tanto pan1 os preços competiti
vos quanto para ·os públicos, indicou ontem que a variação de pre
ços pllblicos acumulada foi de 1,74, enquanto que a dos preços 
competitivoS foi de 0,90. Nota-se uma modificação no CQmporta
memo das tarifas de serviços públicos, que agora passaram a cres
cer em ritmo mais intenso dO que as dos serviços competitivos. 
Dentre outros preços. destacam-se os aumentas nos serviços de 

gás e de transporte urbano. Na cidade de São Paulo, por exemplo, 
.obouve, nesses últimos 30 dias, aumento das tarifas urbanas de tãxi 
e de ônibus, o que, obviamente, implica uma desvalorização do 
poder aquisitivo. sobrewdo dos assalariados que utilizam os trans
portes coletivos. 

Sr. Presidente, chamo a atenção para a dificuldade crescente 
da política cambial. Na próxima semana, farei uri::J. proounciamento 
sobre um balanço a respeito do primeiro ano do Plano Real, mas 
gostaria de, mais uma vez, alertar para a necessidade de um ajuste, 
devido ao desequilíbrio fundamental que está ocorrendo em decor
rência da política cambial rigida seguida pelo Governo de forma 
insistente. 

Sr. Presidente, gostaria também de fazer uma ponderação 
relativa à solicitação que fizemos no mês de fevereiro. quando da 
aprovação pelo Con~sso Nacional do Projeto de Resolução-que. 
no nosso entender. defmiu uma remuneração para os parlamentaw 
res - Deputados Fedemis e Senadores - que não guarda consonâ.nw 
cia com alguns aspectos da Constituição brasileira. 

A remuneração máxima fixada para os Poderes Executivo e 
,Legislativo é a de Minisb"o de Estado e a de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal; conseqüentemente, a remnneração dos parla
mentares deveria. ser idêntica a essas. Mas, pela forma como foi 
aprovado o projeto de resolução, resultaram salários, no nosso en
tender, com valores além do normal, sobretudo por prover, para a 
época de recesso, um salário adicional no começo e outro no ftnal 
desse, além do salário normal, o que implica a possibilidade de os 
Parlamentares receberem além do que está previsto. em termos de 
eqüidade, em artigo da Constituição. 

Assim. o Procurador-Geral da Repíblica deu parecer favo
rável a esse aspecto de inconstitucionalidade, o qual vem sendo 
examinado pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministro Man::o Au
rélio é o Relator. Há que se notar que, até para se decidir com rela
ção a haver ou não recesso, as próprias Mesas do Senado e da Câ
mara sentiram-se fiscalizadas pelo peso da avaliação critica da imw 
prensa e, conseqüentemente, da opinião pdblica. Se fosse realizada 
convocação extraordinária. já estaria sendo divulgada a remunera
ção excepcional dos parlam~ntares; isso acabou pesando conside
ravelmente para a decisão. E verdade que não há uma situação de 
excepcionalidade para que o Congresso Nacional venha a ser con
vocado extraordinariamente em julho; selá prudente, assim, que 
tenhamos recesso, para uma melhor reflexão sobre as reformas do 
capítulo da Ordem Ec_onôaiicil. podendo-se completar a decisão no 
mês de agosto. Entretanto, é importante também considerar que 
esse fator pesou muito na decisãô. 

Por essa razão, estoo encaminhando ao Presidente do Su
premo TnOUnal Federal, E.xm0

• Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, o 
seguin-ie ofício que passo a lei': 

''Senhor Presidente: 
Em fevereiro do corrente, encaminhamos repre

sentação à Procuradoria Geral da República contra o 
Projeto de Decreto Legislativo que fiXou os rendimentos 
dos Senhores Parlamentares para esta Legislatura. O 
Procurador-Geral acolheu o pedido e ajuizou a Ação Oiw 
reta de lnconsti.tuciooalidade n° 1.224. 

Nesta última semana, cogitouwse a necessidade da 
- convocação extraordinária do Congresso Nacionàl para 

apreciar as propostas de emendas constitucionais que o 
Governo considera essenciais para a continuidade do 
Plano de Estabilização Económica do País. Entretanto. 
os parlamentares sentiram-se constrangidos diante da 
possibilidade de serem convQCados, tendo em vista que 
receberiam o correspondente a três salários, ei::tquanto a 
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população brasileira está sendo submetida a um aperto 
salarial. No sentido do reforçar este sentimeniO do Con
g=so, os Presidentes Jooé Samey e Luls Eduardo Ma
galhães estivemm com o Presidente da RepúblicÃ.-suge
rindo a não-convocação do Parlamento. 

Diante da expectativa nacional de ver solucionada 
tal ~dência, solicito a V. Ex• as iniciativas nCceSSlrias, 
de modo a apressar o ju1gamenl0 da ADIN supramen
cionada. 

Na oportunidade, renovo a V. Ex• meus protestos 
de estima e consideração." 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os Srs. Senado

res Gilberto Miranda. Mauro Mil:anda e Carlos Bezerra enviaram 
discwsos ii Mesa, para serem publicados na forma do disposto no 
art. 203 do RegimeniO Interno. 

S. Ex's sedo atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.)- Sr. Presi

dente. sn e Srs. Sen.adoms, os recentes movimentos grevistas, 
contra a privatização de empresas públicas, foram clam expressão 
do exclusivo interesse de grupos corporativos, que representam 
paroela iDsigwf!cante dos 65 milhões de IIllbalhadores bmsileiros. 

Inicio o meu discurso com um enérgico protesto contra as 
manobras de sindicalistas da extrema esquetda, que dosejam impe
dir a realizaçio das ..,formas, cujo objetivo é a abertura do espaço 
na CCCilOIIlia às ações da liVIC iniciativa. 

Embora ocupem posições estmtligicas em sctores essen
ciais, não se pode temer o poder político desses grupos. Uma atiiU
de fmne do Governo demonst:rru à sociedade que os sindicalisf:as 
responsáveis pelas greves não tinham ap:>io da massa de trabalha
dotes no setor privado da economia. 

Ao coniiário, as ·mamrestações de apoio às refonnas. de 
parte da Força Sindical, toman.m explícita a atitude da maioria da 
classe trabalhadora, favorável ;\ extinçio dos monopólios. Na ver
dade, é o povo brasileiro em peso que deseja uma crescente parti
cipação da iniciativa privada na produção do bens e setViços básicos. 

Depois de tão a~ssiva ameaças aos consulllÍdoft:s de gás 
de cozinha, .óleo. diesel e eletricidade, r.cou patenteado o fr.lcasso 
do grevismo antipatriótico. Como subProdaiO a sociedade ganboo 
a convicção de que a CUf só encontra resposta a seus apelos deM 
sespetados no reduto de funcionários das empresas estatais, oonM 
denadas à privatização. 

O grevismo chegou a ameaçar de paralisação IOda a vida ur
bana~ com a cessação da atividade nos set.ores do pettóleo, das co
municações e da eletricidade. A princípio, uma parte da opinião 
nacional ficou assustada. porém logo a anugância dos lídetes pa
redistas se deixou caracteriZar como-blefe para confundir espíritos 
desavisados. O engodo do sindicalismo selvagem não infundiu o 
menor temor ao Parlamento, onde prossegue em sua marcha nor
mal o projeto de reformas em que está empenhado o Executivo. 

As greves daCUf, braço sindical do PT. atentaram cOntra o 
interesse da população e causaram enormes prejdzOS ao-pó.trimô
nio nacional. Desde o início, foram considetadas abusivas. Mas a 
Justiça do TrabaJho tardou em reconhecer o alto risco criado para. 
os consumidmes e os grandes prejuízos causados ao poder públi
co. Uma ação mais rápida do TST teria contido o movimento pare
dista em seu com.eço, evitando os males que espalhw por difeltln
tes partes do território nacional. 

Na bJsca das causas que det.enninaram o fracasso&, sindiM 
calismo selvagem. haveremos de encontrar razões históiicas que 
sepultam postulados vencidos. A estatização da ecooomía nacio-

nal teve sua época. A crise econõmica mnndial, desfechada em ouM 
tubro 1929 pela dem~bada inefu:ável das ações cotadas na Bolsa 
de Nova Y otk, deixou o nosso País em grave penúria de reruiSos 
rma.nceiros externos. 

O fenômeno criou a mesma situação para outros países pe.. 
riféricos. em particular os da América Latina. A resposta da nossa 
região à crise cambial aguda veio deímida sob a fonna da indusM 
trialização por meio da substiblição de importações, movimeniO 
bisl6rico por demais esbldado e oonhecido. 

A partir do decênio de 1940, o desenvolvimento económico 
do Pais, com ativa participação do Eslado, encontrou suporte teóri
co na célebre dootrina de John Maynard Keynes, que justificou o 
investimento público como recu:rso para vencer as crises econôm.i
cas periódicas. De longa data. o Pais acalentava aspirações no 
campo da indnstrialização. Na falta de capitais privados para 
pteeneher lacunas em nosso parque produtivo, assumiu o Estado o 
papel de promotor do desenvolvimento económico. Projetos ambi
çiosos p:~deram. converter-se em realidade. 

Foram. assim. aclamadas, como realizações nacionais de 
grando porte, a Sidorurgica de Volta R«\<X>da. a Usina Hid!:elélri
ca do São Francisco, a Cia. Nacional de Alcalis, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico. o Banco do Nordeste, o Banco 
da Amazônia e iniciativaS semelhantes. 

Não se pode negar que a criação da Petrobrás coocretizoo 
uma idéia de emancipação que durante anos comoveu a opinião 
pública bmsileino. A Eletrobnls, que presidiu a grande expansão 
do sistema elétrico nacional. conespondeu também a uma necessi
dade líiSt6rica. A.Uida 110 Govemo do Ma=hal Castelo Brancc, de 
1964 a 1967. a estatização das companhias telefônicas foi consideM 
rada um passo de grande acerto rolíticO e econômico. 

Mas, Sr. Presidonte, Senhoras e Senhores Senadores, no li
miar do próximo século. o esgotamento dos recursos públicos le
vou a intervenção oftcial no domínio económico a penler seu anti
go dinamismo. O ~vai do Tesouro Nacional, antes usado como 
propulsor do progresso induslrial, deixou de ser aceito no mercado 
fmanceiro externo. Perdermos esse importante ponto de apoio em 
nossas solicitações de empréstimos e financiamentos internado-- -
nais. Foi, assim. proclamada a falência do Estado. 

~ao se pode deixar de IeCOObecer que as empresas governa
mentais cumpi'iia.m:-a Sila -missão. Tiveram sua época própria. 
Preencheram uma lacuDa, que, na ausência da ação estatal, faria per
durar o atmso industrial do País por tempo desnecessariamente longo. 

Há, purém, uma seqüêocia de falOs a assinalar. A falência 
do estado tomoo-se um fato tão conhecido que seria dispensável 
qualquer esforço particular para demonstrá-lo. Mas a incapacidade 
do Estado como prinCipal conch.Jtor do desenvolvimento econômi
co não nos deixa ao desamparo. 

Nos últimos cinqúenta anos. formaramMse no País capitaiS 
de grãnde porte. A absorção pelo capital nacional de 93% (noven
ta e três por cento) do cootrole das empresas privatizadas, nos últi
mos anos. demonstra a pujança dos grupos econômicos brasileiros. 
Todas as usinas siderúrgicas instaladas no País e grande número 
de empresas petroquímicas se encontram boje sob o comando do 
setor privado nacional. E constantemente nossas lideranças empre
sariais dão provas de que desejam ter participação de destaque ain
da maior no processo de desestatiza.ção da economia nacional. 

Por sua vez, principalmente depois das visitas. que o fez o 
~sideote Fernando Henrique Cardoso aos Estados Unidos e à 
Gri-Bretanha. investidores estrangeiros se voka.m para o Brasil 
como país de destino de parte de suas aplicações de capital. Já fo-
ram registrados sinais positivos desse interesse. -

O Banco Central dá notícia de cresCente ingresso de capitais 
estrangeiros em nosso mercado fmanceíro, cOincidindo a informa-
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ção Coln Certa preferência de investidores pela compm de ações de 
empresas do setor elétrico. Os indicies de alta nas cotações dessas 
ações em bolsa ficaram mais pronunciados depois que o Presiden~ 
te da República oficializou, em decteto, a inclusio das eolpresas 
de energia elétrica no programa de privatização. 

De acordo com os termos desse decreto. as açôes de capital 
da União e da. administração indireta nas empresas elétricas foram 
transferidas para o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) e 
logo a seguir o governo adotará medidas para a sua colocação no 
mercado, através das Bolsas de V a1ms. Serão, pol~ -abSOlVidas -
pelo setor privado, nacional e estrangeiro. as ações com direito a 
voto da Eletrobrás, Centrais Elétricas de Fumas, Eletrooorte, Ele
trosul e Olesf. 

Está fortalecido o prestígió do Ministro do Pla.neja.mento, 
Senador José Serra, que assim v~ confnmadas pela Presidência da 
República as declarações que fez à imprensa, em abril passado, a 
respeito da inclusão das empresas do setor elétrico no programa de 
privatização. O governo manterá sob seu controle apenas as usinas 
nucleares de Angra I e II, além da sua participação na central de 
ltaip1. empresa binacional dé que participa o Paraguai.. 

Esclarece a E1etrobrás, que técnicos dos Ministérios de Mi
nas e Energia. Fazenda e Planejameoto parti.cíjiain de um gruJXJ de 
uabafuo que tem a seu cargo elaborar o regulamento sobn:: a transfe
rência da maioria do capital votante das empresas de """'Eia e16lrica-

A Eletrobrás continuará exi~indo, mas tio somente como 
órgão regulador do sistema. Pam atrair investidores privados, o 
governo dará a público as condições relativas à remunefàção do 
capital aplicado, mediante garantia de tarifas justas num setor onde 
a amortização de capilal se dá em prazos muito longos. 

Neste sentido, Sr. Presidente, vale registrar o recente pro
nunciamento do Dr. Antôn.io José Imbassaby da Silva ao assumir a 
Presidência da Eletrobrás. Profissional baiano de reconhecida 
competência, com extensa folha de serviços prestados ao setor elé-
trico de seu Estado e de nosso Pais, o Dr. lmbassahy destacou 
muito cotTCtamente que é chegada a hora de o Estado redefmir seu 
papel, concentrando sua atuação na área social e abrindo eSpaço 
para que a iniciativa privada passe a alavancar o processo de cria
ção de riqueza na retomada do crescimento do Brasil. E, numa re
ferência ~ta à área onde construiu sua vitoriosa trapória técnica 
e administrativ~ o novo presidente da Eletrobrãs ar~-: "os 
tempos são_ de mudança e chegou o momento de mudar, também 
o atual modelo do setor elétrico brasileiro, exaurido pela incapaci
dade do e_s_tado _de prover os necessários investimeõtos A sua. mod
ernização, quando estes se tornariam aitida mais necessários. dian
te do inevitável processo de globalização da economia. que leva a 
incessante busca de competitividade". 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores: 
O Património das empresas da Eletrobrá.s eleva-se a sessen

ta e cinco bilhões de dólares. Tem-se como certo que o capital pri
vado, ao ingressar no setor • concentrará suas aplicações no capital 
votaote, que equivale a trinta e três por cenlo do capital total de 
cada empresa. Que v~gens resultarão para o Estado? 

A informação oficializada de que o setor elétrico será priva
tizado já pn:xluz resultados favoráveis. As ações das companhias 
do sistema Eletrobrás reagiram. de modo posítivo e estão em pro
cesso de alta. Depois que a administraÇão de tais empresas estiver 
sob a égide do capital privado, a expectativa é de que as ações ga
nharão valorização fume e crescente. · 

Conforme analistas financeiroS~ as cotações das referidas 
ações representam. agora, menos de uma quarta parte do valor do 
património das empresas, em seu conjunto. Isso quer dizer que o 
preço de mercado das empresas elétricas representaria atualmente 

apenas quinze bilhões de dólares, em comparação com o Seu patri
mônio líquido superior a sessenta e cinco bilhões. 

Assinalemos um ponto essencial: como os investidores pri
vados limitarão suas aquisições ao capital votante, ou à maioria 
deste, para assumir o controle das citadas empresas, o gove~o li· 
rará enorme vantagem. da venda de suas ações a postt:riori. A me
dida que as ações das empresas ganhem valor maior, as vendas 
oficiais parceladas pnxlu:zirio teCUISOS fmanceiros de maior volu
me. Esse será um dos aspectos mais interessantes da privatização. 

O -ra.io de ação de setor privado na área da energia elétrica 
não se limita à aquisição da maioria do capital votante das empre
sas em funcionamento. Como foi oftcialmente anunciado, recente
mente, o Governo tomou providência de grande alcance ao extin
guir trinta e três concessões-de obras ainda não iniciadas e de de
zessete projdos que se encontram em difereriteS estágios de execução. 

Somente nesse grupo, cuja potência instalada ultrapassará a 
casa dos 20 milhões de kw, os investimentos poderão elevar~se a 
trinta bilhões de dólares. Dependendo, portanto. das condições que 
foram oferecidas aos investidores, será de montante apreciável o 
aparte de capital necessário para colocar em funcíaiãtnei:itO tódos 
os quarenta e sete projetos. . 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, a expansão da econo
mia nacio~_a uma taxa anual em tomo de 7%, poderá precipitar 
a escassez de eletricidade nos centros industriais do Sudeste e do 
Sul do País. As regiões Norte e Nordeste, ficaram a salvo da 
ameaça de racionamento, depois que entrou em operação a terceira 
unidade da Usina Hidrelétrica de Xingó, no São Francisco. 

Mas, embora o regime de chuvas abundantes tenham asse
gurado abastecimento pleno no Centro-Sul, impõe-se pensar nos 
limites do horizonte de dois anos. quando poderá haver escassez, 
senão forem tocados os projetos paralisados e iniciadas as obras 
das frintã e ftês ooncess-oos, a:gora extintas. 

A Eletrobrás, depois de conclamar o setor privado a entrar 
rnmemente no sel0r elétrico, informou que, no ano passado proje
tava-se para 1995 um crescimento de 4,2% no consumo nacional 
de eletricidade. No primeiro trimestre-desle ano, a expansão ocor
reu a uma taxa que chegaria a 10% em dezembro. 

A n~ão exala, que se tem hoje , da e~sez de recursos 
públicos torna inadiável a atração de investimentos particulares. 
Segundo fontes da Eletrobrásy o crescimento do consumo, da or
dem._de __ 4.2%. em 1995, imporia a ne<:essidade de investimentos 
no setor de cerca deUS$ 6 bilhões. -- - --

No entanto, se esse crescimento ultrapassar 5 %, as aplica
ções de capital terão de elevar-se a oito bilhões de dólares. Os re
cursos disp:míveis da Eletrobrás, para aplicação no com:nte ano. 
não chegam ao equivalente a USS 2 bilhões (dois bilhões de dóla
tes). Essa informação ·descortina o amplo campo de ação para os 
invesildores privados, se lhes forem oferecidas condições de mer
cado favcriveis. 

Declaram as mesmas fonles da Eletrobris que há obstáculos 
a transpor antes de o setor elétrico se revelar atraente para iniciati
va privada. Cita-se, em primeiro lugar, a dívida do setor. que se 
eleva a USS 9.2 bilhc)es, dos quais US$ 7 bílbões referentes a dé
bitos externos, os quais obrigaM a Elelrobrás a um desembolso 
anual da Oldem de USS 700 milhões apenas com o SC!VÍÇO da divida-

Outra questão a ser resolvida diz respeito à inadimplência 
das concessioõárias estaduais de energia elétrica. principã.lmente 
as de São Paulo. A acumulação de débitos em favor de Fumas e de 
outras fontes cria graves problemas para as empresas geradoras. 

Outro problema consiste no subsídio concedido pela Eletro
norte a grupos produtores de alumínio, no Pará e no Maranhão, 
cujos contratos s6 terminam em 2005,1imitando-se a respectiva ta
rifa a apenas 50% do preço de m~. 
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Manifestação recente da direção da Eletrobrás, revela uma mais internacionalizada e menos xenófoba. O Brasil já perdeu 
preocupação saudável do Governo. É intenção ofiCial pr-omover muitO tempo precioso na sua trajetória para iDtegrar O Primeiro 
ampla competição entre os grupos privados, que entrem na licita· Mundo no próximo século. Os pmxmceítos estão desaperocc:ndo, e 
ção de empresas elétricas, de modo que o monopólio estalai não quemnãoaprmderrapidamenteestaliçãodesapareceránofortcsiste-
seja substituído por um monopólio privado. ma de competiçilo que as nações mais ágeis estão impondo ao mundo. 

Creio. Sr. Presidente, St"s-e Srs. Senadores, que está sufi- Somos um país que não tem o d.imlto de cUltivar o medo. 
cientemente er:.posto o quach'o de penúria fmanceira, que reina no Teti:tos um empresariado competente que evoluiu muito na convi
setor da eletricida.de. Informação da Eletrobrás atesta que, nos pró- vêncía com as crises e abriu alternativas próprias de sobrevivência 
ximos 4 anos, a necessidade de investimentos da ordem de US$ 23 e de conquista de mercados coosumidores. O que nos falta ~ escala 
bilhões (vinte e três bilhões de dólares), soma que está defmitiva- de reC:ur5os para a promoção de grandes investimentos. que al6 o 
mente fom do alcance do poder público. passado rocentc eram gerados pelo Estado, hoje esgotado. Com as 

Encerro meu discurso com um apelo ao Governo, no senti- reformas, estamos trabalhando para liberar o Estado de sua face 
do que a legislação reguladora da ati v idade privada no setor com- ~ para que possa cuidar mais do saúde, educaçlo, inf:ra
pet.ente incentivo à entrada em força de investidores nacionais e estrutum social. saneamento básico e segurança. Estamos abrindo 
estrangeiros na produção e na distribuição de energia elétrica. caminhos para cidadãos mais dignos e menos dependentes de um 

Ao mesmo tempo acredito que, se forem satisfatórias as paternalismo que acabou~ 
condições de mercado oferecidas à iniciativa privada, os investido- Felizmente, termos amü.gado em nossa cultura um forte 
res reagirão de fonna pocitiva ao convite para que participenCda sentimento de soberania. E estou seguro de que ela nio está sendo 
expansão do sistema e tétrico brasileiro. ameaçada, .mas fortalecida. porque valll05 ampliar o nosso Produro 

Agxadeço a atenção. ' Interno._ genmdo mais rendas com os investimentos de fora.A Pc-
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO.)- Sr. Presiden- trol:ris continuará existindo como uma das maimes empresas do 

te, sn e Srs. Senadores, há qllase-sCte anos, sob o cpmanQQ_e a li- na área dopetióleo, mas terá de aumeD1ar a sua eficiência graças l 
derança do grande estadista que foi Ulysses Guimarães, o povo competição. O mesmo vai acontecer com a Telebrás., um dos mais 
brasileiro ganhou uma nova Constituição. Naquele momento, o importantes patri:mônios do povo brasileiro. As grandes empmsas 
texto constitucional comspondia aos anseios de aíiiJJlll.Çiio da ci- nacionais podetio associar-se a capitais esttangeiros. sem pe;rder a 
dadania e atendia às aspirações reprimidas durante várias décadas. identidade e aumentando a sua capacidade de emJrCgo. O apm:ci
A nova Carta Magna foi promulgada como se foose uma nova cer- m.enlo de nossas indó.strias fortalecerão o interior, que está empo
tidã.o de batismo de nosso povo, três anos depois do advento da brecido pela crise na agricultura. 
Nova República e da reconquista das liberdades democráticaS. Estas sio as minhas expectativas, seguro que estoU de que a 

Hoje, já um pouCo distante daquele momento histórico, se- regulamentação das teformas. no segundo semestM, vai garantir a 
ria falso deixar de reconhecer que concebemos um odiílCÍo com proteçio do pa.trimônio naciooal conlra eventuais tentativas preda
algumas distorções arquitetônicas. mas esse era um projeto pãiã--o tórias dos capitais ex temos. Estaremos atentos para proteger as 
Brasil da época. P.raticamos, por exemplo. algumas concessões conquistas de tantas décadas de sacrif'tcios. O Brasil estará cami~ 
corporativas. No capítulo da Ordem Econômica, foi escassa a nos- nhando para inserir-se no grande mercado globalizado deste fmal 
sa capacidade para prever o futuro. Mas o mundo também em ou- de século, mas flxaní as suas regras de convivência com os capi~ 
tro, e no horizonte visível era premaw.ro imaginar que estava pró- tais esmm.geiros. 
ximo o fim das ideologias. Veio a queda do Muro de Berlim. as Estas são as minhas sinceras expectativas. 
fronteiras ideológicas foram varridas do Planeta, e repentinamente Em o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
a nossa ro:cém-DBscida Constiwição envelheceu e1ti alguns de seus O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf.)- Sr. Presiden. 
fundamentOS. - te, sn e Sls. Senadores, a espontânea manifestação do nosso 

São essas distorções que o Brasil procura corrigir, ne~e povo ~ é um grande termômetro político pa.m todos nós. A 
momento, com o patrocínio do Presidenle Fernando Henrique Car- gravidade da situação nacicnal em c:lecon'encia dos ajustes exigi
doso, do Coogresso Nacional e do povo brasileiro. O ribno e a dos pelo plano de estabilização econõmica promovido pelo Gover
tranqüilidade com que foram aprovadas as reformas na Câmara no, é expressada com simplicidade e sinceridade no doalmento 
surpreendem até os mais otimistas. No Senado, a Comissão de que acabo de receber da Associação Comercial e Indnstrial de Pri
Justiça vem dando a sua aprovação para as reformas pela maioria mavera do Leste, em meu Estado~ cuja leitura passo a fazer. 
esmagadOl'% de 16 votos contra cinco, permitindo pn::ver propmção 
semelhante no plenário, na próxima semana. 

a grande verdade é que o congresso está oferecendo a sua 
resposta a uma sociedade que está cansada dos conflitos corporati
vos, e que está consciente de que o estado está falido como prove
dor de suas necessidades mínima. Sensível a esse sentimento que 
domina que domina a Opinião Pública, o Congresso ap(mas reage 
como caixa de ressonância que é. A meu ver, feliz é a sociedade 
que pode reformar as bases de sua organização e de seus pincí
pios doutrinário. Infelizes são os povos sul;lmetidos à tintnia. que 
não podem mudar os seus destinos. Nós. brasileiros, termos hoje 
uma democracia estável, um presidente eleito, um Congresso so
berano, uma imprensa livre e um povo em processo constante de 
~..ocs:cientização. 

Com as mudanças, o país vai estender os limites geográfi
cos de sua produção para novos mercados, eliminando o corredor 
polonês que inibe a nossa integração a llma economia cada vez 

MAN!FESTO S.O.S. AGRICÜL1URA 

''Ser agricultor é abraçar uma das atividades mais laboriosas 
e de maior risco dentre todas as outras. Trabalha-se sempre de. 
pendendo do 1emp0, lodavia é uma atividade abençoada pois fl"O
duz alimentos para saciar a fome de milhões de seres humanos. 
Porém boje no Brasil está se tomando uma atividade "margioaliza
da", onde o agricultcr ~ herói que é, está se tornando pemnte o 
público um verdadeiro "caloteiro", face a mídia desonesta susten
tada pelo sistema fmanceiro e por segmentos internacionais irite-
ressados em aniquilar a agriculblra brasileira, criando para eles um 
mercado seguro de vendas de seus produtos subvencionados. Num 
curtissimo espaço de tempo passaremos a ser um País importador 
de produtos agrícolas de outras nações. Hoje os produtor<. brasi
leiros sufocados por impostos altfssimõS e absurdos, por uma defa
sagem cambial irreal e por financiamentos a juros ''imorais'', cu
jos custos são os mais caros do mundo, fatalmente não sobrevive-
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rão. "Não podemos e não devemos mais plaDtar". Quem o fizer 
fatalmente perderá mdo o que construiu durante esses ó1timos trin
ta anos. No caso de Mato Grosso de 3°produtorbrasileirodc grãos 
passaremos a ser um dos últimos produtores. Essa frontein. agtfco
la que tanto contribuiu para aumeota.r as Divisas brasileiras j6. está 
se transformando num "Celeiro de Miséria". O brutal hodo rural 
já está em matrlla acelerada. As cidades sofrerão um acúmulo de 
desempregados com todos os malefícios decorrentes -desSa-lnassa 
de "miseráveis.". Os Deputados ''Ruralistas" e rutros estavam no 
caminho certo, defendendo e procurando adequar ao Brasil uma 
polltica Agrlcola sólida, eficienoe e àlradoura. Os parlamentares 
Rutalistas não devem aceitar essa Medida Provisória. pois sem ela 
os produtores teriam condições melhores de renegociaçio jmto ao 
sistema fmanceiro. A Medida Provisória a ser editada pelo Gover· 
no coloca os agricultores com a cabeça na guilhotina. Essa sihla
çio tem que ser revista urgentemente. O setor produtivo nio pode 
aceitar essa camisa de força enftada goela abaixo pelo Governo 
Fedeml. cuja politica emxeguista está decretando a fai8DCia de um 
setor que sempxe respondeu som aumento de riquezas para o pais. 
Só resta à atividade ruraL a verdadeira alavanca do progresso e de
senvolvimento de todos os set=s dependenles diretos e indireta· 
mente da Agriadtura, reduzir drasticamente a área cultivada. Essa 
redução hoje em Mato Grosso e em outros Estados do Centro-Oes· 
te já alÍIIge a casa do 50% ou mais. Se os en!Ieguistas desse pais 
assim o queriam. já o cOnseguiiam. O setor produtivo IIU1Ç1l o 
S.O.S. aoS Parlamentaics decentes e honrados, que realmente 
abraçam a causa de salvar o setor agrícola estabelecendo defmiti
vamente uma 'Política Agdcola" geradom de riquezas e empregos 
ao Povo BIUileiro. Medidas urgentes devem ser tomadas caso 
contrário o caos social se in.Stila.tá no Brasil, pois sem uma agri
culblra forte o Plano Real fatalmente sucumbirá e as instib.ii.Ções 
democráticas estarão seriamente ameaçadas. A inflação aí está e 

pior já com recessão e desemprego. É chocante ver um País com 
potencial produtivo de alimentos estar morreodo de fome, devido 
à incompetência na condução da politica agrícola agrária. Se essa 
Medida provisória for aprovada pelo Coi:igfessó os produ.tcres não 
tciio outra alternativa a não ser parar definitivamente de plantar. 
Algo deve ser feito urgente. O setor produtivo deverá se unir em 
tomo de um movimento Nacional úniCo e forte para "Alertar" as 
autoridades c o Povo cm geral para o caos que se instalará np País. 
Sugerimos que todos os segmentos se unam em tomo do S.O.S. Agri
culblra. Assinam este manifesto os ágios representativos comer. Sín
dicalo de Trabolbadores Rurais, Sindicalo Patronal da Agrirullllr.l e 
Associaçio Comercial e Industrial de Primavera do Leste/MT. 

''Não vamos nos dispersar, vamos nos unir numa 
C<lrnlDle pra frente em prol de uma agricultura forte, 
coesa e produtiva". 

Primavera do Leste-MT, 12 de juuho de 1995" 
O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O Sr. Senador 

Ney SuaSsuna enviou A Mesa projetas cuja triunitaçiO. de acordo 
com o disposto no art. 235, IIL a. 3, do Regimento lotcmo, deve 
ter início na hora do Expediente. 

As propoSiçõc::s serão anunciadas na próxima sessão. 
O SR- PRESIDENTE (Ney Suassum)- Na Jli"sente ses· 

são. terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Lei da Câmara n' 21, de 1994 (n' 1.685/91 na casa de origem), que 
altem a redaçio do art. 4' da Lei n' 8.197, de 27 de junho de 1991. 

Ao prOjeto nio fomm oferecidas emendas. 
A matéria será inclu!da em Oidem do Dia Opoltunamenle. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassum) - Não há mais ora-

dores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. 

(Uvanta-se a .sessão às 17h22min.) 

Ata da 998 Sessão, em 22 de junho de 1995 
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legisla,tura 

- EX1RAORDINÁRIA- . 
Presidência do Sr. Ney Suassuna. 

ÀS 17 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENAI)ORES: 

Ademir Andmde - Antônio Carlos Magalhães - Anl&úo 
Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello Parga 
- Bení Vems- Bernardo Cabral- Carlos Bezerm- Carlos Patro
cínio - Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Darcy Ribeiro - Edi· 
son Lobão- Eduardo Suplicy - Élcio Álv"""' - Emllia Femandes 
- Epitácio Cafeoeira - Ernandes Amorim - Esperidão Amim -
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francel.iDO Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilberto Miranda - Gil· 
vam Borg~ - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleio- Humberto 
Lucena - !ris Rezende- Jefferson Petes - João França - Joio Ro
cha - Joel de Hollanda - Jooas Pinheiro - Josapbat Marinho -
José Abreu Bianco - Jo~ Agripino - Jooé Alves - Jo~ Eduardo 
Outra- Jo~ Fogaça- José Roberto Anuda- Jo~ Samey- Júlio 
Campos - Lauro Campos -Leomar Quintanilha - Levy Dias -
Lucidio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdlo Coelho - Marina 
Silva- Mauro Miranda- Nabor Júnior-- Ney Suassuna- Oda
cir ~s- Osmar Dias- Pedro Pi.va- Pedro Simon- Ramez Te- · 
bet - Ren.an Calbeiros - Roberto Frelte - Roberto Requião - Ro
mero Jucá- Romeu Tuma- Rooaldo Cwlba Lima- Sebastião Ro-

eh a- Sérgio Machado - Teotônio Vilela Filho - V almir Campelo 
- Vuson Kleinübing- Waldeck Qruelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista de Jli"seD· 
ça acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. Havendo míme
_ro regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 o Secretário em exercício, Senador Geraldo Melo, 

procederá à leitura do Expedienle. 

E lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 
PARECERN'411,DE 1995 

Da Comissio de Serviços de Infra-Estrutura, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara o' 7'1J93 (Projeto 
de Lei n' 4.068-D, de 1989- na Casa de Origem), 
que dispõe sobre o plantio de árvores ao longo das ro
dovias e ferrovias b...,;leiras e dá ootras providêoclas. 

Relatora do Vencido: Senadora Emi6a Fernandes-
O Projeto sob a~açio é de evidenoe oportunidade e mé· 

rito. A COOSfifiiiÇãó nos insta a preservar o l:IlCio ambiente, a fauna 
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e a flora; a combater a poluição; a con:oervar o patrim8nio nacional pela aprovação do PLC n° 72193, adotadas as alterações propostas 
formado pelos milhares de quilômetros de estrada. na fonna do sobstitutivo. 

Preservar a flora ajuda a preservar a fauna e a renovar o Sala das Comissões, 20 de junho de 1995. - Sen.. José 
oxigênio. Evita a ero~o. Pode promover solução estética-paisagís- Agripluo, ~sidente- Senadora Emília Fernandes, Relatara do 
tica harmoniosa. A Proposição Venidessa forma.- pn)encher Ja.cuna -vencido- Sen. Jonas Pinheiro- Sen. Romeu Tuma- Sen. Car .. 
legal em indiscutlvel proveito da sociedade. los Patroáolo - Sen. Freitas Neto - Sen. Carlos Bezerra - Sen 

A flora oe compõe de árvores. mas 1ambém de arbustos, fio. Arlindo Porto - Seo. Mauro Miranda - Sen. Fernando Bezerra 
res e vegetação típica. Complementarlamos entio o pm;ente proje- - Sen.. Waldek Orndas- Sen. José Eduardo Doira- Sen. Lcomar 
to deteaninaodo o plantio de esp6cimes da flom tlpíca da regiio, Qulnlanilha-Sen.JoséRobcrloAnuda-Sen.Gcraldo 1\klo. 

parahannonizar-oecomoambiente,enãosomenledeárvores. VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SENA· 
. No entanto, é e~dente que obrigar as construtoms a exocu· DOR ROMERO JUCÁ NA COMISSÃO DE INFRA-ES· 
taro planlio senl equ•v~n~ • .prov.~ aumenlo de ptOÇO das TRUTURA, SOBRE O PROJETO DE lEI DA CÂMARA 
obras, posto. que as empreile~ UlCt:'ll'W esse custo em seus con· N• 72, DE 1993 (N' 4.068-D, DE 1989, NA ORIGEM), 
tral_OS· DeseJ&lDOS qu~ tal serYlÇO SCJa executado pelos á-gios 00 QUE 'DISPÕE SOBRE O PLANTIO DE ÁRVORES AO 
enlídad~ responsivelS pela conservação das e~, em pos~Vel LONGO DAS RODOVIAS E FERROVIAS BRAS/lEI· 
~vénio, cooperaçio: ac:mto ou contrato ?'m •llli<la?<s públicas, RASE DÁ OUTRAS PROVID/tNCIAS'. 
a.{ melosas escolas pubhcas. escolas tknicas, prefeitUraS etc., e 
com entidades privadas, mais sob a gerôncia pública. Dessa ma· O Pmjeto de Lei da Câmara n• 72, de 1993, ora submetido 
neira. usaremos a mio-de-obra disponível. com rostos menores. in- ao exame da Comissão de: Infra-Estrutura do Senado Federal. de
clusive com objetivos pedagógicos. no caso de alunos. termina a obrigatoriedade do planlio de árvores ao longo das rodo-

Em ~ regi~. co~ o ~-árido noo:les~o ou a fio- vias e fetroVias brasileiras. O art. 1° do projeto estabelece que esse 
resta amazônica, a obrigatonedadc J.tnpOSta neste projeto deve ser plantio, uti..lizando preferencialmente esp&:ies frutíferas, deverá 
relaxada, quer por impossibilidade de prospenr a flom plantada, ' ser realizado pelos á-gios oo entidades responsiveis pela constru· 
quer por ser a mesma jll abundante no loeal. Além disso, há regiõ- ç1o ou conservaçio das eslmdas. 
es oo.de a margem das estradas está cedida para o cultivo por pe- É defmido ainda que ao IBAMA - lnstib.Uo Brasileiro do 
quenos e médios agricultores. Acrescentariamos assim parigrafo Meio Ambiente e dos Recui.'SOS Nablrais Renováveis, caberá ares
ao Art. Z', prevendo que o-~ poderia ex~ laudo~ plll1l ponsabilídade de supervisionar e flSC&lizar o cumprimento do dis· 
dados a.chos de estrada eximindo a compulsoriedade do plantio. posto no projeto em auilise. 

Com contribuição ils condições de aplicabilidade da lei pro- Por fim, o art. 3' prevé que não sen1 permitido o abate de 
posta, e a despeito de seus reiterados méritos, anjmamo..nos a con- árvon:s plantadas em aleDdimento ao disposto no projeto. salvo 
densar as sugestões apresentadas na forma do substitutivo abaixo: em caso de necessidade e com autorizaçlo prévia do lbama. 

EMENDA N' J.CJ 

Dispõe sobre o plantio de espécimes da flora ao 
longo das rodovias e ferrovias brasileiras e dá outras 
providéncias. 

Ao se examinar a proposta, a primeira constatação é a de 
que a elabomçio de uma lei federal sobre o assunto está ampamda 
pela Constituição Federal. que estabelece, em seu art. 24, ser com
pcténcia da Unií!o, dos Estados e do Distrito Fedetallegislar, con
commtem.ente, sobre 11flarestas, caça, pesca, fauna, conservaçio da 
natureza. defesa do solo e dos recursos naturais, proteçáo do meio 

O Congresso Nacional decreta: ambiente e controle da poluiçio". 
Art. 1° Fica estabelecida a obrigatoriedade do plantio de es- No tocante ao mérito. deve-se reconhecer que a proposição 

pécimes da -floii, prefetencialmente típica do ambiente9 ao longo em exame representa um passo adiciooal no sentido de se defender 
das faixas da arlxnização das rodovias e feaovias bmsileiras, por o meio ambiente. 
parte das entidaiks ou órgãos responsáveis pela sua conservação, Na construção de estradas, os danos ambientais vêm sendo 
observadas as nonnas técnicas c legais pertinentes, podendo para reduzidos a partir da exigência da aJRSCD.tação prévia de estudo e 
tanto celebrar contratos, convênios ou acordos com órgios e enti- relatório de impacto ambiental. A partir de 1988, essa exigência 
dades públicos e privados. tornou-se. inclusive9 mandamento oonstiwcion.al. A despeito des-

Art. 2° Caberá ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e sas nonnas, os problemas persistem devido à precariedade da fis
dos Recursos Naturais Renováveis - lbama - supervisiOnai' e fts- - Caliza.ção sobre as obras de construção de estradas., principalmem.e 
calizar o cumprimento desta lei, estando autorizado a celebrar con- com respeito à movimentação de t.exTa.. T cxlavia. mesmo na presen
tratos, convênios ou acordos com entidades e órgãos públicos e ça da ação fiScalizadora do Estado, é praticamente inevitável a 
privados. OCQt'l'ência de um certo grau de degradação ambiental na fase de 

Parágrafo único.- Para regiões específicas, o Ibama pode construção. 
emitir laudo técnico eximindo a obrigatoriedade do plantio, respei- Recompor a coberlnra vegetal com espécies arbóreas repre
tadas as condições desfavoráveis para se efetuar o meamo nos res- senta um instrumento válido para a recuperação dessas áreas de-
pectivos II'eehos ru quando caracterizado o uso produtivo da área. gradadas e, também. para. prevenir-os riscos de erosã:o. Em regiões 

Art. 3° Não será permitido o corte dos espécimes da flora acidentadas, esse plantio é importante, ainda, como instrumento 
planlados por força desta !ti, salvo em caráter de justificada neces- para contenção de encostas, cujo deslizamento pode comprometer 
sidade e com prévia autorização do Iboma. o leito das estradas, resultando- em prejuízos ecooõmicos e danos 

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo ambientais. 
de 90 (noventa) dias. A proposição legal repmsenta. ass~ mais uma etapa no 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. cumprimento do disposto no art. 23, incisá VI, da Coostituição Fe-
Art. 6° ReVogam-se as disposições em conlrário." -- - - -deral, oode se afl.Itll8. ser competência comum da União, dos F~o:!a-
Assim, estando também atendidos os pxueitos de constitu- dos, do Distrito Federal e dos Municípios "proteger o meio am~ 

cionaüdade, juridicidade e técniCa" legislativa. manifestamo-nos bieDle e combater a PJiuição em qualquer de suas formas". 
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Enrendemos. porém. que o Projeto de Lei em causa merece 
alguns reparos. No art. 1°, pelo menos no tocante à construção de 
novas estiadas, fica difusa a responsabilidade pelo plantio das árM 
vcnes. O dispositivo afrrma que eSSe reflorestamento deveiá ser 
feito pelos órgãos ou entidades responsáveis pela construção. Po
der-se-ia entender que essas entidades seriam as empmsas constru
toras; mas também se poderia afirmar que a responsabilidade últi
ma seria dos órgãos govemamentais que promovem as licitações pua 
construção das estradas. Configura-se. portanto. uma dubiedade. 

Além disso, acreditamos que a supeiVisão dos trabalhos de 
reflorestamento, no plano operacional, deve caber aos próprios 6r
gios executores. Os 6rgãos ambientais apenas forneceriam subsí-
dios técnicos, quando necessário. -

Com base no exposto, somos pela aprovação do presente 
Projeto de Lei, com as alterações defmidas nas emendas apresen
tadas abaixo. 

EMENDA N" 1-Cl 

Dê~se a seguio.te redaçio ao art. 1 O; 

"Art. 1 o Fi~ estabelecida a obrigatoriedade do 
plant.io de úvores ao longo das faixas de arborização 
das rodovias c ferroVias brasileiras por parte dos órgãos 
resp:msáveis pela sua construção. 

Parágrafo único. Para o plantio a que se refere 
este artigo, dar-se-á preferência a árvores frutíferas." 

EMENDA N" 2-CI 

Dê..-se a seguinte redação ao art. 2": 

"Art. 2° Cabecl. ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Natumis Renováveis-.:. ffiA~ 
MA, fiscalizar o cumprimento desta Lei.'' 

Sala das Comissões. 20 de junho de 1995. - Senador Ro-
meroJucá. -

PARECER N" 412, DE 1995. 

Da Comissão de Serviços de lnfra .. Estrutura, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° S, de 1995 (n° 
5.65>C, de 1990, oa Casa de Origem), que "dispõe 
snbre ·limites de potênda dos aproveitamentos das 
quedas d'água e outras fontes de energia hidráulica 
de capacidade reduzida e dá outras provldêodas". 

Relator: Senador José Roberto Anuda 

1-Rdatório 

Em 31 de julho de 1990. por trieio da Mensagem n° 558, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República propôs aos Mem· 
bros do Congres-so Nacional projeto de lei dispondo sobre aprovei
tamento das quedas d'água e de ruttas fontes de energia hidráulica 
de capacidade reduzida e dando rutras providências. que tomru o 
número 5.653-C. de 1990. na Câmara dos Deputados. 

Naquela Casa, o projeto foi objeto de parecer, concluido 
pela aprovação, com substitutivo nos termos do proposto pelo re
lator. Deputado Adroaldo Streck, na Comissão de Minas e Ener
gia, em 28 de abril de 1993, tendo sido apensados a ele os Projetes 
de Lei n' 788. de 1991, de autoria do Deputado Carlos Cardinal e 
n° 2.139. de 1991. de autoria do Deputado Freite Júnior. Fo1 tam
bém alvo de parecer do relator, Deputado José Maria Eymael. na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em 7 de junho 
de 1994, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. -

Uma vez esgotado o prazo de cinco sessões para apresenla
ção de recurso, em 14 de dezembro de 1994. foi aprovada termina-

tivamente, por unanimidade, a redação fmãl pela ComisSãO de 
Constiblição e Justiça e de Redação, oferecida pelo relator, Depu
tado Helvécio Castello. 

O projeto de lei foi"eilcaminbado ao Senado Federal, em 25 
de janeiro de 1995, por meio da PS-GSEn'27/95 do Prioleiro Se
crctário da Câmara dos Deputados. tendo sido distribuido à Co
missão de Serviços de Infra.Estrutura desta Casa, em 30 de janeiro 
de 1995, onde foi indicado o relator, em 17 de março de 1995. não 
havendo nenhuma proposição de emenda por parte de senadores. 

O projeto em questão tem por objetivOs regulamentar o dis
posto no art. 176, § 4°, da Constituição Federal, que exclui de au
torização Ou concesSão, federais, o aproveitamento do potencial de 
energia ren9vável de capacidade re~zida. além de dar outras pro
vidências, importantes, por sinal. E mister frisar-se que o consti
tuinte originário não inseriu nesse citado dispositiVOO instituto das 
permissões para idêntico fim. o que tolhe qualquer proposta restri
tiva nesse sentido específico. 

Em termos teleológicos, intentou o Poder Executivo, con
forme se transcreve da referida mensagem presidencial. "fortalecer 
a iniciativa privada, reduzindo a interferência do Estado nas ativi
dades de aproveitamento de quedas d'água e outras fontes de ener
gia elétrica, mediante a ampliação do limite da caracterização de 
capacidade reduzida previsto no § 4° do art. 176 da Comtituição'1

• 

Com isso, propunha estender o limite alUai de 50 kW, defi
nido pelo § 2' do~ 139 do Decreto n' 24.643. de 10 de julho de 
1934. o Código de Aguas. pua ató 100 kW. ficando oo aproveita
mentos superiores a esse novo limite. desde que inferiores a SOO 
kW. sujeitos à aprovação prévia dos respectivos projetos pelo De
partamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica- DNAEE. ór
gão técnico do Poder Executivo encarregado da matéria. 

O substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados basí
samente estende o limite do referido dispositivo do Código de 
Aguas de 50 kW para 50<) kW, faz a correlata alteração no dispo
sitivo ~eguinte, o art. 140, assim como revogá o art. 141 do Códi-
go de Aguas. que dispõe da necessidade de haver autorização para 
aproveitamentos superiores ao limite original de 50 kW e não su
periores a 150 kW, potência esta que seria o limite mínin:iõ-para 
outorga de atos de concessão. Man..ém, ainda, a necessidade de 
aprovação prévia pelo DNAEE dos projetas de aproveitamentos 
compreendidos entre os limites defmidos pelo projeto do Bxecuti~ 
vo, su~riores a 100 kW e inferiores a soo_ kW. 

É esse o relatório. 

II - Voto do Rela: •Jr 

É louvável a iniciativa -do Poder Executivo, assim com.o 
também merecedora de aplauso a reforma perpetrada pela Câmara 
dos Deputados. Conrudo, bastaram menos de cinco anos para ficar 
claro que ambas as proposições estão, de fato. ultrapassadas pelas 
demandas setoriais, razão pela qual merecem apetfeiçõamentos 
significativos. 

A primeira questão que se deve melhorar é a do equilíbrio 
real de custos e benefícios dos produtores de energia. elétrica de 
potência reduzida, para fins de uso exclusivo do interessado. 

No caso do projeto substitutivo aprovado na Câmara, tendo 
sido aumentada a potência de 100 kW para 500 kW como defmi
ção de potência reduzida, não obstante, manteve-se a obrigação de 
os projetos respectivos a essa faixa serem aprovadas previamente 
pelo DNAEE. sem haver nenhuma titulação conseqüente aos pre
tendentes. 

Ora, invesili.nentos em projetes dessa capacidade podem al
cançar valores significativ-Os. ficando o investidor sem nenhum di
reito garantido em títnlo, já que a mera aprovação -de projetas sa~ 
tisfaz apenas requisito cogerite: Sem haver nenhuma garantia titu-
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!ada. em oontraprestação. Assim. os ônus praticamente permane~ 
cem os mesmos - pois o mais caro e tecnicamente difícil é a apro
vação dos projetos, inclusive com os requisitos ambientaiS-- sem 
nenhum beneficio real óti siolplificação admi.nístrativa e b.lrocrát:ica. 

Na proposição, tanto do Executivo, quanro do substitutivo 
da Câmara, bã a pressuposiçãO de que a aprovação prévia dos pro
jetos, em sati:;fazendo, por um lado, o interesse pu'bliOO quanto à 
segurança da vida e da propriedade dos ribeirinhos, por ootro lado 
daria alguma garantia ao inVestidor. Repetindo: a aprovação de 
projctos nã.o é nenhuma instituição do direito adminiStrativo que 
garanta direitos, em qualquer época, oo até mesmo obrigações ul
teriores à análise do projeto, sendo mero expediente intermediário 
para satisfação das exigências de lei quanto à capacidade técnica e 
idoneidade cconômíco-fmanceira do interessado. 

O projeto do Poder &ecu_tivo, bem como o substitutivo da 
Câmara. poderiam proporcionar efeito inverso ao pri:tendido. ra
zão pela qual corrigimos essa imperfeição, maiileúâo o limite de 
potência reduzida de 100 kW proposto pelo Executivo, para auto
rização e coi:J.cessão para uso exclusivo do benefiCiário e. ao mes
mo tempo, estabelecendo a !tribuição do instituto da autorização
que tem prazo máxitDo-de validade de trinta anos, confOime reza 
do Código de Águas-, para potências iguais ou superiOres a 100 
kW até o limite mãximo de 1.000 kW. 

Deve-se conigir também a inconstitucionalidãde-proposta 
no substitutivo, ao extiDgUir a aut~ pua uso exchlsivo, com 
a revogaçio do art. 141 do Código de Águas. em plena CODlradi
ção ao dispositivo imJ)OsiO pelo § 1• do art. 176 da Constituição 
FederaL 

Tratamento especial deve ser dado l P!'fl"ÍS'io de serviços 
públicos, que não é prevista pelo Código de Aguas, que, portanto, 
não sistematiza seus elementos fundamentais, o que é feito na re
cente Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. ~ssim, para com
pletar a taxionomia introduZida pelo Código de Aguas, seus limi
tes devem ser propostos pOl' fora desse diploma legal codif:tcado. 
estabelecendo-se como limite máximo a potência de UXX> kW, 
não havendo o mínimo pOr lião estar autm:izado pela Constituição, 
CCXÜOllJl" jã delineado. . . _ 

E bom frisar.se que seria baStante útil o estabelecimento de 
limiteS Cóe~ntes com o atual sistema de discrlmíriação vigente oo 
setor elétrieo que classifica de: microcenttais, usinas de potência 
menor do que 100 kW; minícentraiS; usinas con:i potência instala
da entre 100 kW e 1.000 kW; e pequenas centrais, usinas com po
tência inStalada entre 1.000 kW e 10.000 kW. 

Por último, no mesmo afã de simpliflC&l" o ptoces$6 de implan
tação de usinas hidrelétricas no País por meio da inicúillvapnv-ada, 
deve o Legislativo licenciar a delegação e sulxlelegação dos atos de 
autorizJ!ção, pennissão e OO!lCeSSio de f()[lJlll geral. de ~ 
do Presidente da República e do Ministro de Estado de Minas e Ener
gia. delegação e subdelegação essas que vêm sendo impostas, na peã
tica. sem a devida autorização expressa a nível de lei, o que pm:ce ser 
necessário, para consenso geral dos estudiosos do assunto. 

Isso posto, meu voto é pela aprovação do Projeto de Lei n110 

005. de 1995, na forma do substitutivo ailexo. 

EMENDA N" I C-I (Substitutivo) 

Dispõe\ sobre limites de potência dos aproveita
mentos das quedas d'água e de outras fontes de encr· 
gia hidráuUca de capaddade reduzida e dá outras 
providências. 

O Coõgresso Nacional <iecr«a: __ _ 
Art. J• O§ 2• do art. 139, o art. 140 e o art. 141 do Decreto 

n• 26.643. de lC de julho de 1934, o Código de Águas, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 139. --·-----··-·-··--·-·-··-··---··-·-
§ 2° Também ficam excetUado& os aproveitamen

tos de quedas d'água e de outras fontes de energía bi
dtáulica de potência inferior a 100 (cem) kw para uso 
exclusivo do respectivo proprietário. 

Art. 140. Sio considerados de utilidade pública e 
dependem de concessão. outorgada mediante processo 
de licitação, na modalidade de concorrência ou confor
me lei específica, os aproveitamentos de quedas d'água 
e outras fontes de energia hidráulica que se destinem aos 
serviços públicos de energia elétrica ou ao comércio in
tegral oo parcial da energia produzida, com potência su
perior a 1.000 (um mil) kw _ 

Parágrafo úriico. São também considerados de 
utilidade pública e dependem de concessão, ootorgada 
por meio de processo discricionário do Poder Conceden
te, verificadas as prioridades estabelecidas pelo planeja
menlo set.oria.l indicativo para os aproveitamentos a que 
se refere o caput, os aproveitamentos com potência su
perior a 1.000 (um mil) kw que se destinem ao uso ex
clusivo do concessionário. 

Art. 141. Dependem de autorização os aproveita
mentos de polêocia igual oo supericr a 100 (cem kwe igual 
ru inferior a UXX> (Um mil) kw para uso exclusivo do res
pectivo proprietário oo titular de direito de ribeirinidade." 

Arl- 2° São de utilidade píblica e dependem de permissio, 
ootorgada mediante licitação, os aproveitamentos das quedas d'á
gua e de OUtras fontes de energia hidráulica que se destinem aos 
serviços píbücos de energia elétrica oo ao comércio integral oo 
parcial da enetgia produzida, de qualquer potência não superior a 
UJOO (um mil) kw. 

Art. 3° A <Jfspensa. de autorizaçio, permissão ou concessão 
não isenta os beneficiários de aproveitamentos de quedas d'água 
ou de outras fontes de energia hidráulica de cumprimento das exi
gências ambientais pertinentes, feitas pelOs órgãos competentes in
tegrantes do Sistema Naciooal do Meio Ambiente - SISNAMA, 
criado pela Lei n• 6.938, de 31 de agosto de 1981, com as modifi
cações introduzidas pela Lei n• 7.804, de 18 de julho de 1989, e . 
demais alterações legais supervenientes. 

Art. 4° O !'Iesidente da República poderá delegar ao Minis
tro de Estado de MiDas e Energia a ootorga de atos de concessão e 
permissão de energia e)étrica relativas a aproveitamentos de que
das d'águas e de outras footes de energia bich'á.ulica. bem como o 
Ministro de Estado de Minas e Enetgia poderã delegar ao timlar 

-do órgão setorial específico a outorga de atos de concessão e per
missão de serviços públicos de distriOOição de energia elétrica, e 
de autorização de aproveitamentos de quedas d'água e de ootras 
fontes de energia hidráulica ou de usinas de geração eléttica de 
origem térmica. 

§ I • O Ministro de Estado de Minas e Energia poderá sub
delegar ao titular do 6rgã0 setorial espeCírtco a ouu..rga de atos de 
concessão e permissão de energia elétrica relativas a aproveita
mentos de quedas d'água e de outras fontes de energia hidráulica. 

§ 2° Os respectivos contratos serão fumados. como ~pre-
sentante da União, pelo titular do 6rgio setorial esp<- :iftco. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, de de 1995: 174° da Independência e 101• da 

Repíbüca. 
Sala da Comissão, 6 de junho de 1995. - Senador José 

Agripino, Presidente - Senador José Roberto Arruda, RelatOr -
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Jonas Pinheiro -Onofre Quinan - ArUndo Porto --José Alves 
- Vilson IOeinübiDg - Lúdfo Coelho - Ademir Andrade - Ro
meu Toma - Ney Suassuna - Mauro Miranda. 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRUTURA DO SENADO FEDERAL 

VOTO EM SEPARADO 

Projeto de Lei da Câmara 0 8 5, de 1995 (PL D0 

5.653, de 1990, oa Casa de origem), que • dispõe ..,_ 
bn os limites de potênda dos ~~proveitamentos das 
quedas d'água e outras fontes de energia bldráulk:a 
de capacidade redll7ida e dá outras providências". 

Autor: Poder Exec".:.Ú\'0 
Relator: Senador José Roberto Anuda 
Voto em Separado: Senador José Eduardo Dutm 

Rdatório 

O projeto em questão, que dispõe 11sobre exs limites de po
tência dos aproveitamentos das quedas d'6gua e outras footes de 
energia hidráulica de capacidade reduzida e dA. outras providên
cias", é provenienlc da Cimara dos Deputados (Projeto de Lei da 
Cimara n• 5.653-C), de au!Oria do Poder Executivo (Mensagem n• 
558, de 31 de julho de 1990), com o apensamento dos Projetos de 
Lei n"s 788191, do Deputado Federal Carlos Cardinal, e PL 
2.139/91, do Deputado Freire Júnior. 

O projeto visa regulamentar o partgmfo do art. 176 da 
Coostib.liÇão Federal, que estabelece a dispensa. de autorizaçio cu 
concessão para o aProveitamento do potencial de energia renová.
vel de capacidade reduzida e, comeqiJentementc, alterar os arts. 
139, § 2•,t4Çe 141 doDecreton°24.643,de IOdejmhode 1934 
(Código das Aguas). 

O projeto apresentado na Câmara dos Deputados pelo ex
Presidenlc Fernando Collor de Mello. sob o argumento de fortale
cer a iniciativa privada. reduzir a interferência do Estado no setor 
produtivo e adequar o Código de Águas à criação do Prognuna de 
Pequenas Çentrais Elétricas, propõe isentar de autorizaçio e con
cessão os aproVeitamentos das quedas d'água e outras fontes de 
energia hidráulica de potência de at6 100KW; ci submeter os proje
tas de aproveitamento das quedas d'água, de pot&cia superior a 
lOOKW e inferi9" a SOOKW, à prévia autori7Jição do Departamen
to Nacional de Aguas e Energia El~trica- DNAEE. 

Na Câmara.. o projeto do Executivo foi aprovado com a in
corporação das propostas do projeto do Deputado Carlos Cardinal 
e das emendas apresentadas pelos Deputados Adroaldo Streck e 
José Maria EymaieL respectivamente nas Comissões de Minas e 

- Energia e Constib.Jição e Justiça. - -- -
O projeto enviado à Comissão de lnfn-Estrutura do Senado 

contém as seguintes disposições: 
- dispensa os aproveitamentOs de quedas d''-gua e outras 

fontes de energia hidráulica, de potEncia inferior a SOO KW, para 
qualquer aplicação, de autorização e coocessio, alterando o dis
posto no parágmfo 2•, do artigo 139 do Código das Águas; 

-considera de utilidade pública e dependenlcs de concessão 
os aproveitamentos de po~tência superior-a SOO KW, alterando o 
artigo 140 do Código das Aguas; 

- revoga o artigo 141 do Código das Águas, que estabelece 
a necessidade de simples autorização, salvo o caso do parágrafo 2° 
do artigo I 39, quando os permissionários forem titulares de direi
tos de ribeirinidade e o aproveitamento se destinar ao uso exclusi
vo do proprietário; 

- snbmelc os projetas de aproveitamento de quedas d'água, 
de potência superiores a 100 KW e inferiores a 500 KW, à prévia 
autorização do DNAEE; 

· - toma obrigatório aos aproveitamentos isentos de auWri.za-
ção e concessão, o licenciamento prévio por órgão inlcgranlc do 
Sisnama. 

O Senador José Roberto Anuda, indicado relator do projeto 
na Comissão de Infra-Estrutura., baseado no pressupa;to que os 
projetos apresentados na Cimara dos Deputados em 1990 e 1991, 
encontmm-se ulb:apassados frente às ablais demandas setoriaiS, 
apresentou um projeto substitutivo ao projeto aprovado na Câmara 
dos Deputados. 

O artigo 1• do Substitutivo allcra o pori.g~afo 2", do artigo 
\39, e dá nova redação aos artigos 140 e 141 do Código das 
Aguas da seguinte maneira: - - --

-ree$tahel..:e o limite de potência de 100 KW para adis
pensa de auiDrizaçlo e concessão dos aproveitamentos industriais, 
cooforme colocado no projeto do Executivo, de 1990 (parágmfo 2• 
do artigo 139); 

- determina qne os aJXOVeitamentos das quedas d'água e 
outms fontes de energia hidráulica, de pa.&.cia superior a 1.()(X) 
KW, que se destinem aos serviços públicos de energia el6trica ou 
ao comércio inlcgral ou parcial de energia produzida (produtor in
dependente), sejam, considerados de utilidade pública e dependam 
de C<lllCOSsio, outorgada mediante ücitação, na modalidade de 
conc:ortencia ou conforme lei específica (artigo 140); 

- estahelece no partgmfo único do artigo 140; que os aproo 
veitam.entos com pot&.cia superior a 1.000KW, que se destinem 
ao uso exclusivo do proprietario ou titular do direito de n"beirini
dade (auto-produtor), sejam tamb6n considerados de utilidade pú
blica, dependentes de concessão, ootorgadas por meio de processo 
discricionário do Poder Concedenlc; 

- submete à simples autorização os aproveitameDlos de po
ttSncia superiores & 100 KW e inferiores a 1.000 KW, para uso ex
clusivo dos respectivos proprietários ou titulares do direito de ri
berioidade. 

O artigo 7:' do Substitutivo cria a figura juridica da pennis
são, outorgada mediante licitação, para os a(X'Oveitamentos das 
quedas d'agua e de oulras fonlcs de energia hidrãuüca, considera
dos de utilidade pública, de qnalquer pol!ncia não superior a · 
1.000KW,que se destinem aos serviços públicos de energia eletri
ca ou ao com&cio- integral oo parcial de energia produzida. 

O artigo 3° do Substitutivo toma obrigatório que os bcnefi-
. ciários de aproveitamentos das quedas d'água e outms fontes de 

energia hidmulica, dispeusados de autaização, permissão oo = 
são, cumpmm as exig&>cias ambientais pertinentes, feitas peloo orgã
os in1ergr.mles do Sislema Nacional de Meio Ambiente- SISNAMA. 

O artigo 4• do Subotilutivo iru!iWi um novo sistema de delega
ção e sul><lelegaçi!o para a autorga dos atos de<XlDC""do ou peanis
são de seiViços públiooo de eDCQ!ia elelrica e de autorização de apro
veitamento de quedas d'agua e outras fontes de energia bidraulica 
ou de usinas de enrgia eletrica de origem témlica. Assim, o relata 
tmnsfere para o Ministro das Minas e Enetgia as alUaiS competEncias 
do presidente da República, que por sua vez poderá sub-delegar para 
o titular do órgão setaial específiCO todas as comprt&vias para a OU-' 

torga de atas de concessão e penni%iiO de saviços plblicos de dislri
ruiçio de energia eletrica, assim como de autorização de aproveia
mentos das quedas d'aguas e de oulras footes de eDCQ!ia hidráulica ou 
de usinas de gei3çio de energia el&rica de origem lhmica. 

Voto em oeporado 

O Senador José Roberto Anuda, relator do projeto nesta 
Coi:niSsão. de maneira bastante apropriada :resgata a formulação 
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original do Poder Executivo, ao estabelecer o limite-de potência 
em 100 (cem) KW para os casos de dispema de autorização e con
cessão dos aproveitamentos de quedas d'água e oul!liS fontes de ener
gia hidráulica, previsto oo § Z' do artigo 139 do Código das Águas. 

_Em que pese a ~ormnlaçãp do Relator, alterando a redação 
do artigo 140 do C6d1go das Aguas. ser matéria de tratamento 
mais adequadQ em proposições que encontram-se em tramitação 
no Congresso Nacional, a exemplo da Medida Provisória que re
gu~nta a Lei de Concessão de ~erviço~ Públicos e o projeto 
que ena a figura do f'rodtolor Independente de Energia, côõsidera
mos razoável mantê-la. dado que se orienta pelos princípíOS -da Lei 
di? Concessões ao submeter os aproveitamentos superior a !.()()) 
(um mil) a processos de licitação, na modaJidade de licitaçãO. 

Já o parágrafo único do artigo 140, proposto pelo Relalo<, 
nos pan:ce exb:cmamente inconvenienle, ao considerar de utilida
de pública os aproveitamentos de potêocia mperior a 1.000 (um 
mil) KW, que se destinem ao uso exclusivo do concessi~. Tal 
dispositivo, na bip6tese de aprovação podetá criar problemas de 
conflito social em áreas rurais e até de espe01lação fundiária tendo 
em vista que os critérios pãrá. desapropriação das á:teas abrangidas 
pelo& aproveitamentos será úoica -e exclusivamente do beneficiário 
destes aproveitamentos. Ademais. não-existe qualquer garantia que 
o auto-consumidor, beoeftciário de uma concessão simplesmente 
outorgada. por meio de processo discricionário· do Poder Conce
dente, venha após a constituição do aproveitamento destinar par
cialmente ou integralmente a energia produzida para a comerciali
zação. tomando-se deste modo produtor independente, sem ter-se 
submetido a um processo de licitação para fazer jus à concessão. 

Q!Ianto ao patágrafo único do artigo 140 do substitutivo do 
Relator, coosideramos imprópria a formulação que institui uni 
novo sistema de delegação e subdelegação, responsável por trans
ferir as competências do Presiden_te da Rep.íblica e do _Minislro 
das Minas e Energia, quanto aos atos de outorga de Cõiict:sião e 
permissão de -energia elétrica relativas a aproveitamento de quedaS 
d'água e de outras fontes de energia bidraúlica. assim como os 
atos de concessão e permissão de senriços público.! de distribuição 
de energia elétrica. pãra o litular do órgão setorial específico. A 
nossa discordincia de ~ferir a cqm~t.éncia ~outorga dos atos 
de concessão e permissão dos serviços públicos de maneira geral, 
baseia-se nõ fato incOntestável que o nosso Pais não conta com le
gislação que garanta a existência de órgãos de ~gulamentação e 
fiscalização de concessões de seiViços pdblicos fortes. inde
pendentes e invulneráveis às pressões do setor ptj.vado. 

Em fac_e da obsolescência _4o Código das Aguas e da perma
nente demanda de crescimento do complexo energético de nosso 
País, faz-se necessário acrescentar um dispositivo à legislação em 
vigor capaz de oferecer soluções às situações de existência de 
aproveitamentos de capacidade reduzida em sítios que noCi::Ssitem 
de instalação de projetas de maior porte energétiCo. A administra
ção de_ situações desta natureza deve estar sempre subordinada às 
diretrizeS-de planejamento setOriar do Poder_ Pl!blico. e as even
tuais-desapropriações que se fLZerem necessárias, devem se orien
tar pela proporção de energia gerada pelos aproveitamentos de ca
pacidade reduzida, conforme a formulação constante do artigo 3° e 
parágrafo único do voto em separado que ora apresento. 

Por tcxio o exposto acima. voto a favor do substitutivo do Rela
tor, com as modificações que seguem no VOO>_em_sepatado anexo. 

VOTO EM SEPARADO 
(Do Senador José Eduaido Outra) 

Dispõe SObre limites de potência dos aproveita
mentos das quedas d'água e de outras fontes de ener• 

gia hidráulica de capacidade reduzida e dá outras 
providêndas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I" O§ 2" do art. 139, o art. 140 e o art. 141 do Decroto 
D0 26.643~ de 10 de julbo de 1934, o Código das Águas. passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 139. ·-·-··-··---------·---·--

§ 2° Também ficam exi:::etuadoS ·os aproveitamen
tos de quedas d'água de energia hidráulica de potência 
inferior a 100 (cem) KW para uso exclusivo do respecti-
vo proprietário. - -

Art. I 40. Silo considerados de utilidade pública e 
dependem de concessão, outorgada mediante processo 
de licitaçiõ, na mOdalidade de concorrência ou confor
me lei espec(f'lca, os aproveitamentos de quedas d'água 
e outras fontes de energia hidniulica que se destinem aos 
serviços públicos de energia elétrica ou ao comércio in
tegral ou parcial da energia produzida. oom potência su-
perior a I .000 (um mil) KW. . 

_ Art. 141. Dependem de autorização os aproveita-
mentos de potência igual ou superior ã 100 {cem) KW e 
igual e inferior a UXX) (um mil) KW para uso exclusivo 
do respectivo proprietário ou titular de direito de ribeiri
nidade.'' 

Art. 2• São de utilidade pública e dependem de permissão, 
outorgada mediante licitação, os aproveitamentos daS quedas d'á
gua e de outras fontes de energia hidráulica que se destinem aos 
servi_ços _públicos de energia elétrica ou ao comércio integral oo 
parcial de energia produzida, de qua.Iquer poténcia não superior a 
1.()00 (um mil) KW. 

Art. 3° Os aproveitamentos de quedas d'água e outras fon
tes ~ energia bidraúlica. de potência inferior a l.CXX>KW, que se 
destmarem ao uso exclusivo do proprietâ.rio oU titular de direito de 
ribeirinidade~ dependerão de concessão outorgada por meio de 
processo discricionário do Poder Concedente, subotdinadas às di
retrizes de planejamento setorial do Poder Público. 

Parágrafo único. Os be'neficiários -dos aproveitamentos de 
potência inferior a l.CXJO (um mil) KW, ~ hipótese da constitui
çio de um projeto de maior porte que interfira no sítio de loCaliza
ção destes aproveitarilentoS. deverão ser indenizados na proporção 
da quantidade de energia gerada por estes aproveitamentos. 

Art. 4° A dispensa de autorização, pexmissão ou concessão 
não isenta os beneficiários dos aproveitamentos de quedas d'água 
ou de outras fontes de energia hidraúlica de cumprimento de exi
gências ambientais pertineiltes. feitas pelos órgãos competentes 
integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA, 
criado pela Lei n• 6.938, de 31 de agosto de 1981, com as modifi
cações introduzidas pela Lei n• 7 .804, de 18 de julho de I 989, e 
demais alterações legais supervinienteS. -

Ait. 5" O fusidente da República poderá delegar ao Minis
tro das Minas e Energia a outorga dos atos de concessào e permis
são de energia elétrica relativas a aproveitamentos de quedas d'á
gua e de outtas fontews de energia hidráulica e de concessão e 
permissão de serviços de distriOOição de energia elétrica. 

Art. 6° Esta lei entrará em vigor na data de s1:1a publicação. 
Art. 7° Revogam-se as disposições em crincr<..rio. 
Sala da Comissão, 6 de junho de 1995. - Senador José 

Eduardo Dutra. 
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PARECERN'413,DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 47, de 
1995 (o0 194195, oa Casa de origem), que "altera~ 
redação do art. 12 e suprime o art. 53 da Lei n° 
6.815, de 19 de agosto de 19110, com as alterações in
tnXtuzidas pela Lei n' 6.964, de 10 de dezembro de 
1981, que define a situação jurídica do estrangeiro oo 
Brasil" e sobre o Projeto de Ld do Senado n° 78, de 
1995,que "dispõe sobre vistos consulares". 

Relator: Seoador Luiz Alberto Oliveira 
Nos termos da ConstituiçãO Federal o das disposições regi

mentais pertinentes à tramitaçio da matéria constante nas proposi
ções em apreço, encaminha·se a esui Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei da Câmara n° 47/95, 
que tramita em con;mto com o Projeto de Lei do Senado 78/95, e 
que visa a alterar a redação do art. 12 e suprimir O art. 53 da Lei n° 
6.815, de 19 de agosto de 1980, já modificada pela Lei n' 6.964, 
de 10 de dezembro de 198Í, que defme a situação juridica does
trangeiro no BrasiL 

Acompanha o texto do Projeto de Lei da C5mam n'47/95,jus
tiflCaÇio do seu autor, oa qual são arroladas as mzões que levaram f 
sua propositura. Desta manifestação. cabo destacar o seguinte: 

"O desejável crescimento do intercâmbio comer
cial e do turismo entre o Brasil e os demais países vem 
exigindo a adoção de mecaDismos adequados que facili
tem o trânsito de empresários e de turistas., sem prejlízá
das medidas de controle da entrada, permanência e saída 
de eslr.i.ngeiros de território brasileiro. _ 

A legislação que defme a siluação jurídiCã do es
trangeiro no Brasi4 os tipos de vistos e sua validade. e 
regula demais aspectos vinculados à. mat&ia, fundamen
ta-se na Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1980 e no con
texto diverso do aluai. encontrando-se ultrapassada, com 
reperalssões negativas para o incremento do turiSmo e 
dos neg6cios internaciooais. 

O projeto que on submetemOs à ccmidetação dos 
nol:ns Parlamentares tem o objetivo de flexibilizar os 
visros para turistas, evitando os entraves burocráticos de 
reiteradas concessões de vistos válidos para o curto pe
riodo de 90 (noventa) dias. 

A exemplo do que ocorre em outros países, as 
propostas consistem em permitir que as repartiçõeS con
sulares brasileiras concedam vistos de mrismo por pra
zoo mais dilatados, de até 5 (cinco) anos, a critério do 
MinistériO das Relações Exteriores e sob o princípio da 
reciprocidade. permissivos de múltiplas entradas de até 
90 (noventA) dias, prorrogáveis por igual periodo, totali
zando o máxinio de 180 (cento e oitenta.) dias por ãil.o. 

Este procedimento traz consigo o efeito benéfico 
de descongestionar os serviços coosulares, de estimular 
o turismo e de facilitar as constantes viagens de estran
geiros a negócios. repeicutindo positivamente no trnta
mento dado ao turista brasileiro no exterior." 

Trata-se. a toda evidência. de grande transtorno causado por 
norma em descompasso com a realidade e necessidade internacio
nais e que destarte urge ser modificada. 

Para tanto. apresentam-se os projetes de lei do Senado e da 
Câmara aqui considemdos e que, por tra.tarem do mesmo objeto, 
tramitam em conjunto. nos termos da previsáo regimental, art- 258 
do RegimeolO do Senado Federal. 

De todo patentes a oportunidade e conveniência de ambos 
os projetos. cumpre, no âmbito de apreciação desta Comissão. 
considerar a sua constitucionalidade e a legalidade. Neste sentido, 
é de se assinalar que em nenhuma hipótese oonflitam. os projetas -
analisados com o ordenamento jurídico brasileiro, seja no plano 
coostitucional ou infraconstiblcionaJ, sendo ainda compatfveis 
com o sistema juridico brasileiro. Louve-se. ademais. a pertinente 
iniciativa do ilustre Senador Lúcio Alcântara. cujo projeto (Projeto 
de Lei do Senado n° 78/95) teve tramitação iniCiada. nesta Casa, 
uma simples semana ap6s a apresentação do Projeto de Lei da Câ
mara n°47, de 199S,na Casa de origem. 

Pelo que se expôs, opinamos pela aprovação da matéria sob 
exame, na forma do Projeto de Lei da Câmara n° 47, de 1995, por 
estar versado em melhor técnica legislativa - prevendo inclusive a 
supressão do art. 53 do mesmo Estaluto do_ Estrangeiro, que se re
fere a norma em vias de extinção- e pela prejudicialidade do Pro
jeto de Lei do Senado D0 78, de 1995, cujo objetivo, ressalte-se, 
está plenamente alcançado. 

Sala das Comissões. 21 de junho de 1995.- Iris Rezende, 
Presidente - Luiz Alberto de Oliveira. Relator - Elcio Alvares
Esperidlão Amin - Ramez Tebet - Jefferson Peres - Carlos 
Patrocínio - Jadcr Barbalho - Ronaldo Cunha Lima- José 
Eduardo Dutra- Lúcio Alcântara:... Ney Suassuna -José Fo
gaça -Romeu Tuma- Bernardo Cabl'al- Ademir Andrade. 

PARECERN'414,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno suplemen
tar, do Projeto de Lei da Câmara n° 57, de 1994 (n° 
2.579, de 1992, na Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido, para 
o turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmara n° 57, de 1994 
(n° 2.579, de 1992, na Casa de origem), que dispõe sobre o funcio
namento dos ConSelhos Federais. 

Sala de Reuniões da Comissão. 22 de junho d_e 1995. -
Teotôoio Vilela Filho. Presidente- Odacir Soares, Relator- Re
nan Calheiros- Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N' 414. DE 1995 

Dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos 
Federa~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Aplicam-se às importâncias devidas aos Conselhos 

Regionais de Fiscalização Profissional, pelos integrantes das res
pectivas classes, os mesmos índices de atualização exigíveis naco
brança dos tributos federais, acrescidos de juros de 1% (um por 
cento) ao mês. 

Art. 2° Os Conselhos Federais promoverão, no prazo de 
dois anos, a contar da promulgação desta Lei. a instalação e manu
tenção de sede em Brasília. independenEemente das que e:tistirem 
em outras unidades da Federação. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENfE (Ney Suassuna)- O expediente lido 
vai à publicação. Foram encaminhados à publicação pareceres da 
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, concluindo favoravel
mente às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n'72. de 1993 (n' 4.068/89, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o plantio de áivores ao longo 
das rodovias e ferrovias brasileiras e dá outras providências; e 

-Projeto de Lei da Câmara n' 5, de 1995 (n° 5.653/90, na 
Casa de origem), de iniciativa do Pres~dente da República.' que __ 
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dispõe sobre limites de potência dos aproveitamentos das quedas 
d'água e outras fontes de energia hidráulica de capacidede reduzi
da e dá outras providências. 

As matérias ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessões orM 
dinhias, a fim de receber emendas, DOS tirm0_$_ do arL 235, fi, d, 
do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Foi encaminhado 
à publicação po=:er da Comissio de Constituição, Justiça e Cida
dania, concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câm.am n° 
47, de 1995, (n" 194195, na Casa de origem), que altera a redação 
do art- 12 e suprime o arL 53 da Lei n• 6.815, de 19 de agosto de 
1980, oom as alterações illlroduzidas pela Lei n• 6-964. de lO de 
dezembro de 1981, que defme a situação juridica do estmngeiro 
no Brasil. (fnuni.taudo em conjunto como PLS D0 78,de 199S). 

A matéria ficar:i sobre a Mesa, dumnte cinco sesSões ordi~ 
~afunde receber emendas, nos termos do art;23S, D, d, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobno a mesa, 
proposta de emenda que será lida pelo Sr. 1° Secrelário em exerci~ 
cio, Senador Geraldo Melo. ' 

É lida a seguiDie: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N" 41, DE 1995 

Revoga o § 'S' do artigo 192 da Constituição F~ 
derol,quelimltaastuasdejuroorealsem 12% ao ano. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos tetmos do § 3" do Art. 60 da Constituição Federal. promulgam 
a seguinte Emenda ao Texto CcostituciOillll: 

Art- 1" Fica revogado o§ 3" do arL 192 da Cocstituição Fe
deral. 

ArL 2" Esta Emenda à Constituição e!llnl em vigor na data 
de sua p~blicação. 

Justificação 

As sociedades democráticas dispõem de instituições e poü
ticas públicas pqa administro' a ação int<:rntiva das forças de mer
cado, visando assegurar a conciliação do funcionamento de certos 
segmentos do aparato produtivo com os objetivos e int.etesses da 
cidadania. 

A atual conjuntura macroeconômica e a necessidade de se 
garantir a estabilização da economia têm forçado a elevação das 
taxas de juros a oíveis acima das expectativas da população e das 
empresas. 

O Constituinte de 1988 entendeu como oportuna a flxaçlo 
da taxa de juros, como remuneração da concessão de crédito, no li-
mite de 12% ao ano. -

A taxa de juros não pode ser ftx.ada mediante diplomas le
gais, pois é o ponto de equilfbrio entre o preço exigido pelo credor 
pela cessão de seus recursos. e o preço que o devedor está disposto 
a pagar para obtê-los_. Neste seDtido, a taxa de juros é o preço da 
liquidez. Mas a liquidez é um bem cuja fonnação_ do preço tem 
uma complexa estrutura. Há um fator objetivo: a quanti~ de 
moeda disponível no m-AJCado, normalmente sob controle direto 
do Banco Central. Há, também, um fator subjetivo: o -piêmrO ei1-
gido pelo detentor dos recursos para rerilinciar-ao consUmo presen
te, em troca de um consumo futuro mais alentado. 

A taxa de juros é um instrumento crucial das politicas pú
blicas de promoção do desenvolvimento e de combate ãinflação. 
A cada conjunnua. cabe um nível de taxa de juros par.1 a obtenção 
dos objetivos da condução da políticã. ecooômica vigeme. 

A dualidade do impacto da taxa de juros no âmbito da polí
tica econômica também se repete, com impacto diferenciado, no 
n.ivel das pessoas: quanto mais alta a taxa de juros. melhor se sente 
remunerado o poupador, aumentando sua propensão a :renúncia do 
consumo presente. Reação Opostã. se passa com o investidor, quan
to _mai~ baixa a taxa de juros, mais estimulado o empreendedor a 
enfrentar as incertezas e os riscos; e menos exigente quanto à taxa 
de lucratividade de suas iniciativas. Por tUdo isto. o marco ju:ddi
co-instituciooal é indispensável para conciliar os interesses da so
ciedade com os fatos resultantes _da ação das forças do me:rcado, 
mas não pode substituí·las. sob pena de criar situações irreais e 
obter resultados indesejáveis. 

O arual contexto internacional tem se caracterizado pelo li
vre fluxo dos capitais e pela supremacia da tecnologia como fator 
de produção. Os novos paradigmas internacionais têm estimulado 
o processo de desconstitucionali:zação de certos temas relevantes 
para a administração da inserção da economia brasileira no siste
ma econômico mundial 

A-rigidez imposta à taxa de juros no texto conslituciooal 
não permite à Administração Pública Federal dispor de mecanis
mos para. fazer face às mutações no cenário internacional, onde dia 

-a dia se eliminam reseiVas de mercado. se intensificam as iilt.erre
lações entre as economias, e necesita-se incremenuu- a attação de 
capitais fmanceiros para a complementação da poupança nacional. 

Com efeito, a aparente proteção. propiciada por um teto à 
taxa de juros real, tenderá. a incrementar a demanda por investi
mentos. mas não a sua efetivação, pois esbarmrá na rettação do in
centivo-à poupança. Assim, os beneficias teD.d.e:rio a ser efêmcros 
e circunscritos aos agentes que obtiverem acesso aos parcos reau. 
SOS- provavelmente de fontes públicas ou compulsórias- aumen· 
tando a regulação governamental neste segmento. bem como cau
sando prejuíro ao erário. 

A desconstitucjonalização do tema pçrmitilá. a gestão mais 
eflcaz dã. política económica. vez que possibilitará a nipidil. adoção 
ele eventuais _medidas corretivas, muitas vezes indispensáveis à se
gurança jurldica e à garantia do pleno exercício dos direitos deri
vados das relações jUrídicas já existentes. PCI'tanto, no contexto 
amai de inlemacionalização do mercado fm.anceiro, com mutações 
freqO.entes. os ib.tcresses nacionais estar.io melhor defendidos me
diante uma. legislação maiS flexível e passível de atualização aos 
ciclos e momentos das atividades econômiCas, que Se produzem e 
se desdobram forn do espaço de govemabilidade do Poder Naciooal. 

O Constituinte de 1988 foi sensívd à insatisfação da Socie
dade quanto ao padrão de ftinciÕnainento das -atividades das insti
tuições fma.D.ceira.s, póblicas e privadas. No entanto, o remédio via 
fiXação -da taxa de juros é iD.eficaz. põis sua Simplicidade oão pode 
impactar a complexa realidade do mundo fmanceiro. 

O exercício de maior controle social sobre as atividades das 
__ instiruiçôes públicas e privadas se beneficiará do eStabelecimento 

de um novo marco juridico e institucional para o Sistema Fman
ceiro Nacional, cuja legislação básica data de 1965. Tanto a Socie
dade Brasileira mudou sua atitude frente às questões da cidadania 
e do controle da gestão pública. quanto o quadro econ_ômico se 
transformou radicalmente. 

Ex.iste no Banco Central um primeiro rasa.Jnbo de uma. pro
posta de regulamentação do funcionamento das instituições fman
ceiras. A 3ção do Congresso Nacional poderia partir desta base e 
promover o debate acerca deste tema, inclusive sobre os limites do 
custo da concessão de crédito. 

A aprovação da presente proposta de emenda seria um pas
so concreto para a revisão da Lei 4728, de 16 de julho de 1965, 
que estabeleceu as normas para o funcionamento dos mercados fi
nanceiros e de capitais, assim como as -atribuiçi.Jes do Conselho 
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Monetário Nacional e do Ba.oco Central do Brasil. e lançaria as 
bases para a preparação das leis complementares previstas na 
Constituição federal. 

Assim, conscientes de que a ab.lalização do texto constitu
cional não deva ficar restrita à proposições do Poder E~ecqfi_Võ e 
que cumpre a nós, do Poder Legislativo. prccipuamente. o dever
poder de legiilar e, desta forma. propcr as alteraÇÕeS legislativas 
indispensáveis ao desenvolvimento nacional. é que levamos à con
sidera.çio de nossos ilus~s pares a presente proposta de emenda à 
Constiruição. 

Sala das Sessões.22 de junho de 1995.- S6rgio Machado
Geraldo Melo- Artur da Távola- Lúcio Alcántam- Teot&úo Vi
lela Filho- Carlos Wilson- Jefferson Peres- Pedro Piva- Lúdio 
Coelho-José Ro~ AJruda- Beni V eras- José Ignicio fem:i
ra- Bello Parga- Elcio Alvares -Arlindo Porto - Ao!ÔI!io Carlos 
Magalhães- Gilberto Mimnda- Romeu Tuma- Fernando Bezer
ra- Autônio Carlos V aladares- Mauro Miranda- Roualdo Cunha 
Lima- Ney Suassuna- Pedro Piva- Vllsou Kleimlbing- Ramez 
Tebet- Lucídio Portella- Carlos Bezemt- Gilvan Borges- Es-
peridião Arnio- Joel de Hollanda. ~ 

(À Comissão de Corutituição.Justiça • Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A proposta de 
emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita a disposí
ções específicas coustantes dos arts. 354 e seguinles do Regimento 
lutemo. 

A matéria será publicada e despachada ii Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

Sobre a mesa, requerimentos que setio lidos pelos Sr. 1° 
Secretário em exercício, Senador Geraldo Melo. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUEREMENTON'~,DE1~5 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 55. m. da Constituição. combinado com 

o art. 13. § 1° do Regimento Interno, requeiro seja considerado 
como licença autorizada o periodo de 16 a 20 de junho do cor:Rln-_ 
te, quando estive ausente para participar dC discUsliÕes -Jiã Univer
sidade Federal~ Acre, sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Edu
cação - LDB, bem como da articulação de uma reunião com o 
Presidente do lbama e os setaes envolvidos na política da Borra
cha NaturaL 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1995.- Seuadora Marina 
Silva. - -- - · 

REQUEREMENTO N' 967, DE 1~5 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 55, TIL da Constituição e pua os flils do 

diSJX'Sto no art. 13, § 1 o do Regimento Interno,- requeiro sejam 
considerados como licença autorizada os dias 23 e 26 de junho do 
corrente, quando estarei afastado dos trabalhos da Casa. a ftm de 
participar de encontro político no Estado de Sergipe,- comó Presi
dente Regional do Partido Progressista. 

Sala das Sessves, 22 de junho de 1995.- Antonio Carlos 
Valadares. ~ ~ 

REQUEREMENTO N' %8, DE 1~5 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, que seja considerado 

como licença autorizada o meu afastamento dos trabaniÕs desta 
Casa no dia 23-6-95, ocasião em que -estarei compondo a comitiva 
de parlamentares em viSita ao canteiro de obras da Ponte Rodorer-: 

rovíária sobre o Rió Paraná. interligando os municlpios de Rubi
néia (SP) e Aparedda do Tabosdo (MS), e à ferronorte (MS). 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995.- Seuador Romeu 
Toma. 

REQUEREMENTO N' %9, DE 1~5 

Senhor Presidente, 
Nos ten:nos do art. SS, m. da Constimição, combinado com 

o art. 13, § 1 o do Regimento Intemo, requeiro seja ronsiderado 
com.o licença autorizada o dia 23 de ;.inho do corrente, quando es
tart:i ausente para -participar como painetista do Curso de Educa
ção Ambiental e do II Sernioário Aberto sobn: "Comunicação Éti
ca e Meio AmbiCDtc; e as Alternativas, QuaiS São?", na Pontífice 
Universidade Católica do Rio Gnmde do Sul, a convite da Prefei
blra Municipal de Porto Alegre, confotme convite em apenso. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1995.- Seuadora Marina 
snva. 

REQUEREMENTO N'970, DE 1~5 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos teunos regimentais, que seja considerado 

como licença autorizada o meu afastamento dos trabalhos desta 
Casa no dia 23-6-95, ocasião em que estarei compondo a comitiva 
de perlamentaies em visita ao canteiro de obras da Ponte Rodofer
roviária sobre o rio Paraná, interligando os municípios de Rubi
néia (SP) e Aparecida do Tabosdo (MS), e ii ferronorte (MS). 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995.- Seuador Ramez 
Tebet. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Ficam concedidas 
~s licenças solicitadas. 

_Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se
cretário em exercício, Senador Geraldo Melo. 

s~ lidos os seguintes: 

REQUEREMENTO N' m, DE 1~5 

Senhor Presidente, 
Nos tetmos regimentais. requeiro a V. Ex•, sejam solícita

das ao Senhor Ministro das Comunicações, as seguintes infom:tações: 
I. Há um plano de exponsiio das atividades da Embratel, 

para o exterior? 
2. Caso positiva a resposta ao i-anterior, qual a justifiCativa? 
3. Foi assinado, em agosto de 1994, um convênio de coope

ração técnica e cometcial com a Empresa Portuguesa de Teleco
municações Marconi? 

4. Se houve o referido convênio, qual o seu inteiro teor? 
5. Foram inaugutados escritórios da Embratel, em Was

hington e em Lisboa? Quando? 
6. Qual a esttublra e a despesa desses escritórios e, bem aS

sim, qual a sua finalidade? 
Sala das Sessões. 22 de junho de 1995.- Senador Humb<r· 

to Lucena. 

(ÀMuaparadt:cisão) 

REQUEREMENTO N" 972, DE 1~5 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 50, § 2'. da Constiruição Federal, combi

nado com o previsto no art. 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, Requeiro seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Minís-
1!0 das Minas e Energia, infonnação referente ao andamento e/oo 
resultados da ComiSSão etC-Processo Administrativo Disciplinar 
coostitriída pela Portaria n° 563, de 10 de oublbro de 1994, relativa 
-a imfjuiiições de delitos diversos cometidos pelo Diretor do Depar-
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tamenlo Nacional da Produção Mineral. Engenheiro Elmer Prata 
Salomão, em conluio com a Coordenadora de Minemção e Com
bustíveis da Consu1toria Jur:idica do Ministério das Minas e Ener
gia, Heloisa Helena de Castro Guimadies, e com o Olefe da Divi
são de Mineração e Combusdveis daquela mesma Coosultoria, 
Humberto de Carvalho Matos, e outros. Bem como cópía do intei
ro teor das peças que coostiblem o Processo, inclusive transcriçio 
de gravações em microfllas magnéticas entregue à Comissão de 
Sindícânela que lhe deu origem. E ainda eelação dos documentos 
recebidos pelo Gabinete do MiDJstro das Minas e Energia em que se 
imputa o cometimelllo de iaegularidades oo llmbilo do DNPM. desde 
a posse do atual Ditetor, Elmcr Pm1a Salom.io, em 1991; bem como 
das Ações Judiciais respondidas pela União, ""mesma motivação. 

Justillaaçio 

Da Comissio de Sindic!ncia instituída pela Portaria MME 
n° 335, de 22-6-94, resulta substancioso relalá:io oo qual emergem 
fatos delibJosos cometiõos de fonna articulada. pelo Diretor do 
DNPM. subalternos, e memb!ps da Coosukoria Jutidica do Minis
tério das Minas e Energia. Em que pese tais fatos, no curso do Pro
eesso Disciplinar coosequente, foram oo ~envolvidos manti
dos oos Cargos em Olmissio que lhes possibilitoo o exercício das ir
~egularidades, e pootcrg:a-se o teuno desle Processo Disciplinar. 

Embora no exeicicio do Poder Discricionário da Autoridade 
o afastameniD do Cargo em Comissão de Servidor investigado em 
Proce;so Disciplinar, a manutenção de tais servidores nestes car
gos.. face o volume de denúncias relativas a. mi execução do Códi
go de Minemção pelo órgão competenk>, aliado as teSpODSabilida
des que se pttltende acrescem.ar a este segmento do Governo com 
as Refoan.as Constitucionais em curso. no que diz respeito aos Re= Minenris (Monopólio, e conceito de E- Bmsileira), 
justiftca o exame acqrado deste Processo e demais infounações so. 
licitadas. pelas quais revela.se a organizaçio de uma verdadeira 
coosultor:ia paralela mantida pelos ditos servidotes. e pmstaçio de 
serviços de advocacia amnini.strativa. para a outorga de tímlos de 
diteitoo mineririos em cJetrimento da legalidade, oom o esbulho deste 
preciooo p8lrimônio póblico oonstítuido oom oo recursoo DIÍillniS. 

Em razão, o presente Requerimento. 
Sala das Sessões, 22 de junho de 1995. - Senador Emm· 

desAmorim. 

(À Mt:.Ja para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os tequerimentDs 
lidos serão despachados à Mesa para. decisão? llO$ tennos do inciso 
li! do art. 216 do Regimento lntemo desta Casa. 

Sobre a mesa. requerimento de urgência. que será lido pelo 
Sr. 1 o Secretário em exéJ:CÍcio. Senador Gemido Melo. 

É lido o seguinte: 

REQUERJMENTO N" 973, DE 1!195 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgência. .a.1os tetmos do art. 336, alínea b, do 

Regimento Intemo, para a Mensagem n• 572, de 1995. do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da Replblica. euc.aminhando ao Se
nado Federnl solicitação de contratação de operação de cm!itoex
temo destinado a fi.D.ID.ciamento de bens e serviços para a Marinha 
Bmsileinl. 

Sala das Sessões, 22 de jlnho de 1995.- Hugo Napoleão
Rcbeno Freire- Juoia Marise- Rcnan Calhciros -Bernardo 
Cabral - V almir Campdo - Leomar Quiotanilha - Gilberto 
Mlnmdo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) "- Em votação o ,._ 
querimento. 

Os Srs. Senadoxes que o aprovam queiram penna.necer sen
tadoo. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento. a malhia a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da seguuda sessão onliniria subseqüenk>, nos 
tennos do art. 345, incisoU do Regimenlo !n1em0. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobte a mesa, ,._ 
querimento de urgênela que seni lido pelo Sr. I" Secretário em 
exercício. Senador Geraldo Melo. 

É lido o seguínk>: 

REQUERIMENTO N" 974, DE 1!195 

Senhor Ptesidenk>, 
Nos k>tmos do art. 336, allnea b, do Regimento lnk>mo, ,._ 

queremos urgênela pam o Projeto de Lei da Cllmara n• 47, de 
1995, que altera a tedação do art. 12 e suprime o art. 53 da Lei n• 
6.815, de 19 de agosto de 1980, com alterações inlroduzidas pela 
Lei n"6.964, de 10 de dez.:mbrode 1981, que defUlC a situação jl
ridica do estrangeiro no Brasil. 

Sala das Sessões, 22 de junho de 1995. - Elclo Alvares
Renan Calbeiros - Bemanlo Cabral - Hugo Napoleão - Ney 
Suassuna. 

SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) _ Em votação o teque
rimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen~ 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da seguoda sessio oniinária subseqüenk>, nos 
termos do art. 345, inciso IL do Regimento lnk:mo. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) _ Sobte a mesa,,._ 
querimento que seri.lido pelo Sr. 1 o Secretário em exercício, Sena
dor Geraldo Melo. 

É lido e ~provado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 975, DE 1!195 

Senhor Presidente, 
Pelo falecimeuto do Dep. Federal Alvaro Lima Cavalcante 

tequeremos, oos l<:rmOS do ail- 218 do RegimentD lntemo e de 
acOido com as tradições da Casa, as seguintes homenagens: - -

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à familia e ao Estado do 

Celri. 
Sala das Sessões, 22 de junho de 1995. _Senador Lúcio 

Aleãlltara. 

O SR- PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o ~ 
querimento, ser.\ cumprida a delibemção do Plenário. 

SoMe a mesa., ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário 
em exexcicio, Senador Geraldo Melo. 

São lidos os seguintes: 

OFÍCIO GLPP N" 194195 

Bruilia, 21 de junho de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Tenho a honra de indicar a Vossa. Excelência. pelo Partido 

Progtessista, os Sr.;. Senado= José Roberto Anuda e Anlônio 
Carlos V ala dares, para integrarem. respectivamente. como titular e 
suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provi
sória n• 1.020, de 8 de junho de 1995, que "Organiza e disciplina 
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os Sistemas de Controle Interno e de Planejamenlo e de Orçamen
to do Poder Executivo, e dá outtas providências", em substituição 
aos Senadores anteriormente indicados. 

Sem mais para o momento, aproveito a O}XJ!Wnidade para 
apresentar-lhe meus protestos de elevada estima e apreço.- Sena
dor Bernardo Cabm~ Líder do PP no Senado Federal. 

OFÍCIO N" 294195 

Brasllia. 21 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados Fernando Zupo e Fernando Lopes. para integrn· 
rem, na condição de membros Titular e Suplente, respectivamente, 
em substib.lição ao meu nome e ao do Senhor Deputado Giovanni 
Queiroz. a Comissão Mista do Congresso Naciono! destinada a 
apreciar e dar parecer à Medida Provis6ria n"1.017. de 8 de jmho de 
1995. que '"Estabelece nonDliS para a out<xga e prorrogação das con
cessões e petmissiles de serviç<ls públicos, e dA outns provid&cias". 

Ao ensejo, ~ovo a Vossa Excelência protestos de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Lider do PDT. 

OFÍCIO N" 295195 

Brasllia. 21 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados Fernando Lopes e Matheus Sehmid~ para inte· 
grarem. na condição de membros Titular e Suplente, respectiva
mente, em substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado 
Giovanni Queiroz, a Comissão Mista do Congresso Naciooal des
tinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória D0 1.021, de 8 
de jnnho de 1995. que "Altera a Lei n• 8.031, de 12 de abril de 
1990, e dá outraS providências". 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência. protestos" de conside
ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Seriio feitas as 
substituições solicitadas. __ 

O SR, PRESIDENTE (Ney Suassnna)- A Presidência re
cebeu do Ministro de Relações Exteriores telex datado de 21 do 
conente, pelo qual coosulta sobre o interesse do Senado Federal 
em designar representante para integrar a Delegação Brasileira na 
IV Conferência Mundial sobre a Mulher, a realizar-se em Pequim. 
de 4a 15 de setembro próximo. 

O Expediente será anexado ao Processo Diversós n° 40, de 
1995, e encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Nada mais haven
do a tratar a Presidência vai encerrar os ttaba.lhos. designando para 
a sessão ordin.ãria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1- ---
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTiru!ÇÃO W29. DE1995 

DisCussão, em primeiro tumo, da Proposta de ~Qda à 
Constin.üção no 29, de 1995 (n° 4195, na Casa de origem), de ini
ciativa do Presidente da Repiblica, que altera o § 2" do art. 25 da 
Constituiçãó Federai. tendo 

Parecer favorável, sob n° 387, de 1995, da Comíssão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. com correçio re

dacional, em obediência à técniCa legislativa. 
(Quarta sessão ordinária de discussão) 

-l-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N"32. DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
ConstituiÇão n~ 32. de 1995 (n• 5/95. oa Casa de origem). de ini
ciativa do Presidente da Replblica. que altera o inciso IX do art. 
170 e o§ 1° do art. 176, revoga o art. 171 e inclui artigo na Consti
tuição Federal. tendo 

7arecer sob n• 393, de 1995. da Comissão 
--~ de Constituição, Jnstiça e Cidadania, favorável à Pro

pOsta, com emenda de redação que apresenta. 
(f exccira sessão ordinária de discussão) 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N" 33. DE 1995 

Discussão, em primeiro turno. da Proposta de Emenda ~ 
Constituição n• 33. de 1995 (n• 7/95, oa Câmara dos Deputados). 
de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 178 da 
ConstituiÇão Federal e dispõe sobre a adoção de medidas provis& 
rias, tendo 

Parecer, sob n• 394, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Jnstlça e Cidadania, favorável à Pro

posta, com emenda de redação que apresenta. 
(fetceUa sessão ordinária de discussão) 

sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuoa) • Está encerrada a 

(l...evanra-~ a s~ssã"a-_às 17h 34min.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. HUM
BERTO LUCENA. NA SESSÃO DE 20-06-95. QUE SE 
REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM INCORRE: 
ÇÕESNAANTERIOR. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, como 
havia prometido em recente pronunciamento. venho boje à tribuna 
para falar sobre as refonnas do Estado, que estio na Ordem do Di~ 
do Congresso NacionaL Estou particularmente convencido de que 
a participação de todas as forças políticas do País nesse processo 
se faz imprescindível; sobretUdo daquelas que sempre busc~ 
saídas para a solução de nossas desigualdades, alinhadas com ~ · 
plena e radical vigênçia da delllOCl<lcia., entre as quais me incluo, 
com orgulho. __ _ 

Na verdade. seria inconcebível que nos opuséssemos adis
cutir, a debater, com toda a profundidade, essas reformas. deixan
do que outras forças, mais ou menos ombreadas com os modelo!; 
neoliberais, ficassem totalmente a cavaleiro, para encamínhar nos
so País a um plano de modificações constitucionais vazadas sim
plesmente nos termos de uma total abertUI'a para o mercado, ávi
das em descartar o máximo possível a ÍDJ.ervenção do Estado no 
processo s6cio-ecooômico. EnílDl, permitii a edificação do chama
do ''Estado Mínimo", dando-se passo total à fetichização do cha
mado mercado-livre, cujos modelos, até hoje. levaram apenas ao 
agravamento das crises sociais. - . 

ComO sabem as Sras. e Srs. Senadores. sou dos que estive
ram a todo momento, especialmente nos últimos anos, batalhando 
para que nossa Constituição p.~desse ser--devidamente amalizada. 
de acordo com as modificações objetivas por que o mundo veio 
passando, em particular depois da extinção da União Soviética e 
do chamado socialismo real, com o flm concomitãnte da "guerra 
fria", que balizava,. a~ enlio, as relações geopolíticas e econômi~ 
cas em todo o mundo. 

Particularmente. no tocante à Ordem Econômica, sempre 
fui cODviCtõ- de que não seriam superficiais essas mudanças, ao 
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mesmo tempo cm que sempre defendi que a Constituição de 88, 
nos capítulos referentes aos direitos individuais e coletivos dos ci
dadios, pouco ou nada deveria ser modificada. justamente pelo 
signifiCado fortemente bumanfstico, em termos ·de avanço social,
que ela representa. Justifu::a-se, assim, o meu empeubo, na quali
dade de Presideme desta Casa e do Congresso Nacional, à época 
da frustrada iovísão Constituciooal. que lamentavelmente não 
pôde vingar. Afmal.. viviamos um momento atípico na história do 
Pais; uma eleição gemi. de enorme amplitude, cuja edição mais 
aproximada dem-se apenas em 1950. 

Mas. Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, outros sio os 
tempos agora. Temos hoje no Pais um PJ:esidcnte que foi eleito por 
uma imensa maioria do eleitorado, com base em um programa 
cujo ponto principal foi justamente a refonna do Estado. EmbOra 
tendo disputado as eleições à presidéncia do Pals com um candida
to próprio, não nos passro despen;ebido, a nós, do PMDB, em ne
nhum momento, que a expressiva vitória de Femando Hecrique 
Caidoso? ao lado de representar o interesse imediato pela estabili
zação ec:onômica. situava-se para além disso, ao estabelecer mais 
uma possibilidade concreta de se pomovcr um salto dialético dos 
mais significativos em nossa história. Semclbantemente às opxtu
nidades oulr.IS em que nosso País encon1roU condições de resolver ' 
fortes contradições, coosttuindo as bases para seguir novos e mais 
promissores caminhos. Fato que, incontestavelmeDte. impõe ao 
aliJai govemo um compromisso hisl6rico de altíssima significação. 

Por essa razão, o oosso apoio. Não apenas aos aspectos téc
nicos positivos do Plano Real. que está a merecer. como tenho in
sistido., toda nossa preocupação para que não se constitua em mais 
um plano frustrado. Mas que seja, efetivamente, como tem sido até 
agora, um instrumento viabilizador da necessária estabilização de 
nossa economia, estabelecendo condições par&. sua consolidação 
objetiva e abrindo-lhe os espaços COI:reSpOildentes à sua flagrante 
pujança. EntretaniD, o mais importa.Dte é que esse apoio é ofereci
do na considctaçio de que o govemo, ao dar cao.tinuidade a esse 
processo de xefomaas. o_ faz com o pensamento voltado para a con
solida.çio da demcx:ra.cia no pa{$. Condição, a meu ver, imprescin
dível para que tenhamos uma inserção soberana nas chamadas xe
gionaliução e globalizaçJ.o dos mercados. 

P~Dii<>aeio, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senado
res, ser correio nos colocarmos ingenuamente a mercê do poderio 
económico dos paises desenvolvidos, com base na correta cooclu
são de que temos de abrir muito mais a nossa economia e de que 
devemos nos prepazar a todo custo para esta qu~ como as demais, 
que fazem parte do novo glossário da glohalização, esconde no 
mais das vezes o interesse sub-repticio de submeter nossos avan
ços econômicos a interesses ulterioteS daqueles países. Não deven
do esquecer que a reoent.e lição do México, po.ís que fõi ã prima--
dona da experiência do chamado Consenso de Washington e que, 
boje. infelizmente, amarga uma triste situaçio de xecessão, desem
prego e inflação. agravada pelo fato de que teve de hipotecar um 
patrimônio hist6rico e fundamental de sua economia, que é a sua 
indústria petrolifera. 

Pois bem., esta 6 a postum da grande maioría do meu parti~ 
do, o Partido do Movimento Democrátioo Bmsileiro (PMDB), 
com a qual me afmo completameDte, ao empreStar seu apoio, diga
se de passagem, fundamental, pam que o Govemo Fernando Hen
rique Cardoso. possa avançar nas reformas do Estado, Um Esb:ldo 
que, inegavelmente, necessita ser, antes de tudo, desprivatiUdo e 
liberto das injmções decormltes do aeu comprometimento com 
setores privilegiados de nossa sociedade, -Cuja S.tnação veio, ao 
longo de décadas, agravando cada vez mais a marginalização so
cial e as defasagens sóc:io-eronôm.icas de nosso Pais. 

As reformas, em suas linhas gerais, vêm justamente dane~ 
cessidade imperiosa de se mudar esse quadro, ao mesmo tempo 
em que nos adiantamos, em temlos econômicos e tecnológicos. 
Significam. ao meu ver, antes de bldo, dar guarida à exigência his
tórica de que o modelo matricial de nossa economia seja compe
tentemente modificado". Ou seja, que se encontre pragmaticamente 
os novos lugares para os setores público e privado nesse modelo. 
Considerando as notórias diferenças dos momentos históricos rela~ 
tivos aos processos da substituição de importações, que nas déca~ 
das passadas, até meados da de 70. nos levaram a crescimentos di
tos milagrosos, e aos de agora. em que, como disse, a inretpenetra~ 
ção dos amplos mercados mundiais é uma situação irreversíveL 
Apresentando-se simultaneamente como o grande desafiO do capi.:; 
talismo fmanceiro, com sua vola.lidade flagrante, ao dinamizar cer~ 
ca de 30 trilhões de dólares, que, ao lado de investimentos impor· 
t.antes, trazem também o germe das crises das moedas e das econo
mias de pratii:ametite todos os paises, particulannente a dos palses 
ainda em desenvolvimento como o nosso, que se denominam boje 
de ''mercados emergentes''. 

Não admitir, então, a necessidade dessa mudança seria que~ 
rer tapar o sol com uma peneira. Não com.ç!'eender a imposi.çio
dialética desse processo histórico só contnDuiria. como disse an~ 
te.~ para difirultar ainda mais essa transformação, getando incal~ 
culáveis prejuf:zos ao País. Não vislumbrar que a chamada Tercei
ra Revolução IndustriaL em que pesa fortemente o avanço cíentífi~ 
co-tecnol6gico, traz em seu bojo, ao lado das distorções para quais 
devemos sabiamente atinar, amplas- oportunidades positivas, seria 
um contrasenso. 

Assim. Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, considero que 
a reforma constitucional é uma necessidade a ser atendida com ur~ 
gência no Pais, levando-o por camiDhos que serão tanto mais pro
gressistas, quanto mais abrirmos a possibilidade de intervenção de 
toda a sociedade, de todos os seus setores organizados, no mais 
amplo espectro democrático de participação. Um movimento que 
impõe uma inevitável reeducação política de todos nós, dos parla
mentares, dos governantes, em todas as esferas de poder, dos sin~ 
dicalistas, dos cientistas. dos que fazem nossas universidades. etc., 
como parte do gigantesco esforço educacional que o nosso povo 
terá. que empreender para fazer, em uma década no máximo. o que 
outros povos fizeram mais calmamente em três décadas ou mais. 

Atendo~nos primeiramente à operacionallzação das altera
ções que se apresentam mais aceitáveis e, por isso mesmo, mais 
factiveis do ponto de vista imediato, sou também dos que conside· 
ram que devemos buscar resolver prontamente as reformas na or~ 
dem econômica, em que o proÇlema maior está na questão da reti· 
rada da atuaçio direta do Estado em um significatiVO "ilúnieto de 
atividades. Mudanças que. naturalmente, têm posto em confronto 
dois polos antagónicos: os privatista.S e óS estatizantes. Sem que 
desse embate se possa vislumbrar uma saida eficiente e eficaz para 
nossos problemas. 

Na verdade, a revisão dos monopólios, que para os que de~ 
fendem a todo custo a manutenção do status quo atual, pode sig~ 
nificar um cheque em branco para o Presidente da Rep1blica, o 
que é discutível. vem atender justamente à necessidade de se colo
car a questão da mudança matricial a que me referi momentos 
atrás, considerando o papel significativo do controle do_Estado em 
vários segmentos estratégicos. Ao mesmo tempo em que se abre a 
_perspe<:tiva para que capitais privados possam vislumbrar novas 
oportunidades de investimentos produtivos no país. Recursos em 
tudo diferentes dos denominados capitais voláteis. os- capitais es~ 
peculativos. e que trarão não apenas 6 desencargo do setor público 
com uma crescent.e dívida interna e com a dívida externa. mas sig· 
nificarii.o mais emprego e mais renda para o País. 
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O Sr~ Ney Suassuoa- V. Ex• me permite um aparte, nobre vam para dar estabilidade ao País. Há pouco o nobre Senador Ney 
Senador Humberto Lucena? Suassuna, em aparte a V. Ex•, ressaltava que a parte principal, a 

O SR. HUMBERTO LUCENA • Pois não, nobre SenadOr parte fundamental, talvez, seja a discussão da legislação regulatfo. 
Ney Suassuca. ra. aquela que irá disciplinar, efetivamenle, a flexibilização dos 

o s N s v Ex' tá boroando · ·· · - monopólios. Estou certo de que a sociedade brasileira e o Con-
. r. ey . u~_n_a - : es a . ~m assunto gresso Nacional estarão juntos, mais uma vez, na expectativa de 

de suma 1mFfrtânC1a. H_o.Je, a raptdez com que os capt~s entram e alcançarmos a estabilidade necessária e desejada pelo País. 
saem dos pa~ses está cnando um grande problema a_todas as eco- . . 
nom.ias. E todos os países têm que se adaptar, têm que Se-OÍgani- • O SR~ .. HUMBERTO LUCENA.- ~ito abri~ a V. 
zar. têm que se reformar para que possam estar em dia com a atua- Ex, nobre Uder J~r Barbalho. V. Ex maiS do que nmguém. 
!idade. Seja em itens da Constiruição, seja CJ:!l itens da regulamen--· pode falar com essa ~ase. sobren..tdo ~u-~ C?manda ~ Ban
tação do fluxo até mesmo desses: capitais:. E em boa hora que 0 cada n~ Casa que, isoladamente, é majOiltária., como o é _ta~
País busca fazer a sua reforma; é em boa hora que 0 País busca se ~na Cru;mm dos Deputados. ~ PMDB e_s:tá ?ando uma con~
modemizar na sua estrutura e é preciso que todo o Congresso Na- buição efeb.va para ~e essas reformas preco~das pelo ~-~t
ciooal apóie a ação do Presidente e se pre~ para a fase seguinte, den~ Feman_do Hennque ~so pos~ ler êxito no Congres~ 
que será a fase muito mais difícil, que é a da regulamentação des- Nactonal, P?l:' sua ~5p0nsabilidade é muitO grande dentro do can
sas reformas. Sou solidário ao discurso de V. Ex• como também texto da polítl<:a nacional. 
com a ação do Governo Federal. Diga-se de passagem, a nossa posição é nluitO firme. mUito 

0 SR. HUMBERTO LUCENA • Nobre Senador Ney ahiva, porque não estamos, absolutamente, solicitando qualquer 
Suassuna. v. Ex• tem toda rn.zão quando enfatiza a açio piedatória - contrapartida do Senhor Presidente da Repíblica para dar o nosso 
desses capitais especulativos - chamados assim dada a sua volati- respaldo às proposições que ora estão sendo objeto de apreciação 
bilidade -.que hoje estão na faixa. segundo as infonnações dos co- nos plenários da Câmara e do Senado Federal. 
mentaristas econômicos, de 30 trilhões de dólares, pelo mundo O Sr. Rame:z Tebet - Permite V. Ex• um aparte? 
afora. O próprio Fundo Monetário Internacional aquiesceu. de O SR. HUMBERTO LUCENA - Concedo o aparte ao 
acordo com o que noticia a imprensa. à proposta do PR:sidenle nObre-Senador Ramez Tebet, com muito prazer. 
Fernando Henrique Cardoso, no sentido de criar um fundo desti- O Sr. Ramez Tebet - Senador Humberto Lucena. tenho a 
nando vultosos recursos para socorrer os países em desenvolvi- impressão que V. Ex• é o primeiro Senador que, cb.egarido a pri
mento, a fim de que não se repitam crises seinelhantes àquela que meira emenda votada pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci
ocorreu no México. quandO houve justamente uma corrida desses dadania ao plenário, inaugura. dessa triOOna. o debate sobre as re
capitais diante da altemção da taxa de juros no mercado americano formas constitucionais que a sociedade brasileira esPeii que o 
para mais, a fim de que pudessem ter um rendimento maior. CongresSo Nacional implemente de pronto. Tenho para mim que 

O Sr.Jader Barbalho p V. &• me permite um aparte? isso é muito bom dada a experiência e a capacidade de V. Ex_•. Na 
esteira do aparte do nosso Lfder Jader Barba.Jho, quero dizer a V. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço com prazer V. Ex•. Ex• que, rcalm.ente.. é muito oportuno que 0 debate seja iniciado 
O Sr. Jader Barbalho - Senador Humberto Lucena, o dis- por um Parlamentar da sua experiência, porque o Congresso Na

curso de V. Ex• é de grande oportunidade neste momento. A partir cional - é ~so deixar claro - está tão-someDle desconstituciOna
da data de boje, o Senado começa a·cliscutir as emendas proposlas liz.a,ndo alguns dispositivoS da Carta Magoa. Em verdade. depois 
pelo Presidente da República à Constituição. O discurso de V. Ex•, de votannos as emendas constitucionais que estão aí, teremos que 
com a experiência que possui e a contribuição que tem dado ao votar a legislação ordinária e, com toda certeza. vamos fazer isso . 
longo do têinpõ â vida política brasileirn., pode. neste momento, fa- dentto do objetivo de V .Ex• e do Congresso Nacional: defender al
zer este alerta em relação. primeirO. à expectativa de todos: nós de tivamente o ioteresse nacional. Solidarizo-me inteiramente com o 
que o Piano Real possa efetivamente ter os efeitos que todos_nós seu discurso que, a meu ver, inicia ó grimde debate no pfenário do 
desejamos; à experiência vivenciada oão s6 pelo Bmsil do insuces- Senado da República. 
so de outros planos económicos em pequenO espaço de tempo", à 0 SR. HUMBERTO LUCENA _ Grato às palavras de 
experiência de vizinhos. como o México, que faz com que as nos- v .Ex• nobre Senador. Na verdade, procurei adequadameme escre
sas autoridades fiquem atentas parn que o Brasil_não venha a in- ver um discurso para a sessão de boje, JXm:IUC cheguei à conclusão 
correr oo que incorreu o país amigo; às -rePetcUSsôCS.das refõiiWls- que, a partir desta data. iriamos ter a grande discUsSão em iomo 
constitucionais aguardadas pela sociedade brasileira. Na condição _ das proposições relacionadas com a reforma constitucional. 
de Líder do PMDB e de integrante do Congresso Nacional. quero 
dizer a v. Ex•., Senador Humberto Lucena. que, mais uma vez, 0 V. Ex•, que é Relator emineDle de uma delas, tem sido bas
Congresso Nacional está oferecendo ao Executivo a sua soli~e_· tante lúcido e competente para esrudar a matéria. Inclusive, em 
dade. a qual esperamos poder repercutir favoravelmente na socie~ reunião de nossa Bancada portou-se como um verdadeiro homem 
dade brasileiia. O Poder Legislativo e a classe política nãO têm fal- público:. procurando colocar. como sempre fez., os interesses do 
tado para com 0 Executivo ao longo do tempo. Se verificarmos to- País: acima dos interesses pessoais e políticos. 
dos os projetes e planos econômicos oferecidos ao Poder ExeaJti- Quero dizer, nobre Senador, que, na verdade, o Senado tem 
vo. perceberemos que o Poder Legislativo sempre eslá solidário, de ocupar. neste momento histórico que a Nação atravessa, o seu 
preocupando-se, fundamentalmente, com a busca de caminhos es. lugar de destaque. 
tá veis para a economia e, por conse(jüência. com a busca de cres- A Câmara dos Depurados, di.u3.nte __ vári_os meses, eSteVe no 
cimento e de bem·estar para a sociedade brnsileira. O pfonuncía· noticláiío nacional. Na ComisSaO de COnstituiÇão e Justiçã.-nas 
mento de V. Ex•. é muito oportuno, oo momenro em que o S~do ca::nissões espedaís e no plenário. [O(fos os temas foram debatidos 
começa a discutir as emendas à Constituição, demonstrando que, exaustivamente. Chegam agora ao -S-enado as principais Propostas 
mais uma vez. o Congresso Nacional está a oferecer a-Sua solida- de Emenda Coostitucional. Temos não só de díScuti-las. mas de 
riedade. na expectativa de que esses instrumentos efetivam.ente sir- verifiW Se deverão ser alteradas, porque não é possível. em abso-
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luto,. que o Senado Federal, sendo uma Casa tevisora, tenha apenas 
o papel de chancelar aquilo que vem da CâmAra 00. Depltadoo. 

Ati! entendo que. politicamente, possam aprovar atnaDbã 
matérias de igual teor ao votado na Câmara dos Deputados., mas 
isso não significa que- estejamos absolutamente renunciando ao 
nosso direito de modificar as Propostas. 

A refodna constitucional é um processo legislativo da mais 
alta importância: por isso mesmo, dentro de poucos dias, voltaxei a 
esta tnõuna para fazer Um pronunciamento rápido, justificando 
uma Proposta de Emenda Constimcional, que apresentei ao Sena~ 
do e, portanto, ao Congresso, no sentido de voltarmos ao texto 
constituclOnãl, anterior ã 1988, no tocante à refon:na. da Constitui
ção, quando se estabelecia que a discussão e votação das propostas 
seriam r citas ·em sessões conjuntas do Congresso Nacional. Insisto 
nestepootoparaumareflexãodosSrs.Senadcres.- -- ---

Na verdade. quando as sessões eram conjmtas bavia uma 
discussão comum. e as votações eram separadas nas duas Casas, 
inclusive no PleiJário do Congresso Nacional. A prOOuçio é muito 
maior, não há maiores hiatos.' e a atenção de todos é voltada pua a 
matéria que está em apreciação. 

O Sr. Jader Barbalho - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA • Ouço o aparte do nobre 
Senador Jader Barbalho. 

O Sr. Jader Barbalho • Desejo manifestar, Senador Hum
berto Lucena, mais uma vez a minha solidariedade à proposta de 
emenda constib1ciooal, feita por V. Ex·~ que pretende rcstamar o 
sistema anterior à Constituição de 1988 com essa apreciação con
junta. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer a V. Ex• que, por parte 
do Senado, a apreciação não deve ser absolutamente homologató
ria. Concordo. também. que o Senado oão vai alterar pelo simples 
prazer de alterar, se estiver convencido de que a redação dada. pela 
Câmara é a melhor. Inclusive, na emenda que está boje em pauta, 
a Câmara chegou a aprovar um texto no primeiro tumo e Iéfonnou 
no segundo turno. Pottanto. não há procedência, por parte de al
guns setores que procuram. pela ausência de melhor argumento, 
ficar apenas com o argumento de ~que o Congressc:,- Nacional nio 
esteja a d.v-ooJJJribuição efetiva. E uma injlstiça para cOm a Câ
mara dos Depilados. No caso da emenda boje em pauta. da emen
da do gás canali:mdo, a Câmara chegou a reformar. primeiro, a 
mensagem enviada pelo Executivo, que ganhou lióVO texto com o 
substitutivo votado no primeiro turno. E. no segundo tumo. a Câ
:ma.ra resolveu reformar aquilo que havia aprovado no primeiro 
rumo. Portanto. o Congresso Nacional dá a sua contribuição. Ago
ra. aceitar como argumento· simplesmente o fato de que se discOr
da. sem que se apresentem argumentos. dados, idéias, aí não. Nós, 
do Partido de maior bancada no Senado, estamos a aguardar que 
os demais partidos possam dar a sua contribuição. Se as suas 
idéias forem boas, nós~ seguramente. do PMDB, as acolheremos, 
mas o simples juízo de que o Senado deve reformar por ref011ll8!:, 
este não poderemos seguir. porque não é o·maiS-á.dequado e não é 
o do bom senso. · 

O SR. HUMIIERTO LUCENA • Perfeitamenle, nobre 
Senador Jader BarbaJbo. V. Ex• tem inteira razãO no seU racíoci
nio. Agora. é prec_iso também que o Senado, pelo menos. não vcte 
silenciosamente. É preciso que haja debate; é preciso que-ieste ple-
nário não se esvazie, como boje, por exemplo, no momento em 
que estamos aqui para discutir a refonna da Constituiçio. Isso é 
profundamente decepcionante. nobre Líder. poiS. Da Verdade, te
mos de estar atentos para nossa responsabilidade de parlamentares 
e de bomens públicos. 

O Sr. Jader Barbalho - Se V. Ex• me permite mais um 
aparte, diria a V. Exa que o clima ontem na Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania era um clima que, inevitavelmente, 
coottasta com o clima neste momento vivido pelo Plenário do Se
nado. Ficamos ontem até tarde da noite a discutir detalhes a respei
to da emenda relativa à flexibilização do setor de telecomunicaçõ
es e, assim, acorri em relação a rutras emendas. Como o Regimen
to prevê cinco dias para a discussão e com esse prazo há possibili
dade de apresentação de emendas, na verdade estamos a aguardar 
as etnendas que possam ser apresentadas, as contribuições que 
possam ser trazidas ao Plenário, para. aí Sim, o Senado da Repú
blica ter oportunidade de decidir a respeito do texto das emendas. 

O Sr. Rooaldo Cunha Lima - Senador Humberto Lucena, 
V. Ex• mepermiteumaparte'? 

O SR. HUMBERTO LUCENA ·Com muita boma. Sena· 
dor Ronaldo Cunha Lima. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Humberto Lucena. 
o Senador Ramez Tebet disse muito bem. os debates a respeito da 
reforma constirucional são inaugurados com um pronunciamento 
formulado e feito por quem tem. efetivamente, autoridade para 
fazê-lo. pela sua experiêru::ia e espírito público. Em verdade. vive~ 
mos um momento histórico em que esta Casa tem oportunidade de 
analisar as emendas encaminhadas à Câmara dos Deputados. como 
propostas de reforma i Constimição, já votadas algumas delas. O 
Senado, evidentemente, como infonnava o Líder Jader Barbalho, 
nao pode se demitir da condição de Casa revisora. mas não pode 
simplesmente emendar pelo simples prazer de: emendar. Se sentir~ 
mos da conveniência., necessidade e oportunidade da apresentação 
de alguma emenda e de aprovação da mesma. certamente que o fa
remos. Em verdade. ontem. na Comissão de Constituição. Justiça e 
Cidadania, debatia-se. de forma acalotada. pa!riótica. com a pre· 
sença maciça dos seus integrantes. acerca de uma emenda encami
nhada pelo Presidoole da R"f.Ública. Como dispomos de um praro 
de cinco dias pam discussão. que começa agora com o brilhante 
pronunciamento de V. Ex a, temos certeza da efetiva participaÇão 
dos Srs. ·Senadores na discussãO de propostas tão importantes e 
fundamentais para o destino desta Pátria. Nesse instante, resetvo~ 
me no direito de parabenizar V. Ex• e felicitar este Senado, por 

-abrir e inaugurar os debates a respeito da Constituição. com o pro. 
nunciamento formulado por V. Ex•, nos tennos em que está apre~ 
sentando. 

O SR. HUMBERTO LUCENA • Ouvi com alenção as 
palavras de V. Ex• que nruito me coofonam. nobre Senador RonaJdo 
Cunha Lima. sobretudo porque temos uma grande afinidade em toda 
essa diSCUssão de matéria tão :relevante para os destinos nacionais. 

• Sem dúvida, essa é uma posição que deve ser entendida 
como a saida pragmática mais conveniente nesse momento. E que, 
em síntese. mantendo o cumprimento do programa do PMDB. re~ 
lativamente ao tema. deve ser equacionada, ao meu ver. do modo 
como aqui registrou, em discurso pronunciado em 31 de março úl
timo. o nobre Senador Roberto Freire. ao anunciar, entre ootros 
pontos importantes. uma emenda aditiva ao texto constitucional 
sobre a matéria, de sua autoria, "estahekundo que o monopólio 
do JMtTÓko,flexibilizado e eurcido pela União, deva se dar por 
intennidio de empresa estatal( ... ) a Petrobrás". Adiantando, ain· 
da, que "Nas telecomunicações, monopólio atipico e tião inchádo 
no titulo da Ordem Económica, e sim no que trata da competência 
única da União, já jkxibili?Jtdo em alguns de seus serviços, como 
radiodifusão sonora, de sons e imagens, admitimos a ampliação 
das concessões para todos os serviços, mas com a manute-I!Çân 
das empresas estatais Embratel e Telebrá.s~. 
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Sr. Presidente. Srs. Senadores, neste particular, devo sa
lientar que, em uma audiência mantida com vários ·srs. Deputados 
e Srs. Senadon:s, o Senhor Presidente da República comprometeu
se em dar tudo de si no sentido de evitar qualquer iniciativa que 
viesse a propiciar a chamada privatização da Petrobrás e, creio que 
também, da Telebnls. 

SoiXIO$ inteiramente contrários a essas idéias e entendemos 
que, mesmo amanhã, mantido o monopólio do petróleo e do servi
ço de telefonia com a União, ressalvadas as concessões a empresas 
estatais, quaisquer coocessões feitas ao capital privado, seja nacio
nal ou estrangeiro, devem passar por uma concon&cia com a Pe
trobrás, a Telebrás e suas subsidiárias. Esse pelo menos ~ o enfo
que com que estamos colocando a questão. 

E certamente esse aspecto será. objeto de preocupação do 
Congresso Nacional ao elt.borar a lei que bavení de regulamentar 
tanto as concessões do petróleo, como das telecomunicações. 

OSr.Jo.séEduardoDulra· V. Ex' me~ um aporte? 
O SR. HUMBERTO LUCENA • Coocedo o aporte a V. Ex'. 

O Sr. José Eduardo Outra • Nobte Senador Humberto 
Lucena, quero inicialmente me congratular com V. Ex• pelo seu 
pronunciamento. E gostaria de destacar uma frase que V. Ex• pro
nunciou, quando, independenJ.e de que se deva ou nio aprovar a 
emenda no Senado, V. Ex• conclama que sejam debatidas as 
emendas do Governo. as emendas que porventura venham a ser 
apresentadas pelos Srs. Senadores. no sentido de melhorar a pro
posta do Governo. E, infelizmente, oobte Senador Humberto Lu· 
cena. pelo menos até o momento, no imbito da Comissão de 
ConstiUJição e Justiça. nio temos visto essa disposição para o cJe.. 
bate, particularmente por parte dos Srs. Senadores que fazem parte 
dos partidos da base de apoio do Govemo Federal. Vimos iSSO on
tem. por ocasião da audiência p.íblica em que foi aproVada. na Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, para oovirmos o de
poimento do Dr. Renato Archer, ex-Ministro da Ci&cia e Tecno
logia e do Dr. Brígido, representante da errEI.- Essa audiência 
ptlblica foi aprovada por unauimidade pela Comissão, a partir de 
requerimento do Senador Ademir Andrade. E, infelizmente, não 
vimos, participmdo dessa audiência,. com o devido interesse, in
clusive no sentido de promover o contraditório entxe as posições 
emitidas pe1os 'ttehatedores e os Senadores, não vimos essa partici
pação efetiva por parte dos Seoada:es que fOimam a base de sus
tentação do Governo. A mesma coisa aconteceu quarido da vota
ção da emenda das telecomunicações. Tivemos, .iilicialmeote, um 
debate acalorado sobre a admissibilidade ou nio de uma emenda 
do Senador Roberto Freire, mas quando se enttou no méríto da 
discussão do relatório do Senador Fmncelino Pereira. p:mticamente 
apenas os senadores da oposição debãteram o mérito da" -questãO, 
com exceçáo do Senador Jader Barbalho. Uder do PMDB. que se 
inscreVeU -si.Inp1esmente pelo fato de que, no meu pronunciamento, 
havia citado o seu partido. Independente do mérito das emendas 
que estamos apresentando, pois se as estamos apresentando é por
que entendemos que contribuem para melbOilU' as emendas consti
tucionais que vêm do Governo e para preservar uma série de ques
tões que entendemos como estratégicas para. o País, se elas não es
tão sendo encaradas com a devida importância por diversos sena
dores, que não têm a preocupação de debater o mérito dessas ques
tões na Comissão de- Constituição, Justiça e Cidadania - esperamos 
que isso não aconteça no Plenário -, mas apenas a preocupação de 
votar e impedir o texto constiwciODal. gostaria de refOIÇai" as pala
vras de V. Ex•. quando diz que é necessário que es-ta Casa fi!&B um 
debate profundo, até porque em função do menor número de 
membros e do clima menos emocional que estamos vivendo aqui, 
o nosso entendimento é o de que esta Casa é o forum privilegiado 

para que possamos debater as emendas que podetio lraZer profun
das mudanças para o Brasil e para as fuOJras gerações. Sendo as
sim, gostaria de me congraOJlar, mais uma vez, com o pronuncia
mento de V. Ex_•. Muito obrigadO.: 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu que agradeço, nobte 
Senador. Na verdade, espero que as palavras de V. Ex• também 
encontrem eco, pois precisamos que este Plenário esteja replew de 
Senadores nesta fase do debate em tomo das Propostas de Emenda 
Constitucional. independentemente de seu mérito. Cada um assu
ma sua posição de acordo com o programa de seu partido, mas que 
todos estejam presentes para que tenhamos a oportunidade de co
locar, perante o País. a nossa opinião pessoal e partidária. 

Volto ao fio de miobas considerações anteriores. 

Inegavelmente, as posições dentro do Governo sobre a 
queslã.o da privatização, não obstante a resistência dos que advo
gam apologeticamente o mercado livre, tem siào levada no sentido 
de preseiVar o controle de Estado sobre o processo de produção de 
serviços de utilidade ptlblica, que se caracteriza pela modificação, 
em vários se~. do modelo atual de coocessão de serviços públi
cos a empresas públicas, pelo modelo de concessão desses servi~ 
ços a empresas privadas. 

O processo de mudança desses modelos. com efeito, nãO se 
dá meramente pelo interesse-de retirar o Estado dessa área, n tola 
coocepção de que este deve sair de toda e qualquer ati.vidade eco
nõmica. Na verdade. devemos compreender que isso se dá, como 
pioneiramente analisru o saudoso economista lgná.cio Rangel. em 
decorrência objetiva da própria problemática econômica e fma.n
ceira de nosso país, que está a exigir uma compreensão maior, por 
parte de todos nós. da evolução institucional dos referidoS servi· 
ços. desde que se iniciou a tlósSa industrialização. 

Tomemos como exemplo a energia elétrica, que foi o setor 
paradígnlátiCo doS serviÇos de utilidade pública em nosso país, 
tendo os demais, com as pertinentes diferenças.. seguido essencial
mente o mesmo padrão. Com efeito. esse setviço surgiu no Brasil 
como expressão do capitalismo fmanceiro dos países desenvolvi
dos. em tomo dos quais sempre estivemos girando, na condição de 
país periférico. No começo da industrialização, esses seiViços se 
OigaDizara.m como concessões de serviços públicos a e~ 
privadas estrangeiras, que correspondiam objetivamente às condi
ções econômicas e tecnológicas de então, no Brasil e no Mundo - é 
o caso da LIGIIT, no Rio de Janeiro. Depois. vieram as ineVitáveis 
mudanças dessas condições e, semelbantemente, respondendo a 
essas mudanças, por volta do imediato póS--gUerra. esse instiUJto 
foi =daudo para serviços ptlblicos de administração direta doEs
tado e, Jogo a seguir. substituído pelo instinJto de serviços púbti
C05 concedidos a empresas públicas. 

Sucede que agora esse último estágio está justamente ein 
pleno esgotamento, depois de ter desempenhado um importantíssi
mo papeL Nele. o Estado é simultaneamente poder concedenle e 
coocessionário do serviço e, aparentemente, s6 se distinguiria dos 
serviços pJblicos de administração direta e dos concedidos a em
presas privadas estrangeiras, :por uma questão formal. Mas não é 
bem assim. O modelo awalmente vigente de concessão a empresas 
públicas nasceu com muitas virtualidades qiie fiiltavain aos ante
rimes. Foi, sem dúvida. muito fecundo. No caso da energia elétri
ca.. em detenoinados momentos. como aconteceu entre 1953 e 
1980, quando a produção mundial cxesceu 7,5 vezes, a norte-ame
ricana 4,4 vezes e a soviética 9.2 vezes, a nossa aumentou 13,5 ve
zes. Mas. do mesmo modo que os modelos anteriores, essas vir
tualidades cessaram. devendo agora dar lugar a outro, qual seja o 

- ---------- --------
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da concessão de serviço píblico a empresa privada. fmancd.vcl em 
moeda nacionaL 

Mas por que cessaram as virtualidades desse modelo? A 
qucstio cio é simplesmente econômica. É tanto quanto jutfdica e 
diz xespeito à impossibilidade virtual de o concessionário, no caso 
o p<6prio Estado, oferecer aos =dotes uma sólida gamntia real. 
ou seja, uma hipoteca legitima, pois se todo oo quase todo o palri
mônio dos serviços está comprometido com a prestação dos servi
ços de utilidade pública. ele não pode ser alienado, não pode ser, 
por isso mesmo, cedido em_ garantia., seDio ao poder concedente, 
que também é o Estado, chegando-se, assim, à absurda situaçlo de 
o Estado vir a hipotecar os seus bens a sim mesmo. O que, em ou
rros tennos, significa que a garantia boje oferecida pelo concessio
nirio público é de tipo fidejlssório, ou seja. nio se CODSiitui uma 
gamntia real. De modo que esse aval do Tesooro Nacional não po
deria ter outro lastro senão o comprometimento dos recursos fiS
cais e para-f1SC8is: do Estado, por meio da tarifa, levando isso a 
que se atingisse inevitavel.menc.o a atual insolvência do nosso setor 
público. Fato que está na essôncia mesma da nossa crise. 

E como funciona esse processo? Como disse, atrav~ do 
aval do Tesouro, os recursos fiscais e para-fiScais futuros do Esta
do vieram sendo comprometidos. 

O Sr. Pedro Simon- Pen:nita.-me V. Ex•. um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Concedo o aparte a V. Ex". 
O Sr. Pedro Simon • Senador Humberto Lucena, quero fe-

licitar V. Ex•. por iniCiai, nó Plenário desta Casa, o debate sobr:e as 
reformas CODStitucionais. Suas idéias são de um conteúdo profun
do. Não h i dúvida que a Coostiruição tem que ser altexada. mas de 
forma apressada e sem um profundo estudo do que será feito. No
bre Senador Humberto Lucena. assusto-me quando "vamos na 
onda da mldi.o.", no sentido de que tudo é tocado de um !Bdo s6. O 
Pais já tem feito '!lgumas injlstiças, e nós já temos cometido al
guns equívocos. E claro que o Senado deve votaÍ' as emendas 
coostitucionais. Mas este plenário deveria estar iotacki. V. Exa, 
pela autoridade, que tem. foi Presidente, foi Líder, mais uma vez 
foi Presidente e mais uma vez foi Uder da nossa Bancada, pela 
ctedibilidade que V. Ex" tem e por ser hoje o primeiro dia que es
tamos ioiciãnckr essa m:aU:ria, essa Casa deveria estA. can todos os 
seus parlamentares, exatameote, para entrar neste debate, pam dis
cutir o conteúdo deste debate. Seria um absuldo n6s votam:IOS a 
reforma da Conslimiçllo na base de quem tem mais. o Governo já 
tem tantos e a Oposição não tem tantos. Acho que isso é uma coisa 
que nós temos de nos convencer. Estou aqui tnmqíiilo, sereno, 
querendo que me convençam. porque não estou nem apaixooado 
para votar de um lado e nem do outro. Sou um homem de Gover
no, votei no Presideme Fernando Henrique Cardoso, acho que S. 
Exa está bem intenciooado, estru torcendo para que o Govemo dê . 
certo, mas a Comtituição esli acima do Govemo. A CoDSiit:uiçio é 
o nosso País, tem de ser debatida e analisada. V. Exa diz, com awi
ta. justiça, que a reforma da Constib.lição deve ser feita, mas estu
dos profundos devem ser analisados. Repare V. Exa, lamentavel
mente, fui um dos que vararam contra se fazer a revislci no anO 
passado, porque eu achava que era um ano que a :rcvisio Dão iria 
dar certo, tinha eleiçllo pam Presidente da República, eleição pam 
Governador, eleiçllo pam 213 do Senado. eleição pam Cimara, e o 
pior aconteceu pam desgraça nossa, que foi a CP! do Orçamento. 
O que é que aconteceu? Aconteceu que a revisão não saiu. Então, 
n6s nos preparamos para. este ano, fazer a reforma 4 Conslilui
çllo. Justiça seja feita, o Govemo fez a parte dele e, de certa fonna, 
a Câmara está debatendo, não tanto, talvez, quanto devesse mas 
está debatendo. Nós, no Senado, temos que fazer a mesma coisa. 

Temos que discutir, temos que fazer o que V. Ex• está fazendo e 
temos que nos aprofundar sobre essa matéria. Afmal, não estamos 
mudando a Constimição de um século atnís, como nos Estados 
Unidos ou na Argentina. mas sim uma Constituição de alguns 
anos atrás, a qual o Brasil inteiro acompanhou. debateu e alterou. 
Agora, muitos dos Constituintes de 88 acham que ela deve ser al~ 
terada. Concordo. porque o mundo, de certa fa:ma. mudou. O sen
tido das realidades mudou, por exemplo, a Uniio Sovi&ica que 
d.esaparu:eu, o comunismo praticameme está fora de cogitação. 
desapareceu o muro de Berlim. EnfiDl, vamos debater, vamos dis
cutir, será que essa aldeia global é assim como se está dizendo"? Na 
Comisslo de Constituição e Justiça, o Senador Roberto Freire, ao 
cootra~-argtu:Dentar o Sr. Renato Alcher. disse exatamente isso~ 
Dentro de muito pouco tempo, com um satélite poder~se-á fazer a 
transmí.ssio de televisio praticamente para o mundo inteiro para 
qualquer aparelho de televisão com aneena de trinta ceDlímetros. O 
mundo está. mudando, não podemos ter o sentimento que ttnhamos 
há 20 anos, mas, nem por isso, votaremos essa matéria sem conhe
cer, sem nos aprofundar. sem discutir, sem saber o que estamos 
votando. Por isso. felicito V. Exa, e penso que o Presidente José 
Samey' e os Srs. Ucleres deviain nos convocar para uma série de 
sessões, como a que iDiciou, hoje, com o primeiro debate, não 
deve ser uma figuração apenas para constar no po.pel. Deve-se 
cumprir o Regimento, que estabelece cinco reUniões de discussão 
e vrução. V. Ex a salvou a reunião de hoje; meus cumprimentos. 
porque não fora o pronunciamenlO de V. Ex• começaríamos. no 
primeiro dia de discussão. sem nenhuma discussão. Queira Deus 
que, a exemplo de V. Exa. no dia de amanhã tenhamos mais pes~ 
soas debatendo e discutindo essa reforma. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • A Mosa quer co
municar que V. Ex• tem tn!'s minutos para concluir o seu discurso. 
Há sete Seoadotes inscritos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, Sr. Presidente. 

Pediria vêÍtia, porque estou concluindo dentro de pouco 
tempo. Trata-se de uma matéria da maior importâ.nci4. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- V. Ex" tem a pa-
lavm. 

O SR. HUMBERTO ,LUCENA - Ouvi, com atençllo, as 
palavras de V: Ex". nobn: Senador Pedro Simon. 

Quero dizer a V. Ex a que, por isso mesmo, já emiti o meu 
ponto de vista ao Presidente da casa. Senador José Samey. e ao 
Lidar da minba Bancada, Senador Jader Barbalbo, quanto à con· 
vocação extraoidinária. do Congresso Nacional. para a qual não 
vejo razão. 

Trata--se de matérias que chegaram há pouco tempo no Se
nado, que pelfeitamente poderiam ser discutidas e votadas no mês 
de agosto, sem nenhum açodamento. para que jlstamente pudésse
mos tomar uma decisão mais fll'lllC, -altiva e digna, do ponto de 
visla politico, perante a Nação. 

Retomando meu discurso. lembro que as tarifas, que for
mam parte essencial dos cbamados preços públicos. são usadas 
Como Veriiadeiros impostos, à medida que, cOIIlpn:Cndendo um 
preço além do custo, lém de ser autorizAdas pelo Eslado. E. daL as 
já coohecidas rolagens de dívidas em que o Tescuro, em vez de 
homar o seu aval, liquidando as dívidas antigas, vai contraindo no
vas dividas, permanentemente maiores. pelos maiores encargos do 
dinheiro novo, conseguido para fmanciamento de novas obras e 
Capitalização dos juros vencidos. R deste modo, um aval já Com
prometido, é novamente concedido, numa situação esdrúxula e, na 
verdade fraudulenta, cujo limite já chegou bá pelo menos uma dé
cada aliás. 
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Esse processo, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, se se 
explica, em termos emergenciais, como tem acontecido sobretudo 
no caso das regiões Norte e Nordeste, não pode seguir iodefmida
demente. Especialmente porque, na sua dinâmica. ele quebiã o 
princípio do necessário eqUilíbrio entre o saldo devedor e o poder 
da garantia ofere<::ida. tendo como resultado a elevação insuportá.
vel da taxa d& juros. Fato que constibli a razão de se dizer, CCII.l'eta
mente, que se as taxas de juros são tão elevadas no país se deve 
justamente, em sua essência, aO-esgotamento da fmanças públicas. 

Assim. se impõe ÚJ.ecissidade de que se avance na privati
zação dos serviços p1blicos. que, em resumo deverá conduzir a 
um duplo efeito positivo: 1. o Tesouro poderá ser suprido de no
vos recursos, no processo de alienação do patrilllÔilio dos serviços; 
e 2. de modo mais imediato, teremos a redução da tUa média de 
juros no país, por força da redução dos encargos resultantes da dí
vida interna remanescente. 

E neste ponto se coloca a questão: Setio essas privatízaçõ
es debilitadoms da posição do Estado? Ora, não bá outra resposta 
a isso, senão a negativa. Pois, vejamos. na verdade ~tamos dia.DI.e 
de uma nova repartição de funções eniie o setor público e o setor 
privado, guardando-se a necessária reciprocidade de interesses. de 
ambos e da sociedade. em geral. O Estado, por meio da adminis
tração do aval legítimo. :i:iUin momento em que estmnlOS forte-
meote dependeDles de investimentos nos serviçOs pUblicas de in
fra-estrutura, terá ampliado seguramente seu pcxler. 

No caso, guardará sua função clássica de poder conceden
te, acumulando-a com a de credor hipotecário. E. em caso de ina
dimplência ou de não cumprimento de cláUsulas contta-b.iais fuuda
mentais, poderá. retirar a concessãO, tomando os bens dados em 
garantia. ou passando para outros a referida cao.cessão. Ademais. 
legitimado como avalista. terá um enorme poder sobre a intcnne
diação financeira da economia. que envolve a; bancos. as bolsas. o 
sistema de poupança etc. O que deve significar o seu domínio 
maior das ações do sistema fmanceiro nacional. a começar pela 
modificações estruturais que -Se- fazem necessárias e urgentes no 
próprio Banco Central do Brasil, desvinculando-o dos comprome
timentos promíscuos com o sistema fmanceiro privado. Do mesmo 
modo que deverá fortealecer ainda mais o papel de fomento dos 
bancos oficiais7Não sendo por ootra razão qué os privatistas neo
liberais têm olhado tanto de soslaio pará as p!'OJX)Stas de privatiza
ção re1acionadas com as concessões de ~rviços públicos. 

Evidentemente. tudo que expus resume, em termos gerais, 
o que, ao meu ver, constitui uma· das mudanças institucionais im
postergáveis de nossa ordem económica. Há, naturalmente, que se 
levar em conta as peculiaridades de cada setor. São necessárias vá
rias ponderações de caráter estratégico. eni que o papel do controle 
do Estado tem de ser salvaguardado de modo incontinenti. Como. 
por exemplo. a q~estão da mineração, do subsolo, das telecomuni
cações e do petróleo, nos termos das fortes implicações esttatégi- -
cas desses bens e serviços. 

Acredito mesmo que toda a revisão que se possa empreen
der, seja por que víã for, deverá leVar em COO.t3 a necessidãde de 
que o Estado esteja presente em todo o processo. Não bá globali
zação de men:ados que possa justüicar, por exemj>lo, que negli
genciemos o papel do Estado, quando se trata de preservar sua 
função estratégica, no sentido de garantir que as telecomunicaçõ
es, abertas à concorrência de capitais privados nacionais e estran
geiros. e mesmo de capitais estatais de outros piíses, pennanrçam 
cumprindo seu papel fundamental de promover a integração de
mocrática e ampla do país. Ou seja. deixando que esse setor venha 
a descumprir o objetiVo de se dimimJir a elevada concentração da 

renda do país, ao mesmo tempo em que o faz avançar para a de
cantada modernidade. 

Do mesmo modo, entram nesse quadro de considerações, 
tanto o petróleo, com relação ao qual, de forma acertada, o gover
no jll decidiu por propor a manutenção do monopólio estatal, 
como a quetão do subsolo da nação, que é um património que 
deve JX'I'-Se a salvo dos interesses especulativos de mercado. O 
que não quer dizer que venhamos a impedir;com certas exceções, 
a presença dos capitais privãdos na sua exploração, sejam nacio
nais ou estrangeiros. E. por oportuno, devo dizer que nessa ques
tão do capital alienígena, tenho defendido constantemente que se 
crie o Estatuto do Capital Estrangeiro. através de uma legislação 
Oid.inária. Um dispositsivo que, concordante mais uma vez com o 
nobre Senador Roberto Freire, deverá significar uma "modema k· 
gislação anti-uuste, anti-dwnping e anti-monopolista • e que pos
sa "fazer frenlt! às polilicas prolecionislas e de retaliação econô· 
mica de oU/Tos países". Algo cuja característica básica deverá ser 
a inexistência de vezes xenofobistas anacrônioos, mas que, ao 
mesmo tempo, não nos deixe à mercê dos interesses das empresas 
transnacionais e dos respectivos países-sedes. Como. de resto, fa
zem os nossos parceiros de condição emergente, como os chama· 
das Tigres Asiátaicos. e, meSn:io, países- da Comunidade Européia. 

A meu juízo, essas mudanças se colocam como as mais 
imediatas. Mas ainda do que o próprio imfrentamento do chamado 
"custo Brasil" .. que. sem dúvida. deve ser encarado com muita se
riedade, com as mudanças que devem OCOITer através da reforma 
fiscal-tributária. pela qual se desonerarão os setores produtivos do 
país, e reduzir-se- á o número excessivo de impostos e taxas que 
gravam a vida dos agentes econômicos. Partiallannente dos seto
res assalariados, que, como ficou evidenciado em recente esb.ldo 
da Receita Federal, são os que sofrem a maior carga fiscal. seja 
pela trib.Jtação direta dos seus rendimentos, permanentemente ar
rochados, seja pei!' incidência de impostos incliretos, que impri
mem ao quadro tributário nacional um forte tom de inj.Istiça So-- -
cial, por sua abemmte regressividade. Pa.m não mencionar o nível 
altíssimo de sonegação a que assistimos, em grande parte resulta-
do dessas distotções. 

No entanto, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, não me· 
nos importantes são as mudanças pretendidas na área da previden
ciária e da seguridade social. Setor em que a complexidade das 
modificações não podia deixar de se expressar de modo muito 
acentuado._ vez que se trata de tocar em direitos garantidos pela 
Constiru.ição, com exceçãá de algumas formas privilegiadas de 
concessão de benefícios, que seguramente precisam sei' -modifica
dos ou extintos. 

Em boa hora, o governo compreendeu que não poderia 
açodado nesta questão, desejando que, de modo rápido, e com 
grande deficiência de comunicação. o Congresso Nacional, apro
vasse sua proposta. E aqui, mais uma vez. devo reportar·me ao no
bre Se1;13dor Roberto Freire, ria-medida em que propõe. ao lado da 
defesa da garantia e do respeito aos direitoS adquiridos e às ex· 
pectaUVas de direito c-ompreendidas nos contratos sociais a que se 
obrigam com a Previdência Social todos os trabalhadores. o esta
belecimento transistório de dois sistemas -previdenciãrios. O de 
boje, e um novo. que combine idade e tempo de contnõuição, para 

· os que entrarem a partir de sua aprovação no mercado de trabalho, 
em molde semelhante ao que foi adotado quando da implantação 
do FGfS. Uma forma. sem dúvida. objetiva e democrática de se 
resolver o grande impasse em que se encontra boje _o sistema pre
videnciário nacionaL De modo. a se garantir que os aspectos posi· 
tivos. inclusive o de distribuição de renda. que esse sistema consti
tuciowdmente implica. sejam efetivamente mantidos. 
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Na mesma linha, deve-se discutir a questão da reforma es
trulllia! do serviço púb!ioo. E nesse pooto bá que se descar!Jir, de 
imediato, toda e qualquer proposta de orudança que expticita oo im
plicitamente coloca os servidores públicos <aDO bode>-expíatórios. A 
estabilidade desses setVido= não deve. D<m pode. ser entendida 
como um simples privilégio em relação aos demais trabalhadores do 
país. Clarameu.te, se sabe que isso deconeu de uma condição espe-
cífica do Estado brasileiro, que, à falta de uma racionalização per
tinente dos serviços públicos. oom claras defmições de um plano de 
cureira. cargos e salários e de ascensão funciooal. cria uma ambiência 
propícia a p=eguições potiticas, que se traduziriam em demissões 
injustificadas, à medida que as mudanças de governo <XXllmll-

Enfun. Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senad01es, as mudanças 
que as reformas do Estado estão por trazer- estas que menciODei e 
outras de não menos sigiírificaçio- estão inegaVelmente na pauta 
da nação. Portanto, também aqui nesta Casa, onde se discute por 
excelência a problemática regioriãl e a estruturação do país, assim 
como no Congresso Nacional. elas também devem estar priorita
riamente em suas pautas de tp.balbo. 

Trata-se, na verdade, de dar curso a um novo projeto de 
nação. De uma nação que tem tudo para ser um dos esteios mun
diais. e que s6 não o será se nós, ao invés de nos pt'eOCUparmos 
com o seu fjlwro, com os~ papel significativo no tlóvo COncerto 
das oações, com sua possibilidades coocret.as a serem desenvolvi
das no próximo milénio. que se avizinha, dermos vazão a velhos 
ranços ideológicos e polítiCos. cuja anactollicidade uã.o será , cer
tamen,.,, perdoada pelas funn:as gerações-

Era o que tinha a dizer Senhor Presidente. 

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. JEF
FERSON PÉRES, NA SESSÃO DE 10-06-95 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBU-
CADO POSTERJORMENiiF .. --

O SR- PRESIDEN'ffi (feo<onio Vilela Filho) - Coocodo a 
palavra a V. Ex•, por cinco minutOs, para umacomunica.çio inadiável. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - (PSDB-AM Para uma co
municação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores;-faleçeu e foi sepultado em Manaus. no último sábado. 
o jornalista Umbeno Calderaro Filho. sem sombra de dúvida. o 
maior nome da imprensa da minha terra nesta segunda metade de 
século. 

De origem humilde, filbo de um balconista de saparari.a. 
era um self-made man. Construiu um império jornalfstico, com
posto de um jornal. o maior do Amazonas, campeão de tiragem -
que vende sozinho mais que todos os demais reunidOs -. um canal 
de televisão e duas emissoras de rádio. -

E conseguiu construir tudo isso. Sr. Presidente, sem sacrifi
car a independência do jornal. Levou o galardão de ler sido alvo 
do ún.ico atentado terrorista de que tenho conbe...cimento na niinha 
terra. quando uma bomba de média potência foi lançada sobre seu 
jornal. causando apenas danos materiais. E terrorismo oficial. a ser 
verdadeira a versão de que o atentado teria sido maquinado nos 
subterrâneos d_o govemo de então. 

Agora mesmo, conseguiu um milagre. algo fácil para os 
grandes jornais do Rió de Janeiro e de São Paulo. mas quase im
possível para um jomal de provincia: incompatibilizado com os 
governos estadual e municipal, sobreviveu sem um cemavó de pu-
blicidade oficial. -

Apesar do seu enorme poder, do qual nunca abusou, era 
um homem bom. simples, que ajudou um sem-número de pessoas 

e nunca ostentou riqueza. Motteu aos 68 anos, cercado de um 
enorme respeito de toda a sociedade do meu Estado. 

_ Faço este_ registro muito comovido, para que conste nos 
Anais do Senado, (>elos 40 anos de amizade que nos ligaram como 
um pn:ito de saudade àquela grande figura humana que foi o jor
nalista Umberto Calderaro Fílbo. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. &,• um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES- Pois não, oobre Senador. 
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Jefferson Péres, desejo 

apenas associm:'-me às homenagens que V. Ex .. presta neste instan
te ao grande jornalista Umberto Calderaro Fílbo. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Agradeço a V_ Ex• pelo 
seu aparte, e encerro meu pronunciamento Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

ATADA9S"SF.SSÃO,REALIZADAEM21DEJUNHODE 1995 
(Publicado noDCN, Seção ll.de 22 de junho de !995) 

RETIFICAÇÃO 

Na, página 10491, no texiD da Emenda n• 6 à MEDIDA 
PROVJSORIA N" I-024195, que reduz a alíquola do lmposiD de 
lmpol1açilo pam os produro. que especifica e dá ootras providências. 

Ood~selê: 
MEDIDA PROVJSÓRIA N" 1-024195, Deputado Paulo 

Bomhausen. 
Inclua-se o seguinte dispositivo, onde couber. 

"Art. Em situações de desabastecimenlO total oo 
parcial de mercado, ou de aumentos inj.Jstificados de 
preços de detenninados tipos de veículos nacionais, o 
Poder Executivo poderá. temporariamente, reduzir a ali
quota do Imposto de Importação incidente sobre os veí
culos importados do mesmo tipo. 

P'!f<\grafo único. Na hipótese de aplicação do dis
posto no caput deste artigo, os veiculas assim importa
dos não serão COQlputados para fim de eventuais ümíta
ções quantitativas que venham a ser estabelecidas nos 
lermos do art. 9°". 

Justificação 

Este artigo visa propiciar ao Governo instrumentos para ga
rantir o abastecimento do_ mercado dqmé_sf.ico, bem como a rápida 
ação do Governo Federal para a resolução destes problemas. 

Lcia..K:-
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.024195. Deputado Paulo 

Bombaus~ 
Dê-se a seguinte redação ao§ 1° do art. 7o da Medida Provi

sória no 1.024/95: 

''ArL "r'····---··---··--··-··-·-----··-~--,, 
§ 1° Será estabelecido, em regulamento, percen

tual mínimo de partes, peças, componentes. conjuntos e 
subcon}.lnlOs. Tabricados no País, apurado em relação ao 
valor total destes produtos utilizados na produção de 
cada linha -de produtos das empresas referidas no caput 
deste artigo. 

Justíficação 

A limitação global do oon<eúdo !oc;U poderá, em caso extre
mo. permitir que produtos com 100% de componentes e peças im
portados sejam beneficiados coni alíquola de lmposiD de Importa
ção reduzida--para 2%. tia eventualidade de que. mesmo assim, a 
empresa pudesse atender de maneira global os limites estabeleci
dos de conteúdo local. 
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Ata da 1000 Sessão, em 23 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária,_ da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos e Renan Calheiros 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA- em saldar suas conlriruições anuais, consideradas injustas por não 
DORES: - levarem em coosideração. para o seu cálcu.Io. diferenças oo grau 

Ademir Andrade -- Bello Parga - Beni V eras - Beinardo · de desenvolvimeniD dos seus membros. 
Cabral- Carlos Patrocínio - Carlos Wilson- Casildo Maldaner- -Tal inadimplência, que colocava o Brasil na posição de t.er
Edison Lobão- Élsio Álvares- Epitácio Cafeteira- FemaD.dO Be- ceiro maior devedor da CICAA, determinou a constituição de um 
zerra- Flaviano Melo- Francelino PereinL -Freitas Neto- Geral- grupo de trabalho para estudar alternativas para nova base de cál
do Melo - Ger.;on Camata - Gilberto Miianda - Gilvam Botges - culo das conlriooições. 
Guilherme Palmeiia- Hugo Napoleão- Jáder Barbalho- Jeffer- Em virtude disso, o presente Protocolo à Convenção anle
son Peres- João França- João Rocha- José Agripino- José AI- rior se faz necessário psm a implantação da nova base de cálculos 
ves -José Fogaça - José Roberto Anuda - José Samey - Júlio_ pela qual são introduzido5 os critérios de grau de desenvolvimento 
Campos - Lauro Campos - Levy Dias - Lucídio Portclla - Lúdio econômico e PNB per apita, dividindo-se os países-membros em 
Coelho- Luiz Alberto de Oliveira - Nabor Júnior- Osmar Dias- quatro categorias. 
Renan Calheiros - Roberto Requião - Romero Jucá - Sebastião Pelo Protocolo, fruto da Conferência de Plenipolenc:Wios, 
Rocha- Sérgio Machado- ValmirCampelo- WaldeckOrnellas. reunida em Madri, oosdias 4e5 dejmhode 1992, a conlriruiçãodo 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de pn>sen- BrasilàCICAAéreduzidade 4.10%doorçamenlopara2.88%. 
ça acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo núme- O parágrafo 2 do artigo X da Convenção passou a ter a se-
ro regimental, declaro aberta a sessão. guinte redaçiO:: 

Sob a pror.eção de Deus, iniciamos nOSsos trabalhos. ''2. cada Parte Contratante contrii::Uirá anualmen-
0 Sr. 1° Secretário Cm eXeiêfciO: Senador Jefferson Péres. te para o orçamento da Comissão com uma importância 

procederá à leitura do Expediente. calculada de acordo com o sistema estabelecido no Re-
É lido 0 seguinte: guiamento Financeiro? uma vez adcUdo pela Comissão. 

Ao adotar esse sistema. a Comissão deve ter em conta, 
EXPEDIENTE inter alia, as cotas básicas fixas de eada uma das Panes 

ContratAntes, como membro da Comissão e das Subco-
A VISO missões, o tola! em peso btuto das caplllillS e em peso lí-

DE MINISTRO DE ESI'ADO quido dos produtos enlatados dos tunídeos atl.inticos e 
N" 493-A/95, de 19 do corrente, do Ministro da Fazenda, esp6ciesafms,eseugmudedesenvolvimentocoonômioo 

referente ao Requerimento 0 C> 662, de 1995, de Informações., do o· sistema de contribuições anuais, que figura oo 
Senador Epitácio Cafeteira. Regulamento Financeiro s6 poderá ser estabelecido oo 

_ !_Dodificado por acordo de todas as Partes Conlralantes 
As informações foram encaminhadas. em cópia.- - que se encontrem presentes e tomem parte na votação. 

ao requerente. As Partes Contratantes deverão ser informadas disso 
_O requerimento vai ao Arquivo. -- com 90 (noventa) dias de antecedência ... 

PARECERES As razões acima expostas são suficientes para despertar o 
PARECER No 415, DE 1995 interesse do Brasil na aprovação do Protocolo, que nos beneficia. 

Somos. portanto, pela sua aprovaçãO nos temws do Projeto 
Da Comissão de Relações Exterlorco e Defesa de Decrero Legislativo n• 34, de 1995. 

Nadona~ sobre o Projeto de D"'reto Legislativo n• Sala das Comissões, 22 de junho de 1995.- Antonio Car-
34, de 1995 (nC> 289, de 1993 oa Câmara dos Deputa· los Magalhães, Presidente- Sebastião Rocha,. Relator- Geraldo 
dos), que "Aprova o texto do Protocolo à Convenção Melo - Lúdio Coelho - Romeu Tuma - Epitácio Cafeteira -
Internacional para a Conservação do Atum Atlânti· Pedro Simon -Artur da Távola- Flaviano Melo- Joel de HoJ-
co, adotado em Madri, em S de junho de 1992". )anda -José Agripino - Casildo Maldaner- Bel lo Parga- Na· 

Relator: Senador Sebastião Rocha bor Júnior. 
De conformidade com o disposto no art 49, inciSo I, da 

Constíwição Federal. o Senhor Presidente da República submeteu 
ao Congresso Nacional o texto do Pmtocolo à Convenção_ lnlema
cional para a Consprvação do Atum Atlântico. adotado em_.Madri. 
em 5 de junho de 1992. 

A Exposição de Motivos dõ Ministro de Estado das Relaçõ
es Exteriores. que acompanha. a Mensagem Presídencia~ explica 
as razões que determinaram -o Protocolo em epígrafe. 

A Convenção Internacional para Conservação do Atum 
Allântico. rati_ficada pelo- Brasil. em JC> de abril de 1969. criOu a· 
Comissão Internacional para a Conservação do Att.IJl! Atlântico 
(CICAA). que passou a enfrenlar sérioS problemaS fmanceiros 
causados pela dificuldade de alguns paises em desenvolvimento 

PARECER N•416, DE 1995 

Da Comissão de Rdações Exteriores e Defesa 
Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 

- 48, de 1995 (n° 435-A/94, na Câmara dos Deputados, 
que "Aprova o texto da Ata de Rctiflcação do Proto
colo Adiciono! sobre Navegação e Segurança ao 
Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovla Para
gual-Paraná (porio de C~rio de Nova Polmi-

- ra),lavradaem 23 de junho de 1993,em Monteridéu". 

Relator: Senador Casi.ldo Maldauer 
Nos termos da Constituição FederaL arL 49. I, e das dispo

sições regtmentais pertinentes à tramitação da matéria-constante na 
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proposição em apreço, cncami.nha-sc a esta Comissio de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional o presente Projeto de Decreto Legis
lativo~ que "Aprova o texto da Ata de Retificação do Protocolo 
Adicional sobre Navegação e Segurança ao Acordo de Transporte 
Pluvial pela Hidrovia Paragual-Parllllá (porto de Cáoexe...pocto de 
Nova Palmira), lavrada em 23 de ;mho de 1993, em Moo!evidéu". 

Acompanha o texto original da Ata de Relificação ora apre
ciada pela Exposição de Mot.ívos do Exmeo Sr. Ministro das Rela
ções Exteriores, na qual explica que na mensagem que encami
nhoo o Acotdo de Transporte Pluvial pela Hidrovia Paragnai-Pa
raná e seus Protocolos Adiciooais, de 26 de junho de 1992, ooor
reu ineotreÇão no trecho fma! do art. 86 do Protocolo de Navega
ção e Segurança, onde se deve ler "Apêndice B do Código CCG", 
em vez de "Apêndice B do Código IMOO". Prossegue ressaltando 
que por ter a incotTCÇão sido comunicada pela Reprcsentaçio do 
Brasil à Secretaria-Geral da Associação Latino-Americaua de ln..,_ 
gração-ALADI, esta última fez lavrar Ata de Retilicação, em 23 
junho de 1993, pela qual se peove a devida alteração. 

Cumpre a esta Cornissio de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional manifestar-se sobré a conveniência, oportunidade e lega
lidade do projeto sob exame. Tro.ta-se. a toda evidencia, de mera 
cOl'l"CÇão material ao art. 86, in tine, do Protocolo Adicional sobre 
Navegação e Segurança. que urge implementar-se para fiel tradu
ção da vontade das partes paemantes. 

Pelo exposto conclui-se ser o Projeto de Decreto Legislati
vo n° 48, de 1995 (0° 435-N94, na Casa de origem). que 11Aprova 
o texto da Ata de Retificação do Protocolo Adiciooal sobre Nave
gação e Segurança ao Acotdo de Transporte Pluvial pela Hideovia 
Paraguai-Parllllá (Porto de Cároexes- Porto de Nova Palmim), la
vrada em 23 de junho de 1993 em Montevidéu", oportuno e con
veniente aos inten:.sses nacionais, não conflitanOO com o ordena
mento juridico brasileiro, tanto no plano constitucional como oo 
infra.constitu.cional. sendo ainda versado em boa t&:nica legislati
va.. pelo que somos pela sua ap:'Ovaçio nos texmos da proposta 
apresentada. 

Sala das Comissões 22 de junho de 1995.- AntoniO Carlos 
Magalhães, Presidente - Cuildo Maldaoer - Relator - Sebas
tião Rncba- Jooé AgripiDo- Geraldo Mdo- BeBo Parga
Romeu Tuma - Joel de Holanda- Epitáclo Cafeteira- Artur 
da Távoia·-:.. Nabor Júnior- Pedro Simon - Flaviano Melo -
Lúdio Coelho. 

PARECERN'417,DE 1995 

Da Comissão de Rdaçiies Exteriores e Defesa 
Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 
41, de 1995 (o' 33--AJ!IS, oa Câmara dos Deputados), 
que "aprova o testo do protocolo sobre integraçãO 
Edllaltiva e Reambedmeolo de Certificado, Titulos 
e Estudos de Nivd Primário e Médio Não Técnico, 
concluido em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul. 
e assinado pdo Brasil, em S de agosto de 1994". 

Relator: Senador Pedro Simon 
O Projeto de Decreto Legislativo n° 41, de 1995, aprova o 

Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certi
ficados, Títulos e Esbldos de Nível Primário e Médio não Técnico. 
Trata-se de acordo fumado pelos Governos da Argentina, do Bxa
sil, do Paraguai e de Uruguai, no âmbito do Mercoml, visando à 
integs:ação-educacional dos Estados-Partes. 

Dentre as decisões do Protocolo, cabe ressaltar o reconheci
mento, pelos Estados-Partes, dos estudos de nível primário e mé
dio regulares efetuados nos países de origem, assim como a Yali
dade dos certificados que os comprovem, desde que expedidos por 
instituições oficialmente ~nbecidas. j, instituída uma tabela de 

equivalência de estudos. com o objetivo de proporcionar o reco
nhecimento dos esbJdos concluídos e dos realizados de fonna in
completa, pennitindo o seu prosseguimento. O Protocolo cria. 
também, uma Comissão Regional Técnica, integrada por delega
ções dos Ministérios da Educação dOs Estados-Partes, c-om a fina
lidade de implementar as medidas relativas à integração educacio
nal objetivada pelo acordo. Cada Estado-Parte inforrt':1rá aos de
mais Estados, ainda, todas as m<Xlificações ocorridas em ~u siste
ma educaciorial. 

O reconhecimento reciproco dos estudos primários e secun
dários Jlio-.t.6aricos feitos nos Estados-Partes constitui um passo 
relevante Da transformação do Men::osul em um acordo de integra
ção nio apenas econômica, mas também social e culrural. A medi
da virá facilitar a cirrulaçio de pessoas entre as fronteiras dos res
pectivos países. Diversos profissionais poâerão ser beneficiados 
com. a validade OOs seus certificaOOs de eswdos emitidos nas pró
prias nações de origem. O mesmo benefício terão os estudantes 
que desejarem dar continuidade a seus estudos nos outros paísc:-. 
signatários do Protocolo. Trata-se, portanto, da criação de um ins
trumento <pie permitirá ao cidadão desses países sentir, em sua 
vida estudantil e profissional, os efeitos concretos da integração 
regional objetivada pelo Meroosul. 

A globalização da economia apresenta desafios à educação 
que podem ser considerados válidos também para os projetes d~ 
int.egraçio regional. O volume das infotma.ções dispotiíveis no 
mundo cresce num ritmo acelerado. exigindo a constante awaliza
ção dos m~odos e objetivos pedagógicos. A grande comr..etição 
dos DJ.CICados requer a fonnaçlio de profissionais cada vez mais 
aptos a dar n:.spostas rápidas e exatas aos novos problemas. Ao 
mesmo tempo. os objetivos e as estruturas educacionais, ligaJ0s 
por mais de um s6cu1o aos limites de Cáda nação. passam pela ne" 
cessidade de adaptação às demandas de organizações :.~Iptanac-io
nais. Neste contexto, toma-se imprescindível pôr em t~.-átil.À t:on
dições de integraçlo educacional entre as nações. assim c.omo es
tabelecer comptomissos conjuntos para o empreendimento de es
forços especiais em favor da universalização da escolaridade bási
ca. Em relação a este aspecto, caberia lembrar o passo sigt1ifit:ati 
vo representado pela aprovação. por representantes de quase.todo.-> 
os países do mundo, em Jomtien. Tailândia, em março de 1990, da 
Decla.tação Mundial sobre Educação para Todos: satisfação da~ 
necessidades básicas de aprendizagem. 

Assim, o Protocolo assinado pelos membros do i'.·1erro:;ul. 
em S de agosto de 1994, representa uma resposta às exigências da 
economia globalizada e do acelerado ritmo das transformações 
cientificas e culturais de nosso tempo. bem como um estímulo ao 
entendimento da educação como um fator de integração regio_nal. 

Em vista ·oo eXposto, o voto deste Relator é pela aprovaçãc-. 
do Projeto de Decreto Legislativo n' 41, de 1995. 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1995.- Antônio Car
los Magalhães, Presidente --Pedro Simon, Relator- Epitácio 
Cafeteira- Romeu Toma- Sebastião Rocha --Geraldo Melo
Lúdio COelho -Flaviano Melo- Nabor Júnior- Artur da. Tá
vota - Joe) de Hollanda - Bello Parga - Casildo 1\taldaner -
Jooé Agriploo. 

PARECERN"418,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Rcdação do vencido, para o turno suplemen· 
-tar, do Projeto de Lei da Câmara o0 114, de 1992 (n° 
4.556, de 1989, na Casa de origem). 

A Comissio Diretora apresenta a redação do ven;.:ldo. p.1ra 
o turno suplementar, do Projeto de Lei da Câmara n° 114. de 199:! 
(n° 4.556. de 1989. na_ Casa de origem), que dispõe sohre as rescri-
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çêies ao uso e à propaganda de produtos fumígeros.. bebidas alco6-
licas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos 
do § 4° do art. 220 da Constituição Fedeial 

Sala de Reuniões da Comissão, 23 de junho de 1995.- José 
Sarney, Presidente -Júlio Campos, Relator- Renao CalbC:iros 
- Luiz Alberto de Oliveira. . 

ANEXO AO PARECER W 418, DE 1995 

Dispõe sobre as n:strições ao uso e à propagan· 
da de produtos fumígcros, bebidas alcoólicas, medi
camentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos 
do f 4° do art. 220 da Coostitulçiio FederaL 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1 o O uso e a propaganda de produtos fumigeros, deri

vados oo não do tabaco; de bebidas alcoólicas, de medicamentos e 
terapias e de defensivos agrícolas estio sujeitos as restrições e 
condiões estabelecidas por esta Lei. nos teiiilOS do § 4° do art. 220 
da Constituição Federal. • 

Parágrafo único. Consideram·•• bebidas alcoólicas, para 
efeitos -desta Lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 
treze graus Gal" Lussac. 

ArL 2° E proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, 
cachimbos ou de qualquer outro produto fumfgero,. derivado oo 
não do tabaco, em recinto coletivo, privado oo pdblico, salvo se 
dotado de arejamento conveniente. 

§ 1 o Nas repartições públicas, bospilais e postos de saúde, 
salas de aula, bibliotecas, teatros e cinemas? exigít-Sê-á,- pata uso 
dos produtos referidos no caput áreas destinada exclusivamente a 
esse fim, deyidamente isolada e com arejamento conveniente. 

§ '];l E vedado o uso das substâncias mencionadas no art. ?:' 
nas aeronaves e veiculos de traDsporte coletivo, salvo qu.indo 
transcorrida uma hora de viagem e houver nos referidos meios de 
transportes parte especialmente reservada aos fumantes. 

§ 3° Nas casas de espetáculos e diversões. bem como nos 
restaurantes e demais estabelecimentos e locais em que sejam ser
vidas refeições, deverá obrigatoriamente existir área Mservada aos 
não fumantes distinta daquela destinada aos fumantes. 

Art. .1° A_propaganda cometcial dos produtos referidos no 
art. 2° somente será petmiúda nas emissoras de rádio e televisão 
no horáriO compreendido entre vinte e uma e as seis horas. 

§ 1° A propaganda comercial dos produtaõ referidoS neste 
artigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios: 

I - não sugerir o consumo -exagerado cu irresponsável, nem 
a indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebraçõ-
es cívicas ou religiosas; - - -

II - não induzir as pessoos ao COnsumo. atribuindo aos pro
dutos propriedades calmantes ou estimulantes, que reduzam a fadi
ga ou a tensão, ou qualquer efeito siDiilar; 

III - não assoCiar idéias ou imagens de maior b.ito na se
xualidade das pessoas. insinuando o aumento de virilidade oo fe
minilidade de pessoas fumantes; 

IV - não associar o uso do produto à prática de espmes 
olímpicos, nem Sugerir oU -m.âuzir seu consumo em locais cu sirua
ções perigosas ou ilegais; 

V - não empregar imperativos que induzam direta.mente ao 
consumo: 

VI - não incluir. em imagens ou sons, a participaçio de 
crianças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se. 

§ 2° A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em 
função de suas c.aracteristicas, advertência escrita e/ou-falada so
bre os malefícios do fumo, a.tiavés das seguintes frases usadas se-: 
qüencialmente., de forma simultânea ou rotativa. nesta última bipó-

tese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas precedi
das da afmnaçio "O Ministério da Saúde Adverte": 

I- fumar pode causar doenças do coração e demu:ne cerebral; 
II':':_ fumar pode causar câncer do pulmio, bronquite crônica 

eenftsemapiimouar; 
m- fumar durante a gravidez pode prepdicar o bebê: 
IV- quem fuma adoece mais de úlcera no estômago; 
V- evite fumar na presença de cria.nças; 
VI- fumar provoca diversos males à sua saúde. 
§ 3° As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os 

post.en, ~is ru cartazes, jornais e revistas que façam difusão 
ou propaganda dos produtos referidos no art. ~. conterão a adver
tência meociooada oo § zo deste artigo. 

§ 4° Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se 
refere o § zo deste artigo se!áo seqüencialmente usadas. de forma 
simultADea ou rotativa. nesta óltima hipótese devendo variar no 
máximo a cada cinco meses, inseridas, de forma legível e ostensi
vamente destacada, em uma das lalerais dos maços. carteiras ou 
capotes que sejam habimalmente comercializados diretamente ao 
coosumidor. 

§ 5° Nos pôsteres, pain6s,. cartaies., jornais e revistas, as 
cláusulas de advertl!ncia a que se refere o § '1f> deste artigo serão 
soqiiencialmente usadas, de forma simultânea oo rotativa, nesta úl
_tima hipótese variando no mhimo a cada cinco meses, de_vendo 
ser escritas de fonna Ie8fvel e ÕStensiva.-

Art. 4• Somente setá permitida a propaganda comercial de 
bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre vinte e 
uma e as seis bons. 

§ 1° A propaganda de que trata esse artigo não poderá asso
ciar o produto ao esporte olimpico ou de competição. ao desempe
nho saudável de qualquer atividade. à condução de veículos e a 
imagens oo idéias de maia 8xito ou sexualidade das pessoas. 

§ 1• Os J:Óbllos das embalagens de bebidas alcoólicas conte
rão advertência nos seguintes teunos: ''Evite os riscos do consumo 
excessivo de álcool". 

Art. 5° As chamadas_ c: camcterizações de patrocínio dos 
produlos indicaOOs nos arts. r e 4°, para eventos alheios à progra
mação normal ou rotineira das emissoras de rádio e televisão, po
derão ser feitas em qualquer hmário, desde que identificadas ape
nas com a marca oo slogan do produto. sem recomendação do seu 
coosunw. 

§ 1° As ...uições deste artigo aplicam-se à propo.ganda estática 
existeote em esüdios. vdcolos de <Xllllpetiçilo e locais similares. 

§ 2° Nas coodíções do capo!, as chamadas e car.lcterizações 
de palrocÍDiO dos produtos estarão liberados da exigência do § zo 
do art. 3° desta lei. 

Art. 6° É vedada a utilização de trajes esportivos, relativa
mente: a esportes olímpicos. pata Veicular a propaganda dos produ-
tos de: que trata esta lei. . 

ArL 7' A propo.ganda de Dl«<icamentos e tetapias de qualquer 
tipo ou· esp6cie poderá ser f.U em poblicações especializadas dirigi
das díreta e especialmente a Jmfissionais e instituições de saúde. 

§ 1° Os medicamentos anódinos e de venda livre assim clas
sificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde, poderão 
ser anunciados DO& órgãos de coomnicação social com as adver
tências quanto ao seu al:u~ conforme indicado pela autoridade 
c!assificatória. 

§ '1f> A propaganda dos medicamentos referidos neste artigo 
não poderão conter afumações que não sejam passíveis de com
provação científica. nem pOO.ení utilizar depoimentos de profissio
nais que não sejam legalmente qualificados para fazt.lo. 

§ -3° Os produtos fit.oterápicos da flora medicinal brasileira 
que se enquadram no disposto no § 1° deste artigo deverão apre-
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sentar comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos no pra
zo de cinco anos da publicação desta lei. sem o que. sua propagan
da será automaticamente vedada. 

§ 4• Toda a propaganda de medicamentos conletá obrigato
riamente advertência indicando que. a persistirem os SiDianas. o 
médico deverá ser consuJtado. 

Art. s: A propaganda de defensivos agrícolas que conte
nham produtos de efeito tóxico, mediatO Clf imediato. para o ser 
humano, devenl restriri!;ir-se a programas e plblicações dirigidas 
aos agricultores e pecua.rista .. ., contendo completa explicação sobre 
a sua aplicação. precauções no emprego. consumo ou ut.iliza,çio. 
segundo o que dispuser o 6rgio competente do Minist&io da 
Agricultura. sem prejuízo das normas estabelecidas pelo Ministé
rio da Saúde ou oulro órgão do Sistema Único de Saúde. 

Art. 9" Aplicam-se aos infralores desta Lei, sem prejllízo de 
oulras penalidades previstas na legislação em vigor, especialmenle 
no Código de Defesa do Consumidor, as seguintes sanções: · 

I- advertência; 
II - suspensão no veiculo de divulgação da publicidade. de 

qualquer outm propagaoda do produto, por ptUD de até trinta dias; 
ill- obrigatoriedade de vei<:ulação de ratifiCliÇáo ou escla

recimento para compensar propaganda distorcida ou de má-f6; 
IV- apreensão do produto; 
V- multa de cem a quinbemas vezes o maior valor de refe

rência vigente no Pais. cobtada em dobro. em triplo e assim- suces
sivamenf.e. na teincidência. 

§ t• As sanções previstas neste artigo puderiio ser aplicadas 
gra.dativamente e. na reincidência.. cuDDJiativamente, de acordo 
com a especiftcidade do inftator. --

§ z· Em qualquer caso, a peça publicitária fica defmitiva
mente vetada. 

§ 3° Consideram-se infralores. para efeitos deste artigo, os 
responsáveis pelo produto, pela peça publicitária e pelo veiculo de 
comunicação utilizado. 

Art. 10. O Poder Executivo regulamen!Jml esta Lei no pmzo 
máximo de sessenta dias de sua publicação. 

Art. 11. Esta lei entr.a em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 419, DE 1!195 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro-
jeto de Lei n• 137, de 1!192 (n° 552, de 1!191, na Câ
mara dos Deputados), que •oispõe sobre obrigato
riedade de fabricação de traton:s e máquinas agri<olas 
com estrutura de proteçiio c:outra eapotagem e outros 
equipamentos de segurança e dá outras providências• .. 

Relator: Senador Lúcio Alcântara 

I-Rdatório 

De autoria do liuslre Deputado Anlonio Carlos Mendes 
Thame. o projeto em análise tem como objetivo tomar obrigatório 
o uso de Estrunna de Proteçio Contra Capotagem (EPCC) e de 
outros equipamentos de segurança nos uatores e máquinas agrico
las tanlo de fabricação lll!Cional quanto imponados. Estabelece 
também a proposição que a emissão & ruidos e fumaça fique abai
xo dos limites máximos aceitos pelas normas de segurança e bigie
ne do trabalho. 

Em sua justificação, o eminente Autor do PrO};to ~destaca a 
inexistência de normas a respeito e que os veírulos destinados à 
exportação já saem das fábricas com váriOs equ.lparilentos de segu
rança que. hoje, não estão ainda incorporados aos produto~ que 
são vendidos em nosso mercado interno, o que gera inúmeros- e 
graves acidentes em nossas estradas. 

Determinada ainda o projeto prazos para regulamentação do 
assunto e para que os fabricantes nacionais de tratoles e máquinas 
agrícolas se adaptem às novas exigências legais. 

Objetiva-se, portanto. maior proteção para os operadores e 
mais segurança para o tráfego desses veículos pelas rodovias e es
lr.ldas vicinais do País, o que merece apoio e que, por si s6 já de 

-demonstra o alto mérito da iniciativa. 
No Senado Federal, o projeto não recebeu emendas. mas 

acreditamos que, apesar de já ter sido devidamente aprovado na 
Câmara dos Deputados, por ser apetfeiçoado com algumas altera
ções que apresentamos em nosso substitutivo. 

As marcas que introduzimos na proposição podem ser as· 
sim resumidas: 

a) Demos ao art. 1 o nova redação. tomando também obriga
tória a oolocação de cintos de segorança na cabine do operador 
para sua maior proteção, pois, além da Estrutura de Proteçào Con
tm Capotagem (EPCC), o acréscimo que f=mos é, oomprovada
mente. erlCiente meio para garantir mais segurança individual do 
operador. 

b) Alteramos também a redação do panlgrafo único do art. 
1° Preferimos utilizar uma terminologia técnica mais adequada, 
que também é utilizada pelos fabricantes. e incluir na exceção os 
chamados tmtorcs especializados, cuja utilização impede o uso do 
EPCC ou as toma totalmente desnecessários, como é uso das co

. Ibeitadeiras e semeadon.s que. sem a aprovação desta emenda, es~ 
tariam incluídas na legislação devido a abrangência da expressão 
''tra.torcs e máquinas agricolas". Outro exemplo que justifica esta 
proposição são os tratares para uso em cafezais e em pomares de 
laranja. 

Portanto. além de maior clareza a emenda tem o objetivo de 
permitir a continuidade da utilização dos tratares especializados 
em determinados tipos de cultura. 

V !SaDIOS também evitar a onetaçio desnecessárias dos agricul
tores já tão descapitafu:tdos e com poucas perspectivas promisSOGIS 

c) Os cintos de segurança só tem aplicação efetiva em equi
pamentos que pussuem EPCC - Estrutura de Proteção Cootm a 
Capotagem- o que nos levou a fazer alterações no art. 1°, confor
me exposto na alínea "a" dl!stc Relatório. Nos demais casos, pode 
até ser contraproducente o uso do cinto de segurança em tratares. 
Portanto, não pode tal instrumento de segurança ser exigido de 
forma genérica. o que justifica a exclusão que fizemos no art 2°. 

Por outrc lado, as normas do CONTRAN - Conselho Na~ 
cional de Trânsito são bastante rigidas em relação ao tráfego em 
vias públicas e possuem dispositivos específicos em relação a tra
tares quando estes são utilizados em vias públicas. o que reforça 
nossa argumentação para alterar o art 2° 

d) A modificação que fizemos nó art.. 3° foi profunda e 
substancial, apesar de teimos mantido fidelidade ao espúito do 
eminente Autor do Projeto: exigimos que os tratares e máquinas 
agrícolas deverão dispor de protetores auriculares para uso do 
operador, 

O que as normas de segurança e higiene do trabalho fazem 
é vincular o nível de ruído ao tempo de exposição. Assim. poderá 
ser necessário ao operador, para seu maior conforto e resguardo de 
sua saúde. a utilização de equipamentOS de proteção individual, 
medida de custo reduzido, mas eficaz no meio rural. 

- - Não é normal surgirem aglomerações em torno de um tratar 
em funcionamento rio meio rural e. mesino que u-m tialór transite 
próximo a um pequeno 8.giomerado de pessoas. a exposição ao 
ruído será momentânea. não afetando, permanentemente ou por 
longos perlodos, a colliunidade. diferentemente do que ocorre nas 
cidades. Assim. jusúfica·se a alteraÇão proposta que protege o 
operador de modo eficaz. sem onerar demais o agricultor. 



Junho de I 995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 207 

e) Acrescentamos ainda ao art. 3° dois: importantes ])Ql'ligra
fos. O § 1 o tem um objeto baslantc didático que foi omitido no 
projeiO origillal 

A exigência para que os fabricantes e importadores de trato
res c máquinas agricolas façam coostar de forma clara nos: ma
nuais e catálogos de seus produtos as infoonações Sobre a necessi
dade de uso de equipamelliOS de protcçio individual ou de reduç1o 
do tempo de exposição a ruídos, é uma CODiribuiçáo pam que os 
usuários se cooscientizem. das nonnas de higiene e segtttança do 
trabalho, o que, por si só,justificaoacréscimoque fizemos. 

f) O segundo parágrafo que acresceDl.amOS ao art. 3° tem ~ 
objetivo de proteger o operador dos gases de escape, o que, por st 
só, já demonslra o mérito e a oportunidade de acréscimo. 

Hoje, infelizmc;nte, alguns produtos nacionais ainda pos
suem sistemas de exaustão que ~tem o dm:cionamento da fu
maça ã altwa do rosto do operador. É isto que procurunos modifi. 
car para evitar prejuízos à saúde dollperador. 

g) Além de mudar a redação do art. 4°, inlroduzimos tam
b&n uma mudança no praro para os fabricantes se adaptarem às 
novas exigências legais. ~ 

Algumas das mudanças que serão necessárias pa.m o-respe:i-
10 a dispositivos desta proposição exigirilo dos fabricantes modifi. 
cações nos projetas estruturais de seus produtos, o qu~ demandam 
um prazo de aproximadamente 36 meses, conforme infOJIDaÇÕCS 
técnicas. Com efeito, além de novos projetos, os tratores já adapta
dos às novas exig~ncias deverão passar por testes ~ para 
comprovação da eficiência das modificações, especialmente em 
relação ãs Estrulurns de Proteçáo Contra Capotagem (EPCC). 

É verdade que algumas empresas tetio ooodições de cum
prir a lei llllm prazo menor, como o proposto original~te no 
Projeto (24 meses). mas este não é o caso de todo5 os fabricantes 
de tratares. Consideramos que a lei nio deve fazer exigências em 
prazos impossíveis de ser cumpridos. Assim. para permitir que to
dos se adaptem com eficiência. sugerimos o prazo de 36 meses. 

b) No art. s•, suprimimos a palaYill máquinas. dada a abr.m· 
gência da expressão "máquinas agricolas". A sua manutenç.ã_o po
deria gerar intetpretações díibias quanto ao alcance e ao obJebvo 
da notma proposta. 

i) O art. 6° foi tn.ãiitido sem alteração. 
j) Qiiantõ ao art. 7", p!gamos por bem sugerir a participação 

de eolidades como a ABIMAC (Associação Brasilcim das Iodústrias 
de Máquinas) e a ANFA VEA (Associação Naciooal dos Fabricantes 
de Vclculos AuiO!IIOIOreS), atja repn:selllatividade é indiscu~ve~ ao 
lado de técnicos do Governo Federal. na ~gulamentação da lei. 

Enleo.demos que o Poder Executivo deve solicitar a co-par~ 
ticipação das entidades e associações representativas dos fabrican~ 
tes de tratores e máquinas agrícolas. no estabelecimento das nor
mas e padrões técnicos, para que tenham. de antemão, conheci
mento daquilo que lhes será exigido por fotÇa da lei. e possam 
contribuir em sua regulamentação. assegurando sua adequação à 
realidade dos diversos mercados a que se aplicam. 

k) os arts. go ego foram mantidos com a redação original. 

IT- Voto do Relator 

Diante do exposto e do mérito indiscutível da matéria. 
que o projeto busca ~guiar e não vendo óbices quanto à coow;ti
tucioualidade ou à juridicidade, emitimos nosso parecer pela 
aprovação, nos termos da seguiDte 

EMENDA N" 1-CAS (SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 137, DE I 992 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da fabricação 
de tratorcs e máquinas agrícolas com estrotura de 

proteção contra capotagem e outros equipamentos de 
segurança e dá outras providêndas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 • Os tratores agricolas fabricados oo Pals 00 importa· 

dos devetio, obrigaloriameote, dispor de Estrulura de Proteçáo 
Contra Capotagem (EPCC) ou de cabina com estruttna e ciotos de 
segurança eflCientcs na proteção de operador, em caso de capota
gem,. tombamento oo empinamento. 

Parágrnfo único; Excluem-se do disposiO oeste artigo: 
I- motocultivadores; 
II- microtra.tores (potência máxima do motor inferior a 40 

CV-NBR); 
m -- traton:s especializados cuja aplicação impede o uso 

deEPCC. 
Art. 2° Além do disposto no art. 1°, os fabricantes de tra.to

res agricolas de rodas, produzidos no Brasil oo illlJlOt!"dos. deve
rão oferecer sistemas de freios, luzes, símbolos de sinalizaçio e 
outros equipamentos especiflcameDte exigidos. para eles pelas nor~ 
mas de segDiliDça do lrifego em vias públicas. 

Art. 3• Os IIatoi<S e máquinas agricolas, fabricados no Pals 
ou importados, devetio dispor de protetoo:s auriculares para uso 
do operador e ter seus níveis de roido emitidos por seus motores 
compatíveis com os fixados pelas normas de segurança e higiene 
do trabalho. 

§ 1° Os manuais e catálogos que acompanham obrigatoria
meDI.e os tmtores e máquinas agricolas deveião conter infOililliÇÕ
es sobre a necessidade de uso de equipamentos de proteção indivi
dual ou de redução dO tempo de CXJX>SÍÇão a roidos. conforme ex
plicitam as normas referidas no caput deste artigo. 

§ zo Os tratares e máquinas agrícolas, para serem comercia
lizados no Brasil. deverão dispor de um sistema de exaustão de ga
ses de escape que dirija a fumaça pam looge do operador. 

_ Art. 4° As exigências desta Lei se aplicam a tratores e má
quinas agrícolas que vierem a ser produzidas e/ou importadas a 
partir de 36 meses da data de sua publicação. 

Art. 5° Após o prazo referido no artigo anteri~, os modelos 
de tral.ore$ agrlcolas, naciooais e importados. com VlStas ao cum
primento dessas exigências legais deverão s~ submetidos a en
saioS obrigat6rios instituída& pelo Poder Execullvo. 

Art. 6° O Poder Executivo incentivará e apoiará os progra
mas de pesquisa e experimentação destinados à melhoria das con
dições de trabalho e de segurança dos operadores de tmtores e má
quinas agrícolas. 

Art. 'JO O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 dias. inc:lusivc no que se refere a normas e padrões ~os 
a serem exigidos, os quais deverão ser flxados com a particq>ação 
das entidades e associações representativas dos fabricantes de tra
tores e máquinas agrlcclas. 

Art. go Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. go Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de juoho de 1995. - Carlos Wilsoo, 

Presidente em exercício - Lúdo Alcântara, Relator - Maduce 
Pioto - Beoedlta da Silva - Geraldo Mello - BeBo Parga - Jo
nas Pinbdro - Luádfo Portella - Marina Silva - Emília Fcr .. 
naodes - Waldeck Omelas- Rooaldo Cunha Lima- Casildo 
Maldancr - João França - Mauro Miranda - Onofre Quinan 
- Antonio Carlos Valadares. 

PARECERN°420,DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 12.4r1J3, _ D

0 2AIS, de 1991, 
na Casa de origem que "dispõe sobre a obrigatorie
dade de prontuário médico para recém .. nascidos". 
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Relator: Senador- Lúcio Alcântara. 
O Projeto de Lei da Câmara n' 124193, de autoria do iluslre 

Dep!tado Federal Delcino Tavares, propõe a obrigatoriedade de 
abertura de prontuário médico para todas as crianças nascidas em 
s_erviços hospitalares integrantes ou complemen~s do Sistema 
Unico de Saúde e a realizaçio, nessaS crianças. de alguns exames 
cJínioos e laÕQt;lloriais. 

Especialmente relevante~. no entanto, a disposição de obri
gatcriedade de real.izaçõe> dos testes PKU e T4 (teste do pezinho) 
que visam a prevençio das abexrações neurológicas dceorrcnlcs, 
respectivamente. de fenilcetonúria e do hipotireoidism.o cong!nito, 
patologias que, quando precocemente detedsdas e devidameDIC 
maoejadas, podem permitir uma vida nonnal para sens portadores 
com nível mínimo de dano. Oulra nio é a perspectiva do autor na 
justiftcação de Sua propOSição. 

A fenilcetonúria é uma doença beredit.úia autossômica re
cessiva provocada pela carência da enzima fenilalanins-hidroxila
se. Quando não detectada nos primeiros dias de vida para que se 
impeça a ingestio do aminoácido fenilalanins, acaba por provocar 
o desenvolvimento de lesão 'neurológica e retardo mental DOS por
tadores, 

Na literatura m6dica intemacional. encomra-se que a. fenil
cetonúria acomete um em cada lO.(X)() a 78.0C'IO nascidos viva&. 
No BiliSil, existe um único estudo sobre esta doença, realiudo 
pela Escola Paulista de Medicina em 1975, que encontrou a inci
dência de um caso entre 13.603 nascidos-vivos estudados A Coor
denação de Saúde Matcmo-lnfantil do Mfui>iério da Saúde estima a 
incidência de um caso para 40.0CO n:a.scidos-.vivos, em nosso país. 

O bipotireoidismo congênito, condição na qual o feto 1""
duz quantidade muito baixa de hormônio tireoideo (tiroxina ru 
T4), pOO.e ser causado por vários fatores, enlre os quais distúrbios 
genéticos. embriogênese desorganizada e fatores ambientais. . 

A referida condição tem uma incidSncia bem mais alta. isto 
é, de um por 2.700 a um por 10.000 nascidos-vivos registrada na 
literatura internacionaL Esb.Jdos nacionais indicam uma incidência 
variâvel regionalmente de um para 2.900 a um por 8.278 nascidos
vivos. O Ministério da Saúde trabalha com a estimativa média de 
um caso para cada 4.000 nãScidos-vivos, em nosso País. 

O hipotirooidismo congénito, quando não detectado e tmta
do no priln'eiro1rimestre de vida. também resulta em retardo men~ 
tal irreversíveL 

Com base nestes dados, pxle-se estimar a ocorrência de 
respectivamente. cerca de 70 a 90 casos de fenilcetonúria e de cer
ca de 700 a 875 casos de hipotireoidism.o cong8nito, por ano, entre 
os ~ém-nascidos em serviços próprios ou conveniados do Siste
ma Unico de Saúde. 

O teste do pezinho é um teste de triagem para doenças me
tabólicas e consiste em dosar, a partir de uma gota de sangue, co
lhida por punção na planta do pé do n>eém-nascido - dai a deno
minação pop1lar -, em uma tira~ de papel de fúLro especial, a taxa de 
ácido fenilapirúvico e de TSH (honnônio tireotrófie<:HOStimulaDIC~ 

Equivoca-se, asSim, o autor do projeto em análise ao prever 
a dosagem de T4 (tireoxina.. honnônio tireoideo), cuja técnica exi
ge pelo menos 5 ml de soro, nio sendo possível, desta forma. rea
lizá-lo com apenas uma gota. como é o caso do exame de pezinho. 

O teste do pezinho é um teste de triagem. isto é, todos os 
testes positivos devem ser submetidos a testes confmnatórios, de 
dosagens em plasma sangüíneo, para descartar resultados falso-po
sitivos. 

Existe, como :iltemativa. o denominado ''teste da fralda11
, 

outro teste de triagem, realizado na urina (teste de reação ao clore
to féni.co). multo maiS- prático, uma vez qu.e dispensa a punÇlio e 
usa uma fita de papel de flltro embebida no reagente, a ser posta 

em contato com a urina do bebê ou sua fralda molhada - daí o 
nome dado ao leste. Infelizmente, este procedimento dá uma alta 
taxa de lestes falso positivos, mzJio pela qual nio é indicado. 

Estes comentários técnicos slo feitos com o objetivo de 
mostrar que essa tecnologia está em aperfeiçoamento, não sendo 
adequado fiXar em lei federal um procedimento t6cnico dessa na
bl:reza. Em virwde do aperfeiçoamento tecnológico do teste dos 
óltimos anos, reduziu-se bastante o preço dos lestes. 

Também nio é tecnicamente condo normalizar que a co
lheita do material seja feita obrigatoriamente no estabelecimento 
onde ocorreu o nascimento pois em se tratando de detectar um 
enu inalo de metabolismo, faz~se necessário que tenha havido 
opor1llnidade de o organismo metabolizar ou nio a fenilalanjna cu 
seja, o teste s6 deve ser feito após 48 horas do nascimento ou três 
mamadas, efefivas, com leite. 

Ora, ~ provável a OCOl'I&Jcia. de alta do recém-nascido antes 
deste tempo oo coodição, indicando a necessidade de postergaÇão 
da colheita de material 

Desde 15 de janeiro de 1992, uma portaria do Ministério da 
Saúde (Portaria n' 22192) toma "obrigatória a inclusão, no planeja
menlo das ações de saúde dos estados, nmniclpios e Distrito Fede
ral, públicos e particulares conttatados em caráler complementar, 
do Programa de Diagnóstico Ptococe do Hipc<ireoidismo Congt. 
oito e Fenilcetonúria''. Estabelece, também. que o financiamento 
dos testes de triagem ocomrá por conta dos Ieairsos transferidos 
pelo Fundo Nacional de Saúde aos estados e municípios 
(UCAS/Inamps). • 

Como o Sis,;,ma Unico de Saúde psga separado os teslcs, 
tendo o PKU valor de R$5,95 e oTSH, R$4,89, na tabela doSUS, 
a realização dos dois testes pua todos os recéuHuucidos em servi
ços próprioo oo conveniados do SUS (considerando os dados de 
1993), custaria aos cofres públicos oen:a de 30,5 milhões de reais 
ao ano! 

Cada caso detectaOO custaria aos cofres públicos ceiCa de 
31 mil reais. 

Os pronblários médicos são documentos técnicos, legal e 
administrativamente man:datários em qualquer hospital cu estabe
lecimento de saúde, devendo ser abertos em qualquer caso admiti
do para a.companhamento médico e ahlaliza.dos a cada nova con
sulta daquele cliente ao serviço ou atendimento a ele prestado. A 
proposição de obrigatoriedade, de abertum de ptUnlllário médico, 
no caso-específico de nascin::tentos, assume uma conotação algo re
dundante, considerando-se a universalidade desta atitude, base de 
todo e qualquer controle operacional epidemiológico e adminis
trativo dos serviços de saóde. Ttata-se, portanto, de matéria pró
pria de nonna técnico-opeiacionhl, a ser pronmlgada a nível de 
serviço ou de rede de serviços, e não de matéria de lei. 

Neste caso. a referida abertura de prontuário estaria destina
da, segundo a justificação. a permitir o adequado acompanhamen
to e orientaçio médica do Ie06m-nascido, nos casos de fenilceto
núria e bipotireoiclismo coogênito que necessitam acompanhamen
to médico e orienlaÇão wtricional permaiiente. Um artificio, pOis, 
para gar.mtir que isso se dê. 

Tanto a fenilcetonúria como o hipotireoidismo congênito 
são ptUblemas de saúde pública de muito pequena magniblde e 
transcendência, isto é, afetam um número pequeoo de pessoas e 
têm rOO.uzida repercussão econômica. Isto, no entanto, não impe
diu que dois projetas de lei sobre esta matéria fossem apresemados 
somente na última legislatura. a nível federaL Além disso, existem 
pelo menos três leis estaduais obrigando a realização destes testes 
de triagem em recém-nascidos. 

Nenhuma destas leis e projetas prevêem, no entanto, a abri~ 
gatoriedade, a criação ou fontes de rearrsos para a realiução de 
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testes confmnatórios nem de programas de assist&lcia a essas 
crianças detectadas como de risco pam o desenvolvimento de m
tardo mental em ra.zio de etros metabólicos. De nada adianta dc
toctar um caso suspeito se não bwver possibilidade de confmná
lo e - principalmente - se nio houver CODd:ições de intervir lera· 
peuticamente. -

Ambw; as condições- fenilcetomlria e hipotimoidismo oon
gênito - têm alta rcsolutividade, isto 6, a tecnologia disponível 
para o diagnóstiCO precoce e o manejo midico-nutriciOnal estio 
bem estabelecidos e sio eficazes. mas com uma baixissima n:laçio 
beneficio/custo, como Vimos. no caso da. fenilcet01111ria. 

Em que pese o relativo alto rusto do diagnóstico do hipoti
reiodismo congénito, seu tratamcuto IS buato, consistindo na ad
ministração de iodo sob foan.a de medicam.enlo e alimento. 

Nio 6 o caso da feniloetoWria que exige um aleitameitto es
pecial. feito com leite sem fenjlalanina Este leite nio 6 produzido 
no Brasil, sendo importado do Japi!o oo dos Eslados Unidos. Uma 
laia deste produto custa en~ 18 e 53 dólares amcricanoo. O con
sumo m&lio, para a alimenlaçio de um bebê com esla coodiçio, 
no primeiro ano de vida. 6 de dnas laias p« mês- A partir do pri
meiro ano de vida, a criança com fenilcetooúria deveri. importar 
outro tipo de leite. adaptado a sua idade. ao custo de 61 dólares 
americanos a lata. 

A16m disto, essCs casos exigem um acc~D.parihamento multi
<fisciplinar nos serviços de sallde que inclui orienlaçio tenpi!utica 
e nutricional e aconselhamento gen!kico. 

Por rutro lado, uma série de outras condições.. como a sífilis 
coog&rlta, por cxempl~ aprcsemam magnitude, tmnsoendSncia e 
rcsolutividade elevadas com tCCDOlogias de excelente relaçio be
nefício/a~sto e não são contempladas em legislaçio específica. 

Segundo dados do Prognma de Controle das Doenças Se
xualmente tiaDsmisslveis e AIOS do Minist6rio da Saúde, a preva
lência de sífilis em gestantes, atendidas em serviços -públicos em 
nosso Pais, 6 de 4%. Quoo.do..OO .tntada. a transmissão vertical da 
doença, isto é, da """' para o filho, dunnte a gmvidez, 6 de 70 a 
100%, nos primeiros quatro anos em que a doença ~ adquirida, e 
causa a morte fetal ou perimll.al em 40% das crianças afoladas. Os 
demais casos poderio apresentar complicações sérias e/oo malfor-
mações irreversíveis. -- - - --

É e$1im4lla a OCO!l'Encia de mais de 130.000 casoo de-sífilis 
congêníta por ano no Brasil, com uma taxa de letalidade de 70 por 
1.()()()_000 de nascidos vivos. Na regiio Norte esla taxa atingiu 
210,1, em 1987, reduzindo-se, posteriormente, pam Dlveis próxi
mos da m6dia nacional. Na "'giio Nordeste é, atualmente de 142,0 
por milhão. 

A sífilis congênita é Umil das enfermidades mais facilmente 
prcvcníveis: um teste sottil6gico de baixo custo e há mUitos anos 
inlegmdo ao ar.;enal m&lice><liagnóstico, conhecido como VDRL, 
pode facilmeD!e detectar a presença de slfilis dunnte a geslaçio; o 
tralaJ:I!.ento com penicilina é razoavelmente barato c eficaz. 

Um caso de sífilis 0011gWta que chegue :l internaçio - e 
um grande mímero deles o fazem- custa, segundo estudo da Se
cretaria de Saúde do Distrito Federal, 3.000 reais. em média. 

O custo da realização de um VDRL 6 de 4 a 7 cenlavos de 
reais, para os setViços públicos de sallde. O Prognma Naciooal de 
Conttole das OST/AIDS do Minist6rio da Saúde utiliza o valor de 
5 cenlavos de real como puimelro de programação-

Com 30 milhões de reais -que é o custo apenas do progra
ma de triagem po...--ra fenilcetonúria e bípotireoidismo coogênito, 
não incluindo o custo dos teste confirmatórios nem da assistência 
aos casos detedados- poder-se-ia realizar o total de tê'stes neces
sários à detecção de sífilis em todas as gestantes atendidas pelos 

serviços públicos de sallde do Pais por, pelo menos, os proximos 
!O anos! 

A toxoplasmose, ootm doença de transmissio cong6nita, 
com cerca de 56.000 casos por aDO. é outro exeniplo de danO com 
bem maior mago.ibJde e transcendência. _ _ 

A desnu:mçio matema e infantil, de longe a mais freqüente 
causa de defici.encia mental em nosso meio. nio tem merecido dos 
legisladores a mesma atenção que os erros metabólicos. 

Frente a recursos esawos~ as pricridades em saúde, inchlsi
ve em siáde perinatal. devem ser estabelecidas conforme a reali
dade de cada "'gião e de fonna dinâmica.. Nio ~ adequado fixar 
prioridades em lei. à revelia de critérios técnicos que - como já se 
disse- sio dinAmicos e mutáveis. 

Nlo 6 outto o espirito da Constituição Federal de 1988 que, 
reconhecendo competéncia à União pua legislar concorrentemen
te com estados e municlpios sobre proteçio e defesa da saúde (art. 
24, XII) e ao Congresso Nacional de dispor som o assunto (arti
gos 48 e 61), estabelece que, neste âmbito, sua competSncialimi
tar-se-á ao eslabelecimento de normas gerais (art. 24, § 1 "). 

Ora, o projeto em análise nlo apenas desce a deralhes tlcoi
co-operacionais de organizpç11io de serviços de saúde - ao obrigar 
a abertura de pronlllários, ato de rotina.. como viDlos, e a detcmri
nar que testes e exames deverão ser padronizados na assistincia a 
recán-nascidos e aJIIl que tecnologia-, cano rep<1e IIOIDIA legal jt 
existenle a respeito, ruja natureza 6 a P"""'"izOOa pela Coostiluiçio. 

- Trata-se do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 
8.069, de 13 de julho de 1990), que dispõe (art. 7") que "a criança 
e o adolescente tem direito a proteção A vida e à Sllllde, mediante a 
efetivaçio de políticas sociais polblicas que petmitam o nascimento 
e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em coodições dignas de 
existencia". 

Em seu artigo 10, inciso m, o Esta.bJto diz. espociílCaiDCilte, 
que "os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 
geslaDies, polblicos e particulares, sio obrigados a (-.) proceder a 
exames visando ao diagnóstico e terapé!utica de lU'YXJTI•IicJades no me
labolismodorecém-nascido, bem oomoprestarorienlaçioaos pois". 

A le~ desla forma, não apenas já pm:eitua os procedimen
tos desejados pelo autor do projeto em análise como Dilo privilegia 
oo limita esta aiUaçio à fenilcetooúri.a e ao hipotinloidismo coogênito. 
abnngendo lambêm os demais= coogSnitos do -.bolismo-

Diante do exposto, e nio obstanle a boo intençio do projeto, 
nosso puecer6 pela sua "'jeiçio, em nzilo da .inoportunidade tk
nk.a e rcchnvtância em mlaçio à legislação existente. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 1995. - Beol Veros, 
Presidente - Lúcio Alc:intara, Relator- Leomar Quintanilha -
Antônio Carloo Valadarea (Absteuçio) - Lúddlo Portella -
Carlos Wlhon- Marina Silva (Absteuçio)- Emília Fernandes 
(Abstenção) Valmlr Campelo - Mauro Miranda- Carlos Be
zerra- BeiJo Parga- Casildo Maldaner- Waldeck Ornelas
João França-

O SR- PRESIDENfE (Júlio Campos)- O expediente lido 
vai ii publicação. 

Foi encaminhado à publicação ]JIUOCCr da Comissio de As
suntos Sociais, concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 137, de 1992 (n• 552191 na Casa de origem), que dis
põe sobre abrigatoriedade da fabricação de tratores e máquinas 
agricolas com estrubJra de proteçã.o ccmtra capotagem e outros 
equipamentos de segumnça e dá outtaS providências. 

A matéria flCaiá sobre a Mesa, durante cinco sessões ordi
nárias a fii11 de receber emendas. DOS termos do art. 235, II d, Re~ 
gimento Intemo. 

O SR- PRESIDENfE (Júlio Campas) --Foi encilminhado 
à publicação parecer da Comissão de Assuntos Sociais~ Concluin-
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do conttariamente ao Projeto de Lei da Câmara n~ 124. de 1993 
(n° 2.415191. na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatorie
dade de prontuário médico para recém-nascidos. 

De aconlo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do 
Regimento Interno, fica aberto o prazo de ~ta e oito horas 
para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Se
nado, para que a matéria OOrifinue SUa tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa. pro
posta de emenda à Constituição que selá lida pelo Sr. 1 o Seqetário 
em exercfcio, Senador Jefferson Péres. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N• 41, DE 1995 

Acn:scenta o inciso VI, oo art. 51 da Constitui· 
ção Federal, dispondo sobre a eompetêncla privativa 
da Câmara dos Deputados para ter a ioid.ativa de 
leis que instituam ou aumentem imposto. 

As Mesas da CâmMá dos Depulados e do Senado Federal. 
nos tmnos do § 3° do art. 60 da Coostituição Fedelal promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: - -

Artigo único. O art. 5 I da Constituição Federal passa a vi
ger acrescido de inciso VI. com a seguinte redaçio: 

"Art. 51. ·-··-··--·.-........ -·--··-··-··-··-·· .. --. 

VI- a iniciativa das leis que instituam ou aumen
tem impostos". 

Jusli6cação 

A instituição pài'lamentar deita suas raízes na Inglaterra do 
Seculo XID. mais precisamente na Magna Carta do Rei Joio Sem 
terra de 1215. 

O movimento dos SeDhores feudais em reação aos excessoS 
tributários da Coroa, pmticados pelo Monaii:a Absoluto, deu ori
gem ao ParlameDlo, sinônimo de Poder Legislativo, ao qual passa
ram a ser submetidas todas as leis que tivessem por escopo a cria
çJo on-a IllOjoraçlo dos tributos. 

E, c:om-esse mesmo escopo, os Ordenamentos JurldiCos es
trangeiros (v .g. lnglaleml e EUA) e as CoDSiituições brasileints 
(v.g. 1824, art. 36, 1•, 1891, art.29; 1934,.art. 41, § 1•, 1937, art. 
49; e 1946, art. 67, § I") passaram a conter dispcsilivo prevendo a 
competência privativa da Câmara dos Depu lados- Casas dos Rep
resentaDtes do povo - para a iniciativa de projetas de lei aumen
tando a receita do Estado. 

Comentando o sistema constiblciocal americano-' leciona 
Pictro Girirgio Lucifredi, em sua obra Appunti tk Diritto Consritu· 
zjonale Cqmparato. 

fredi: 

''Por quanto si rifenisce all'ativitá legislativa. Ca
mera dei Rappresentanli e Sem.to sono collocati sul pia
no di sostenziale parit1. com la sola ocxeziooe. già ricorda
ta, dei Money Bills che del:xJno necessariamcote aver origi
ne nella Camera dei Rappresentanli (art. I, sezione vn,l)" 

Na mesma obra e acerca do sistema britânico afnma Luci-

"Quando la iniziativa parte dai Governo, questo ê 
libero di scegliere la Camera da cui per iniziãie l'exame 
dei progetto, a meno che non si trati di tasse o spese, in 
quanto la Camera dei Comuni soltanto puõ mm~ I' e
xame, in omaggio al canone lmdizionale ''noo. taxation 
withoutrepresentation". 

No caso bntsileiro, a partir da Carta de 1967 é que o Poder 
Executivo passou. de fonn:a clara e inequívoca. a ser da libllar da 
COIIlpetêocia de iniciar as leis que visem à instituição de tributos 
ou sua majoração. 

Com o objctivo, portanto, de rccuperar o espbito democráti~ 
coe republicano que vigeu no Brasil até a Carta de 1967, elabora· 
mos Proposta de Emenda à Constituição que Ora submetemos à 
B(RCiaÇão e aprovação dos nobres Pares. 

- Sala das Sessões, 23 de junho de 1995. - Senado< Lúcio 
Alcintara- Bello PaJsa- Antônio Carlos Valadares- Arlindo 

~ Porto- Artur da Távola- Beni V eras- Bernardo Cabral- Carlos 
Bezemo - Ediooii-LObão,;: Ernandes Amorim - Geraldo Melo
Íris Rezende- João França- J~nas Pinbeiro- José Agripino- Lu
cídio Portella - Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna
Ramez Tebet- Renan Cúheiros- RomeroJucá- Romeu Tuma
Ronaldo O:mha Lima- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filbo
V aimir Campelo. 

(À Comis.são d< ConstiluipiQ, Justiça e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Proposta de 
- Emenda A Constituiçio que acaba de ser lida está sujeita às dispo-

sições especificas constantes do art. 354 e seguintes do Regimecto 
Interno. 

A matéria setá publicada e despachada à Comissão de 
Constiblição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE Qúlio Campos)- Sobre a mesa, ofi
cio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Ief. 
ferson Peres. 

É lido o seguinte: 

OFÍCIO GLPP N" 203/95 

Brasília, 22 de junho de 1995 
ExceleJUíssimo Senhor Presidente. 
Solicito a V. Ex• determinar a substituição do Senador Os· 

mar Dias pelo Senado< AOIÕDio Carlos V aladares, na suplência da 
Comissão Temporária Interna, criada através do Requerimento n• 
518. de 1995, destinada a esbldar a reforma pclítico-partidária, in
dicado atmvés do Ofício GLPP 121/95, de 26~4-95. 

Sem mais para o momento. aproveito a oporru.nidade para 
renovar-lhe meus protestos de elevada estima e apreço.- Senador · 
Bernardo Cabral, Líder do PP no Senado l'ederal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Senl feita a substi
tuiçJo solicllada. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória n• 1.025, de 20 de 

-Junho de 199S, que "dispõe sobre a instituição de crédito presumi
do do Inq:osto sobre- Produtos Industrializados, para ressaiCimento 
do valor do PIS/Pasep e COtms nos casas que especifica, e dá ou
tras providências". 

De aconlo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4• e 5° do art. 2" da Resoluçào n• lf89-CN, fica assim consti
tuida a Comissão Mista incUmbida de emitir I"""=' sobre a matéria: 

Titulares 

Coutinho Jorge 
Fernando BezerJll 

Odacir Soares 
Francelina Pereira 

Lúdio Coelho 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

RamesTebet 
Onofre Quinan 

PFL 
Guilherme Palmeira 
Joel de Hollanda 

PSDB 
Beni Veras 
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Júnia Marise 

Edoan!o Suplicy 

T<tulares 

Maluly Netto 
Carlos Magno 

Paulo Ritzel 

Nelson OIDCb 

Anivaldo V ale 

Jaques Wagner 

OdelmoLeio 

PDT 
.DmcyRibero 

PT 
Benedito da Silva 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (Pf'L.PTB) 
Carlos Mclles 
Álvaro GauiiSncio Nero 

PMDB 
Anlbal Gomes 

PSDB 
Joio Leio 

PPR 

PT 

PP 

Enivaldo Ribeiro 

Arlindo C.ínaglia 

Edsoo Queimz 

De acotdo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fiCa estabe-
lecido o seguinte calendário pam a tmm.ilaçio da ma~ria: 

Dia 23-6-95- desiguaçio da Comissão Mista. 
Dia 23-6-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 26-6-95 - pmzo para m:ebimento de emendas e para a 

Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
Até 5-7-95 • pmzo fmal da Comissio Mista. 
Até 20-7-95 · pmzo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Pn:si

dente da República editou a Medida Provisória n• 1.026, de 20 de 
junho de 1995, que "dispõe sobre a base de cálculo da Conlribui
ção para o Progmna de Integração Social - PJS - devida pelas pes· 
soas jurldicas a que se refell' o § 1° do art. 22 da Lei D0 8.212. de 
24dejulhode 1991, e dá cutras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D0 1/89-CN, fica assim 
constindda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer som a 
matéria; 

Titulares 

Carlos Bezerra 
Casíldo Maldaner 

José Agripino 
José Bianco 

Lúcio Alcântara 

Arlindo Porto 

Ademir Andrade 

-~SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

GersonCamala 
Flaviano Melo 

PFL 
Júlio Campos 

--Fr.mcelino Pereira 
PSDB 

Pedro Piva 
PTB 

Emília Fernandes 
PSB 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (Pf'L.PTB) 
Pedro Correa Arolde de Oliveira 
Jair Siqueira Antônio Ueno 

PMDB 
Luis Roberto Ponte Pedro Navais 

PSDB 
Carlos Mosconi Feu Rosa 

Basilio VillaiJÍ 

Miro Teixeira 

Francisco Horta 

PPR 
Francisco Domelles 

PDT 
-Giovanni Queiroz -

BL (PL-PSD-PSCj 
Eujácio Simões 

De accm:lo com a Resolução D0 1, de 1989-CN. fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

·--·Dia 23-6-95- designação da Comissão Mista. 
-- Dia 23-6-95 • instalação da Comissio Mista. 

Até 26-6-95 - pmzo para m:ebimento de emendas e para a 
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admíssibilidade. 

Até 5· 7-95 - pmzo fmal da Comissio Mista. 
Até 20-7-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi· 

dente da República editou a Medida Provisória o" 1.027,de 20 de 
junho de 1995, que "dispõe sobn: o Plauo Real. o Sistema Monetá
rio Nacional, estabelece as regras e coodições de emissio do reaL 

- e os critérios po.ra conversão das obrigações para o real, e dá ou
tra,Çprovidéncias". 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos termos 
dos §§ 4• e s• do art. Z' da Resolução n• U89-CN, fiCO assim consti
tuída a Comissio Mista incumbida de emitir po=er sobl:e a matéria; 

Tltulan:s 

José Fogaça 
Genon Cama!a 

Odacir Soares 
Freitas Neto 

Sérgio Macbado 

Roberto Freire 

José Roberto Arruda 

Titulares 

NeyLopes 
Júlio César 

Luís Roberto Ponte 

Luiz Carlos Hauly 

Roberto Campos 

Sérgio Guerra 

AldoRebelo 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Pedro Simon 
Femando Bezerra 

PFL 
Júlio Campos 
Jonas Pinheiro 

PSDB 
Carlos Wilson 

PPS 

PP 
Antonio Carlos Valadares 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (Pf'L.PTB) 
Vilmar Rocba 
José Mendonça Bezerra 

PMDB 
Pedro Novais 

PSDB 
Arthur Vi.rgilio Neto 

PPR 
Delfun Netto 

BL (PSB-PMN) 
Bosco França 

PCdoB 
Sérgio Miranda 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN .• ica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matlria: 

Dia 23-6-95- designaÇão da Comíssio Mista. 
Dia 23-6-95 • insta!Bção da Comissão Mista. 
A~ 26-6-95 - prazo para recebimento de emendas e pua a 

Comissão Mista emitir o parecei'" sobre a admissibilidade. 
Àt6 5-7-95 - praw i mal da ComissãO Mista. 
Até 20-7-95 - prazo no Congresso Nacional. 
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O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos). Será feita a devida 
comunicação à Câmara dos Deputados, relativamente às Medidas 
Provisórias n°s 1.025,1.026 e 1.027/95 •. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavm ao nobre Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pronuncia o se

guinte disrurso. Sem revisão -do orador) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, o Senado é. sem dúvida alguma. uma Casa onde se 
faz política. e aqui quero tomar o termo ''politica'' no seu sentido fJ.lo
s6fioo, Dão no sentido oomum, já que, no smúdo comum, boje potiti
ca é um tenno pejorativo, sinônimo de manobms esaJsas. RefilO-me 
ao sentido filosófico, emcndeodo politica também oomo ciência !ll<lllll 
normativa, e não só no :sentido de governo e de sociedade civiL 

Nesta manhã.. teço algumas considerações para mostmrque, 
hoje, a sociedade já encara o político brasileiro como um cidadio 
mais voltado para os interesses colctivos do que para suas ambiçõ
es pessoais. Vez por outra, correm pelo Pais notícias alannantcs, 
mas alguns políticos - aqueles voltados para suas ambições pes
soais- não se debruçam~ elas, talvez pcxque não rendam votos. 

Chamo a atenção da Casa para um assunto que pode parecer 
simples. mas que constitui uma pteOCU.pação cada vez mais inquie
tante. Reftro-me às Santas Casas de Misen::órdia, que estio cami
nhando, pelo País afora. para ·o abismo falimentar. Se oio se puser 
um cobro, um freio nesse processo. não se pode imaginar as con
seqüências indesejáveis que pOderão advir dele. 

Tenho pe:n::onido alguos Estados e presenciado a miséria, a 
indigência em que vivem essas instituições de caridade - poxque 
elas o são - no seu dia-a-dia. A Santa Casa de Misericórdia de Ma
naus - para ficar no meu Estado - atravessa uma crise tio grave 
que hoje ela. nem sequer de longe, lembra o que foi b&i qu&Ienta 
anos. Minguados recursos, vivendo do óbulo deste ou daquele ci
dadão que compartilha um pouco a sua riqueza fazendo doações, 
aquele nosocômio tem prestado um atendimento que dá pena. 

Ontem, o Presidente da instituição, meu Velbo amigo Lair
ton Antonaccio, encaminhw-me um dossiê, no pais inteiro, que 
retrata. com absoluta_ precisão, o que se passa na institiiição, um 
assunto a que nós, políticos, deveríamos estar mais atentos. Falar 
em juros altos dá notícia. O assunto é abordado da tribuna com 
muita facilidade, para criticar o Governo. Quando se inflete para a 
quebra do.ÕJ.otiêij:ólio, notadameote DA álea que pode agradar o se
ter esquerdista, o br.ldo se faz oovir Naçio afora. Quando se diz 
que o Goveroo quer, de mãos atadas, enlregar suas riquezas ao ca
pital estrangeiro, novamente a -nOtícia se espraia. Mas, quando esses 
hospitais. essas Santas Casas. essas instituições de caridade n:correm 
não s6 ao Poder Público, mas também a ootros segmeD!OS, pora pedir 
socorro. o que se observa é uma voz que não encomra oco, oo a mu
dez daqueles que não se oompadec:em com o sofrimento a.Jheio. 

Por essa razão, nesta manhã. procurando ecoar o grito de 
socorro que parte da Santa Casa de Miseric6rdia de Manaus, regis
tro aqui o empenho do Ministro Adib Jatene em resolver o assun
to. Talvez por essa razão se começoo a criar boatos. invencionices 
em tomo da saída do titUlar da Pasta da Saúde. Quem já exerceu 
cargos de comando no ~stérlóSabe de onde partem esses boatos. 

Portanto. deixo aqui, para que conste dos Anais da Çasa, 
essa manifeslação de solidariedade a todas as Santas Casas de Mi
sericórdia do País, notada mente à do meu Estado. o Amazonas, es
tendendo-a também ao Ministro AdibJatenc. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 

Duranle o discurso do Sr. Bermrdo Cabral. o Sr. 
Júlio Campos. 2° Vice-Presidenle, deixa a ctUkifa da 
presidência, que i ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 2° 
Secrerdrio. 

O SR. JÚLIO CAMPOS • Sr. Presideote. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENfE (Renan Calbeiros)- Concedo a pala
-vra ao nobre Senador. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pela ordem. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, os jornais 
brasileiros de hoje noticiam que o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso resolveu. em boa hora. ajudar o Governo de São Paulo, 
em especial o Governador Mário Covas, com R$6 bilhões, para 
que possa pe.gar as dividas do seu Estado junto ao Banespa e. pos
sivelmente, viabilizar o retomo desse banco. 

Informa o jomal Correio Bra:dlieose, em artigo assínado 
pela jomalista Suzana Verlssimo, na edição de hoje. que essa deci
são do _Presidente Fernando Henrique Cardoso "foi aplaudida por 
governadores de outros Estados - desde que eles recebam o mes
mo tratamento." 

Continua o artigo: 

"A situação de São Paulo, em face da herança 
dramática recebida pelo Governador Mário Covas. me
rece uma atenção especial do Governo Federal. e desejo 
cumprimentar o Presidente por sua decisão", disse o Go
vemado<Matcello Alencar (PSDB-RJ). do Rio de Janeiro. 

Para ele, a medida demonstra que o Governo Fe
deral ''nio eslá preocupado apenas com as reformas 
constiblcionais e o Plano Real, mas também que ele não 
vai ficar indiferente aos destinos dos Estados''. 

"Espero que meus pleitos não fiquem no vazio e 
também sejam atendidos". conlinuou Alencar. Ele reve
lou que. no dia 19 de maio, durante um jantar com Fer
nando Henrique Ccudoso, em Brasília, entregou ao Pre
sidente da República uma proposta para sanear a situa
ção financeira do Rio. 

·· l!ma das medidas previstas é a lransformação dos 
abJais IÍbllos da Fazenda. para discutir o assunto. 

"Saúdo a decisãO. desde que não falte a Minas 
Gerais ·a mesma boa vont3de". @.fumou o Governador 
mineiro Eduardo Azeredo (PSD B-MG). 

Deixando de lado qualquer mineirice. ele cobrou: 
''Entendo que a situação de São Paulo exige uma aten- . 
ção especial, mas é claro que os outros Estados. que to
maram providências para não chegar a uma situação gra
ve como a paulisra e foram cuidadosos com suas fman
ças, não podem ser penalizados". 

O Senador - nosso querido e eminente colega -
Pedro Simon (PMDB-RS) também foi direto: "Não há 
como deixar de supor que, depois disso, tcdos os ootros 
governadores vão arregalar os olhos". 

Segundo ele, o Governador An~nio Britto 
(PMDB-RS) prepara um pedido de aval da União para 
captar recursos do Banco Interamericano de Desenvolvi
mento - BID - para o projeto de despoluição das águas 
do rio Guaíba. 

"Como o Rio de Janeiro e São Paulo já consegui
ram avais semelhantes, não a.cn:ditamos que possa haver 
algum problema com o nosso". completou." 

Ora. Srs. Senadores. realmente São Paulo terá do Governo o 
tratamento que solicita - e os outros grandes Estados já o estão re
querendo. 

Não resta dúvida de que se trata de uma medida plausível, 
-porque, boje. a situação em que vivem os govemadore~ estaduais, 
de norte a sul e de leste a oeste, é muito difícil. a começar pelo 
nosso Estado. O próprio Estado do Mato Grosso também quer a 
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sua parcc la de contribuição do Governo Federal; também quer ser tando estiadas federais seja devolvido ao Estado. Nem queremos 
.,. blU l'omo um n1ho querido deste nosso Brasil. em dinheiro, mas em obras.; queremos que esses US$150 milhões 

(:, por isso que, no instante em que vejo o Govemo Federal que Mato Grosso emprestai junto a organismos intemac:ionais e 
~\lJJ ir as P'~~rtas para conceder a São Paulo R$6 bilhões, também so- investiu em obras públicas e rodovias federais sejam- devolvidos 
licit..'UllOS le~ursos, mas muito menos. Mato Grosso quer apetulS mediante a ação do DNER na :restauração dessas próprias estradas, 
justiça no campo. através de um pedido meu. que, par falta de manutenção no decorrer de 10 anos, estão em 

Quando•fui Governador do Estado, asfaltei. com fmancia- ptceári3s cõndições. São US$150 milhões que Mato Grosso deve
mcntos exte·mos adquiridos junto ao Banco MundiaL junto ao ria receber para a conclusão e restauração de um trecho critico da 
Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID- e junto a ban- BR-163;- para a· restauração da BR-158 e o seu prosseguimento 
•:c:; p1ivades dos Estados Unidos e da Europa. cerca de 1.200K.m mais à Ciente até -o sul do Pará; para a restauração da BR-70 e da 
Je rodovias federais. Através dos programas de inteWaçlo xegio- própria BR-364. Cuiabá-Porto Velho, rodovia muito importante 
!lal. o Govemo de Mato Grosso, no período de 1983 a 1987, pavi- para a região. 
mentuu 1.200Km aprox.iriladamente: a BR-163, Cuiabá-Santarém. Portanto, nesta oportunidade, acolho e aplaudo a atitude do 
no trecho de Jangada até a entrada para Santa Helena, no Municl- Presidente Fernando Henrique Cm:doso de ajudar São Paulo; mas 
pio de Colider; a BR-070, do trecho São Vicente a Bma do Gm:- nós, dos pequenos Estados, dos Estados periféricos dos grandes 
\·as~ e a DR-158, no trecho de Barra do Garças até a entrada Pau cencros, que temos pequenas Bancadas na Câmarn. dos Deputados 
Canarana. - mas uma Bancada px igual no Senado -.temos que fazer um 

Mais de US$150 milhões o Govemo de MalO Grosso inves- movimen_to no sentido de que nos seja dado apoio. 
tiu em pavimentação de estradas federais. E. nessa época. o CJitão Além do mais, cobmmos do Govem.o Federa.~ as providên-
F't"esiJente João Figueiredo; Ó Ministro do Planejamento, Delfim 
Netto; 0 ~llnistro da Fazenda, Emane Galvêas; e 0 Ministro dos cias que deveriam advir da Lei Complementar n° 3.177. aquela 

que dividiu o Mato Grosso, que tirou do Mato Grosso mais de tre
, I'tansportes. Cloraldino Severo - esse bravo gaúcho que muito tra- zentos mil quilômetros quadrados da sua melhor tena e criou um 
halhou pelo Brasil • prometeram que, como o Governo de Malo novo Estado, Mato Grosso do Sul Essa lei, aprovada pelo Con
Gresso tinha capacidade de endividamento. havia crédito e tinha gresso Nacional, previa que. nos dez: primeirOs anos após a divi
condiç-ão de fazer esse empréstimo. se Mato Grosso asfaltasse as são, 0 Govcmo Fede.Ial apoiaria, através de lei. a viabilização do 
rodovias federais tão importa.ntes pant o desenvolvimento do Pais novo Estado. agora com cerca de 890 Jnil quilómetros quadrados, 
- o que fez com que Mato Grosso, que tinha uma produção agdco- apenas um teiçO de sua pop.dação e um terçcfda sua tenda. 
ia de apenas um millião de toneladas de grãos, chegasse ainda, na-
quele pericdo. a três milbões de ton~ladas, produzindo alimentos Nos quatro primeiros anos após a divisão - 1979, 1980 e 
p3.Ia 0 País., a União indenizaria 0 Governo, devolvendo-lhe 0 di- 1981 -,durante o Governo do Presidente Emesto Geisel e no ini-
nhciro que havia gasto na pavimentação desSas-esttidas. cio do Governo do Presidente Figueiredo, o Govemo Federal 

Lamentavelmente, no fmal do Govemo figueiredo, no iní- cumpriu o que detemlinava a Lei. No entanto, a partir do quarto 
cio de janeiro de 1985,quandofa1tavam.poucomaisdedoismeses ano. começou a diminuir a coottibuição. No meu governo, de 
e meio pRra a entrada do Governo da Nova Rq>llblica., trouxemos acatdo com a Lei Çomplementar. a União deveria repassar ao Es
o projeto. Ele foi aproVado pelo Ministro do PlanejamentO. pelo tado 50% do pagamento da folha de custeio, mas enviava menos 
Ministro dos Transportes e não cOnseguiu êxito, porque terminoo de 10%. Estamos cobrando: quexemos que o Govemo reponha 
o Gvvemo Figueiredo e iniciou o da Nova República, de José Sar- aquilo a que Mato Grosso tem direito. 
ney. Ao assumír o Ministério do Planejilm.enfo, o-então ec:OOomis- A União criou um E$tado novo. Foi louvável o gesto. trou
ta João Say_E.d incumbiu-se de reesbidar o p[i:)CCSOO:-Em. seguida, xe frutOs benéftcos para todo o BrasiL Os dois Estados hoje, gra
com a posse do-ex-MiniStro t04io-pi:xieroso Dílson Funaro, o pro- ças a Deus e graças ao trabalho do seu povo, da sua gente, em es
cesso foi engavetado. -- -- pecial dos sulistas, dos paranaenses, dos gaúchos, dos catarinen-

Mesmo nessa época. havia forças PJlíticas contráriis- ao ses, dóS-paUlistas, dos m.ineiros e dos nossos irmãos nordestinos, 
,,~·u Governo junto à Nova_Repúbli~ que não permitimm ao Go- transfonnaram-se em dois grandes Estados da Federação. Se uni
v("rno Federal, de José Samey, por mais boa. vontade que tivesse o dos fôssemos, hoje seriamos o segundo maior produtor de grãos 
c-:v.Trcsidcme da República • boje, brilhantemente presidindo esta do País. mas, como fomos divididos. somos o tercelro ·e o quarto, 
C:tsa., ._fazer com que esse projeto continuasse a sua cr.unitação. o que sigoifica que só perdemos, em termos de produção de grãos, 

Venho dizer hoje que, lamentavelmente, Mato Grosso in~ para o Rio Grande do Sul e para o Pataná. Em seguida, vem Mato 
vestiu USS 150 milhões e está pagando um fmanciamenlO mensal Grosso e Mato Grosso do Sul O que significa isso? Significa que 
desses empréstimOS. Estamos pagando, da dívida externa. aproií-=- - realmente a divisão, em termos de desenvolvimento, valeu a pena. 
mad.n.mente US$10 orii!J?Ses. entre os juros. o serviçO da dívida e a Mas quexemos que Mato Grosso e que Mato Grosso do Sul rece
prest<l.\,'3:0 do originaL e Mato Grosso nlo recebeU de volta os re~ bam essa complementação que a Lei Complementar n" 3.177 pre
cursos investidos. ~ via. EsSa medida daria condições ao Estado para desafogar-se da 

O a.tual Governador. na épOCa Ministro dé- As-SUntOS Fun:.:- crise qiJC Vive. 
'li&rin<:. 1aml:-ém colaborou. por ser meu adversário político, em se~ O nosso Estado está com um atraso de três meses na folha 
gur.u· o processo. Aí veio o meu sucessor, Carlos Bezerra. hoje __ 4e pagamento do funcionalismo. E, de acordo com lei aprovada 
meu colega Senador, que não conseguiu tambéin que esse dinheiro pelo Legislativo estadual. vamos pagar os salários de até 
fosse devolvido wa Mato Grosso. Posteriormente, assumiu _o seu R$1.()(X),QO, referentes ao mês de abril. O cidadão que ganha ad
sucessor. Governâdor Jaime Campos. que igualmente trabalhOU, ma de R$1.000,00 vai ter que ·receber o restaDte em dez pagamen
lutoujuntoaoentãoPresidentefeman4{>Colloreàequipedoex.·Pre- tos. 0 que desestrutura a vida de qualquer setvidor e, por conse
sidente 1taruarFranco, mas não consegu-iu a liberiiÇãO-dosrecursos. qüência. do cométcio, principalmente da Grande Cuiabá, onde a 

Agora. o Governador do Estado, Dante de Oliveira, está renda dos servidores públicos influi muito oa economia estac:hlal. 
:lpre:;entando esse pleito junto ao Governo Foderal, o -que é inuito - "Portãnto, o pagamenlO dos salárioS atiãsados seria muito bem-vin
.:,,~t<), !11) ~\~rtidu de que o dinheiro que Mato Grosso gastou asfal- do a Mato Grosso. que colocaria em dia o seu caixa. pagaria os 



214 ANAIS DO SENADO I'E.DERAL Junho de 1995 

seus COlDplOUJissos e evitaria esse constante estado de greve em 
que vive o nosso Estado. 

Aplaudimos - repito - a atitude do SenhOI" Presideoto Fer
nando Henrique Cmloso de liberar n>Cili'SOS para São Paulo, do 
apelar o Estado do Rio de Janeiro, tão important<s para o Biasil. 

Na última segunda-feira. estive no Rio de Janeiro, repre
sentando esta.Casa no Congresso da ECO-URBS/95, e no Encon
tro de Defesa Ambiental, juntamente com o Deputado Jos6 Samey 
Filho, Presidoo"' da Comissão de Defesa do Coosumidor, Meio 
Ambiooto o Minorias, da Câmara dos [)eputados. Pudemos sentir, 
mediante o contato que tivemos com o Governador Marcello 
Alencar, a sua boa intenção em :reestruturar, em rest.amar a digni
dade do Rio de Janeiro, em especial o setor de segurança. um dos 
problemas mais sérios deste País. 

O Sr. Freitas Neto· Permite-me V. Ex* um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Concedo um aparto com muita 

honra ao Senador Freitas Neto. 

O Sr. Freitas Neto • Nobre Senador Júlio Campos, tive a 
homa de governar o meu Es!ado de 1991 a 1994. Ao to11111r posse, 
recebi o Estado com uma dívida de aproximadameote US$800 mi· 
lbões, o que representa nmito pam a economia do Piauí. Passamos 
dois anos e meio - até o fmal de 1993 - negociando com quatro 
Ministros da Fazenda e cinco Presiden"'' do Banro Conlrlll para 
chegarmos a um ponto que atendesse U conveoi8ncias da União e 
também do Governo do Estado do Pí.au!. Assinamo$ o oimtrato de 
rolagem já quando o aluai Presidoo"' da Repolblica Fernando Hen~ 
rique Cardoso exercia as funções de Minislroda Faz<:nda. Sua Ex
celência tealmente conseguiu equacionar o probl~ e asSinaJilOS 
um contraiO mediante o qual, em 1994, comprome"'mos 9% de 
toda a receita coaen"' liquida do Estado do Pí.aul e, a partir de 
1995, dnrante dezenove anos, 11% da receita do Estado. Na reali
dade, isso representa um esforço muito grande para um Estado que· 
precisa inveStir iiio s6 em infra-estrutura econômica~ mas também 
em infra-estrutura. sociaL O que ocorre, de fato~ é que hoje o Esta
do do Piauí está compromeleodo quase 20% da sua receita. É o 
caso do Piauf, da Par.úba e de outros Estados pequenos do Nordes· 
te, que têm a economia intei.mmente asflx.iada. F100 aqui muito a 
cavaleiro, porque sou advenário do atual do Governador do Esta
do do Pia% mas não sou adversário do povo principalmente o do 
nosso Estado. ASsocio-me a V. Ex-: aplaudo o Presidente daRe
pública por ter a}ldado o Estado de São Paulo, mas acredito que 
Sua Excelência deve olhar e ajudar os Estados mais necessitados, 
para que eles possam voltar a cumprir a função que se lhes atribui: 
atender principalmente à massa mais necessitada.. a população 
mais caietile. De modo que, neste instante, como mpresentante do 
Estado do Piauí, apelo no sectido de que as autoridades da área 
eoonôm.ica sejam sensíveis a essa situação. Entendo que devemos 
cobrar o cumprimento do que 6 devido aos nossos Estados., para 
que não se repita o que -aconteceu em épocas anteriores, ou seja, 
ninguém pagava ninguém. Isso feli.2mente acabou'; hoje o Estado é 
obrigado a pagar, assinando procuia.ção que permite a União des
contar os débitos do Fundo de Participação dos Estados. É noces· 
sário, DOCntanlO, que seja um valor que não asfaxie a economia do 
Estado, para que se possa - repiro - investir em infra-estrutura eco
nõmic.a~ saúde, educação e segurança. Registro ainda que o Presi
dente da República foi, no dia 19 de maio último, ao Nordeste e 
anunciou a destinação de recursos no valor de R$2,6 bilhões. Pas
sou-se já quase um mês e até o presente não foi efetivada a hbera.
ção. Por essa razão, encaminhamos requerimemo de informações 
ao Sr. Ministro do Planejamento e Op;amen.to solicitando o crono
gmma de liberação, a defmição dos sctores que serão beneficia$los, 
os Estados e até as obras. Recebi, por i.o1erm&lio da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura.. do Senado FederaL infonnação a res-

peito de estradas -já que V. Ex• se referiu ao assunto. A resposta 
-do Diretor-Geral do DNER segue o argumento anterior às provi
dências que o Presidente Fernando Henrique Cardoso anuncioy no 
Noxdeste. Na ocasiãO, "Stia- Excelência previu recursos também 
para as rodovias federais, que, no meu Estado, se acabaram defini
tivamente. Agradeço a V. Ex• pela oportunidade ao aparte. Espero 
que o Presidoo"' da República ajude todos os Estados. principal
meDle aqueles mais necessitados. 

O SR. JÚLIO CAMPOS · Muito obrigado. Incorporo com 
muita honra o aparte de V. Ex• a meu pronunciamento. Quero di
zer que estamos na mesma situação: sou adversário político do 
aluai Governador do Mato Grosso, Dan"' de Oliveira ·S. Ex' é do 
PDT, enquanto sou do PFL -. mas não sou adversário do meu Es
tado; sou defensor do Mato Grosso. Por isso, vejo que a situação 
do Governo de Mato Grosso 6 a mesma da do Piauí, pois também 
estamos pagando, aproximadamente, de 19% a 20% ao mês da re
ceita total do Estado em dividas anteriores. Isso foi assinado na 
gestio do Sr. FetDando Heiirique Cardoso, quando Sua Excelência 
era. Ministro, juntamente com o então Govel;D.a_dor Jaime Campos. 
O Senado aprovou apenas 11%. Mas. hoje, esses 11% não estão 
dando, e a União está bloqueando todo o FPE. E o nosso FPE, por 
inciível que pareça, 6 de apenas de RS 14 bilhões por mês. O que 
significa que temos menos Fundo de ParticipaÇão do que os Esta
dos do Acre, Rondônia e Amazonas. Portanto, a transferência de 
rCceita federã..I está aqu~m da nossa nec.essidade. 

Sr. Presidente, faço aqui um apelo no sentido de reeswdar
mos, no global. a siniação do endividam.ent.o dos Estados, restabe
lecendo, se possível, aquele limite de 9% Para pagamento da dívi
da de cada Estado, como sempre defendi 

Nessa oportunidade, faço ootro apelo, ·agora dirigido ao 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e aos seus mem. 
bros: é no sentido da aprovação, o mais rápido possível, do giro da 
dívida mobiliária do Estado do Rio de Janeiro. Conversei cOm o 
Governador Marcello Alencar, e S. Ex• pediu-me que o Senado 
aprovasse, antes do recesso parlamentar, que se iniciará no próxi
mo dia_ 30, a rolagem da dívida mobiliária desse Estado - o Oficio 
do Senado n• 28, de 1995, n:latado pelo eminen"' Senador Geral
do Melo, já foi devolvido à Comissão de Assuntos Ecoõ.ômicos. 
Assim. apelo ao nobn: Relator pua que, se possível, S. Ex• consi
ga coletar a.ssinab.lras para votannos, em regime 9e urgência, esse 
pleito do Estado do Rio de Janeiro. 

O Sr.Geraldo Melo- Permite-me V. Exi.umaparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS· COncedo um aparte a V. Ex'. 
O Sr. Geraldo Melo- Nobre Senador Júlio Campos, infor

mo a V. Ex• que já devolvi o processo à Comissão de Assuntos 
Ecooômicos, dando parecer favorável à emisSãO de títulos quero
lem. em 100%, as obrigações do Estado do RiO de Janeiro, por en
tender, Senador Júlio Campos, que os governos estaduais, neste 
momento, por maior que seja o esforço de contenção financeira, 
de equilíbrio e de reStrição de gastos que empreendam, estão sen
do atingidos por uma variação nas suas responsabilidades, inde
pendentemente da ação dos governadores. Sendo assim, não 
adianta o governador cortar gastos, fechar 6rgãos ou demitir fun. 
cionários, se tiver que pagar sua dívida com juros que estão fora 
de controle do Governo do Estado, pois ela consumiria toda a re
dução de gastos feita pelo governador. Peu.so que é necessário que 
o Senado Federal, neste momento, assuma a atitude de contrib.Jir, 
a flDl de que os Governos de Estado ?JSSam ganhar o tempo ne
cessário até que se defma uma nova política de rolagem da dívida 
para os Estados. Com relação ao pedido de urgência recomendado 
por V. Ex•, estou de pleno acordo, inclusive jã estou coletandQ as
sinaturas para a formalização do referido pedido. Acredito que, no 
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que depender de mim. atenderemos ao Estado do Rio~ de Janeiro 
na <fala aprazada, 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Sewidor Ge
raldo Melo. 

Antes de encerrar o meu pronunciamento, gostaria de fazer 
um apelo ao SeDhor PrcsideDle da República para que Sua Exce
lência aj.HJe São Paulo, mas que tam.bml ajude os auros Estados 
brasileiros, principalmente os mais pob:tes e sofridos, como é o _ 
caso do Nordeste. do Centro-Oesle e da Amazônia Legal. 

Os dados da Coteminas negam qualquer argu
mento oo- que a -üidi:istrlà têxtil brasileira esteja ameaça
da pela competição estrangeira. Ela vende bldo o que 
produz. A demanda pelo seu produlo 6 tal que só de !lês 
em três meses a empresa "abre venda" do produto. ''E 
vendemos tudo em uma semana", admite Alencar. O pa-

. uimônio líquido da empresa pulou de US$40 milhões 
para US$490 milhões de dólares em nove anos. "Au
mentamos 30% ao ano'\ diz, orgulhoso. Alencar ( ... ). 
"Essa é uma indústria lra.diciOOal, qu-e gCra muito empre
go e que enfrenta. às vezes, competição desleal", traduz. 
Quan1o à sua própria produção. ele adroile que não cone 
riscos: "Meus preços são imbatíveis". 

Sr. Presidente, agradeço-lhe pela toledncia. · 
Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a po!a

vra ao nobre Senador Jefferson P&es. 
V. Ex• disporá de 20minutos para. o seu pronunciamento. 
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM Pronuncia o se

guinte disCUISO. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente. s:r-s e 
Sts. Senadores, como noticiam todos os jamais, o Govemo, fmal
mente., mexeu no câmbio. Aliás, providência que já deveria ter 
sido tomada bi muito tempo. 

Sr. Presidente, não Sou engenheiro de obras celtas. _nem 
tampouco profeta de coisas possadas. Quando o ex-Presidenle do 
Banco C'entral, Pérsio Arida. aqui esteve, perguntei-lhe a respeito 
do câmbio e por que a ma econômica nio tinha preferido. desde o 
inicio, estabelecer uma banda cambial apenas com um piso. sem 
flxar teto- o que seria uma medida muito mais racional. No entan
to, S. Ex• não me deu uma explicaçio convincente. Os avisos de 
que o cámbio em i:rmal já vinham desde novembro, quando se ini
ciaram os déficits da balança comercial. 

Sr. Presidente, o Governo não deu importância ao exemplo 
do México. Todos estamos cansados de saber que a crise mexicana 
não está relaciooada apenas com o problema da política macroeco
nômica equivocada. mas so~tudo - eu diria até quase que exclu
sivamente - com a teimosia do Governo mexicano em manter o 
câmbio congelado. O Govemo brasileiro faz algo semelhante. Por
tanto, não é preciso ser economista, Sr. Presidente, pois trata-se de 
uma canta aritmética simples. Desde a instituição do Real, a infla
ção brasileiia já está em maiS de 30%, enquanto que a inflação 
americana. nesse mesmo periodo, foi de 3,5%. Evidentemente que 
com essa diferença de ritmo iD.flaciooário a taxa cambial é insus
tentável. O GÕvemo teírila em agir ponUJalmente, topicamente, 
apagando incêndios aqui e acolá. quando lavra uma fogueira enor
me. alimentada pela apreciação da taxa cambiaL É inútil tentar 
conigir isso através da elevaçio tarifária.,. que encalece muito os 
produtos importados, prctege os ineficientes e cria problemas sé
rios - como agora - no Ambito do Mercosul. Estivesse o câmbio 
atualízado, se a paridade d6lalireal refletisse realmente o valor das 
duas moedas, Sr. Presidente, evidentemente não terlamos um esti
mulo artificial às importações e um desincentivo às exportações. 
Essa é a causa do desequilíbrio. 

Prova de que setores ineficientes estio se aproveit.ãhdo dis
so para conseguir vantagens junto ao Governo está nesta nota. pu
blicada onlem. pela jornalista Mí.riam Leitão, na edição de O. Glo-
bo. Diz o texto: - -

"Chama-se Opcn End a mais modema_ máquina 
de fiação do mundo. Normalmente, as empresas, quando 
querem modernizar suas fábricas, compram dez ou quin
ze dessas máquinas. "Nós compramos uma grosa. cu 
seja, 12 dúzias", diz José Alencar Gomes da Silva, da 
Coteminas, etnptesa mineira do.setor têxtil. Quando es
tiverem funcionando na fábrica instalada em Campina 
Grande- uma das seis do grupo-,as 144mãquinas farão 
o trabalho de 300 mil fusos. 

Luiz César Fernandes, do Banco Pactua!, é tam
bém empresário do seta têxtil e de confecções ... '' 

"Ele admite que as cotas às importações de têxteis 
serão um ótimo negócio para ele: "Mesmo assim. seu 
contra. Acho que as empresas que investiram, como eu 
investi. podem enfrentar a competição estrangeira"." 

E o Governo, como fez com os sapatos e com os autom6-
veis. já pensa em elevar o imp:>sto de importação, ou seja. a tarifa 
protecionisla, que atualmente é de 14%. Uma tarifa como essa 
protege qualquer indústria em qualquer país do mundo. não fosse 
a defasagem do câmbio. 

O Govemo agora deu um passo, mas insiste em manter a 
banda superior, um etro que talvez nos custe muito caro, quando 
as autoridades econômicas decidirem acmdar para essa bomba de 
efeito retaroado, que é o congelamenro, mesmo periódico, da taxa 
cambial. Como diz o ex-Ministro Mário Hemique Simonsen. "In
flação incomoda, mas o câmbio mata". E o exemplo disso está na 
crise mexicana. 

Ao me591o tempo. o Governo insiste nas estratosféricas ta
xas de juros. E uma combinação altamente explosiva. A ameaça 
de uma futura crise cambiaL combínada com uma recessão pro
funda. que o País já está vivendo, é um pmço elevado demais para 
manter-se a taxa de inflaçãO ein níveis muito baixos. Creio que se· 
ria até melhor que a inflação se elevasse um poo.co, mas que o 
câmbio estivesse atualizado e que os juros não fossem tão altos. 

A equipe económica parece que tarda em atender ao clamor 
nacional, insiste no erro e, assim, vai ati:õ.gindo, aqui e ali, setores 
vitais para a economia do Pais, assestando golpes violentos tam
bém em nível regionaL 

Por motivo dessa defasagem cambial e da crise da balança 
- comercial, o Governo deu um duro golpe no parque industrial de 

Manaus quando estabeleceu o contingenciamento das importa.ções 
da minha Região - um golpe desferido de surpresa, sem consulta, 
sem prévio aviso sequer ao Governador do meu Estado; algo que 
seria inteiramente dispensável, desnecessário. não fosse o congela
mento da taxa cambial. 

O Sr. Roberto Requião ~ Senador' Jefferson Péres, penni
te-me V.Ex•um aparte? 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Cedo-lhe o aparte com 
muito prazer. Senador Roberto Requiio. 

O Sr. Roberto Requião- Senador Jefferson Péres. V. Ex' 
analisa as conseqüências de uma visão política macroeconõmica. 
Falta ao Governo a sintonia rma. Falta ao Governo promover o 
aj.Iste de set~ da ~nomi8 que-estio sendo profundamente pre-
judicados pelas grandes linhas do m6todo econômico hoje utiliza
do para a sustentação do Real e o combate à inflação. Mas os si
nais estão surgindo, com clareza;. o Governo não ós. vê porque não 
quer. Hoje. 370 das. 371 prefeituras do Paraná estão fechadas, em 

_ _E!?~~t?~_!r~ __ o ~mento da taxa de juros - que potencializa, au-
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mcrta. muhip~ a dívida dos Municípios- c coo.tta a falta de fi
nanciamento para a agricultura. Esse fechamento das prefeituras, 
embora seja (Xll' um dia. tem uma impottância enorme. No sudoes
te do POl'IDá. M quatro dias, paramm 38 prefeituras. Não s6 essas 
paralisaram suas atividades, mas também o comércio. a indástria e 
os agricultores. Jamais houve uma unanimi.dad.c tio grande numâ 
manifestação oomo agora. E o Govemo Federal teima - ao menos, 
o seu setor econômico - em não enxergar as COilSelq11Encias da sua 
polltica ocooômica. Diria que o Plano Real vai bem, para quem 
tem emprego nos grandes centros urbanos, porque a cesta bMica 
pode ser provida com mais ablndância. Mas quando o desempre
go e a :recesslo se iniciam e grassam pelo País inteiro. parece que 
as autoridades moneWias nio conseguem enxergar o fato simples 
de que as pequenas e as m&iias empresas urbanas e rurais estio 
quebrando e desempregando, e que, de cada dez empregos of~
dos oo Brasil, seis sio ofetecidos pela pequena e pela m6dia em
presa. É preciso que o Presidente da Replblica acorde para essa 
realidade e nio se atenha única e exclusivamente aos dados ma
CIOOCOIIÔDlÍcOS aos aumentos de arrecadação, que se devem, fun
damentalmente, ao fato de qÚe a poupança. estando renmnorando 
tio pouco, diante da inllaçio potencial, do aumento potencial dos 
preços, obriga as pessoas a um consumo imediato. Muito obriga
do, Sensdor. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Obrigado, Sensdor Roberto' 
Requião. Nem sempre nossas opiniões convergem. mas, nesse par
tiadar, estamos inteiramente de acordo. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jefferson P6res, pemli
te-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JEFFERSON P~RES -Ouço-o com pra=, ilustre 
Senador Bemardo CabraL 

O Sr. Bomardo Cabral • Senador Jeffei'OO P&.s, V. Ex" 
sabe, até pelo nosso convívio, que sou um homem que não navega 
nss águas procelosas da economia, da qual. justiça seja feita, V. 
Ex" 6 especialista. Acontece que o discuiso de V. Ex•, malgrado 
essa minha deficiência na área econômica, !!§ de uma clareza tal 
que ouso fazer este aparte, até pela intervenção que lhe fez, no 
momento oportuno, o Senador Roberto Requiio, com quem V. 
Ex• nem sempre se afma, mas, neste caso, está posta a concordin· 
cia. Na hora em que V. Ex• aborda, com precisão, a chamada defa
sagem cambial ê oulras medidas que tais, que levaram certas áreas 
do Goven>:> a torpedesr o [lOitiUe industrial da Zona Fillllca de 
Manaus, sem sequer um aviso pr6vio ao Govemador Amazonino 
Mendes, não seria eu que, como amazonense, me calaria. silencia
ria. e oio lhe daria o meu apoio, que é fruto do apreço c da solida
riedade que lhe dedico. 

O SR. JEFFERSON ~RES - Muito obrigado, Senador 
Bernardo CabraL 

Sr. Presidente, é verdade que o problema da taxa de juros 
tem uma questão de fundo muito séria, que é a dívida piblica do 
Governo, o que não justifica as taxas tão elevadas, pl3S eii)HCa por 
que não se poderiam reduzir tanto os juros no Pais. - - - -

Para. que não se diga que o Congresso Nacional apenas cri
tica sem tentar soluções, está tramitando na Casa unia proposta de 
emenda constitucional do Seoadcr Vilson Kleinübing, polêmica, 
mas que, pelo menos. aponta um caminho. restabelecendo o IPMF 
e destinando a sua receita para o abatimento da dívida. 

Estoo apresentando, boje, uma emenda l emenda do Sena
dor Vilsou Kleinübing, telllando corrigir o que me parecem algu
mas falhas da sua proposta. Penso que esse é o Cami:ob_o. 

A médio prazo. temos que encoutrar uma saída pua a.pro
blema da divida pública de curto prazo, que tem de ser rolada. de 
trinta cm trinta dias, pelo Governo e que é responsável pela grave 

crise rJSCal da Uniio. da qual derorre toda uma seqü6ucia de ou
tros problemas. 

Parece-me um erro, com o devido respeito pelos colegas. 
que se restaure esse imposto apenas para atender ao setor saúde. 
Temos que resolver a crise f:ascal da União, do Poder Público, para 
que o Govemo tenha recursos nio apenas para a saúde, mas para 
que o Estado brasileiro desempenhe seu papel e cumpra as suas 
funções de prestador de serviços, as quais nllo pode realizar no 
momento, por estar semifalido. 

Mas. voltando aos enos dos responsáveis pela poütica eco
nômica, Sr. Presidente, cito um fato acontecido há poucos dias. tí
pico de medida tomada precipitadamente, sem olhar as repercussõ
es, principalmente nos Estados mais pobres. RefiiO-me à desequa
lizaçio do p<OÇO do gás de cozinha; uma medida que, se efetivada, 
atingilá profuodamente, dará um golpe violentíssimo na população 
mais pobre do interio< do meu Estado. É preciso nllo conhecer a 
~ nllo saber que 90% dos Municipios do Estado do Ama
ZOIJAS nio sio servidos por estiadas.. mas apenas por bidrovias. De 
Manaus à cidade de Einmep6 leva-se mais~ de 20 dias de viagem 
subindo o rio, Sr. Presidente. O custo do botijllo de gás - que, em 
Manaus. é e continuará baixo. p:xque lá há refmaria - nas cidades 
do interior, de R$4,50 subirá pom RSIS.OO ou R$20,00. As populaçõ
es voltario a usar o fogio a 1cnbaoo o fogan:iro de carvão vegetal. 

Felizmente. alertados os Ministros da área econômica - ain
da ontem conversei com o Ministro Raimundo Brito, de Minas e 
Energia - quanto aos efeitos da portaria, S. Ex's tomaram a decisilo 
de suspendê-la temponniamente pom procurarem uma solução. 
Mas não precisarlãm. se reunir para rever essa questão se tivessem 
conversado com representantes da án::a sobre a repercussão de 
uma medida desse tipo. 

Por esse motivo, gostaria que os responsáveis pela política 
eoonôm:ica do País fossem menos arrogantes, menos auto-suficien
tes, mais bumlldes. pu:a perceberem que não sabem tudo e que lO

mam decisões que afetam o País inteiro. Também deveriam ter co
nhecimento de que o Congresso Nacional não é compo51o~apenss 
de demagogos e im:sponsáveis, que não estio dispostos a encarar 
as providências - às vezes alé duras - para a solução dos pobletru~;s 
do Pais. Exsas pessoas que representam a sociedade brasileira de
vem ser ouvidas, porque, amanhã. quando as conseqüências se fi
zerem sentir em todo o Pais, S. Ex's teriio deixado seus cargos, 
mas todos os brasileiros estarão pagando por isso. 

Muito obrigado, Sr. Presideote. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros). Concedo a pala

vra ao nobre Senador Ademir Audrade.(Pausa) 
Concedo a palavra ao no~ Senador Flaviano Melo. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, volto a chamar a atenção das autoridades brasilei
ras para a preocupante situação dos brasileiros que vivem na Bolí
via, na fronteira do Depon.amento de Panelo com o Estado do 
Acre, no Brasil, tendo em vista o envio de tropas do exército boli
viano para aquela região. conforme vem sendo noticiado pela im
prensa e confmnado por auloridades daquele Pals. 

Longe do exagero. como pode nos pa.Ieeer. é uma questão 
realmente preoCupante. E exige de ·nossas autoridades medidas ur
gentes para evii.ar dificuldades para essa população. Principalmen· 
te porque, mesmo antes da ocupação militar da região. há denún
cias de abusos por parte dos bolivianoS, gerando um clima de insa
tisfaçio de ambas as partes. E a chegada das tropas, prevista para 
julho. pode aciinr os ânimos. 

Preocupado com a questão. no último fmal de semana. esti
ve nos MunicípiOs de Brasiléia e EpitaciOiândia. no Acre. na fron
teira com Pando - especialmente da sua capital. Cobija. 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 217 

À primeira vista. não percebi clima de hostilidade entre bra
sileiros e bolivianos. Mas há infcxma.ções de que a vida dos brasi
leiros em tetritório boliviano não é boa.. 

Além da falta de infra-estrutura, como escolas e postos de 
saúde, há reclamações quanto ao pagamento de altas taxas de im
postos, como a taxa de estrangeria - que é o visto de pet.manência 
naquele Pa{s• e denúncias de que, embcn vivam lá pacificamente, 
o convívio com os bolivianos não tem sido muito tranqúilo. 

Há, por exemplo, denúncias de situaç(')es em que brasileiros 
limpam e cultivam detenninada área. mas, quando dlega o periodo 
da colheita, sio expulsos da terra por bolivianos que se afmnam 
proprietários da ma e os mandam procurar outro lugar. Eotn: 
muitas ~tras queixas de humilhações. 

E um problema que já vem sendo denunciado há muito 
tempo. 

Em 1991, levamamen<o da Diocese de Rio Branco j~ aler
tava para a questão, mostiando inclusive que na regiio havia cerca 
de 15 mil brasileiros. 

Em 1992. a Assembléia Legislativa do Acre constituiu uma 
Comissão Especial para vciifi.C'Ar a situação desses brasileiros em 
t.eiritório boliviano. -

Deputados chegaram a visitar seringais da região e, no rela
tório que apresentaram. constam reclamações sobre o preço da 
taxa de estmngeria, sobre o pagamento de taxa para o cultivo da 
teira e de renda de 20 quilos de botraclla por cada estiada de serin
ga explomda, além de obrigatoriedade do serviço militar. 

A imprensa do Acre, por várias vezes, publicou denúncias 
a esse respeiiO. Na sua edição de 04 de maio de 1994, o jornal A 
Gazeta, cm seu editorial. aÍil'Dl8.V& que "seringueiros acreanos es
tariam sendo escorraçados e sofrendo todo lipo de humilhação por 
parte de soldados bolivianos". 

O jornal garantia. inclusive, que a informação teria sido 
passada por quem teria presenciado a fuga de brasileiros de territó
rio OOliviano, "onde suas mulheres e filhas estariam scod.o até es
tupradas''. 

Como se vê, o problema é antigo e oio permite mais que as 
autoridades do País possam continuar fazendo de conta que não 
existe. Principalmente porque tudo isso vem genmdo um clima de 
insatisfação entre brasileiros e bolivianos c que pode aumenW 
com a cbciadaã.as lropas do Exército OOliviano l região. 

Em Brasiléia., além de autoridades locais, conversei com a 
Vice-Cônsul do Brasil em Pando, Sr- Rosalina Pereira dos Santos. 
Por enquanto, ela garantiu não ter percebido perseguição a brasi
leiros. Mas confumou a intenção da Bolívia em ocupar militar
mente a região com a transferência de um batalhão c o seu coman
do do Exército parã. a á.n:a.. 

O objetivo é realmente executar o chamado plano "recupe
rar Pando para a Bolívia". Por causa do grande número de brasilei
ros na região - que eles estimam em 20 mil -.pela distância de 
Pando dos demais centros desenvolvidos daquele País, além do 
fato do comércio local sobreviver basicame~e do dinheiro dos 
brasileiros que vivem nos municípios da fronteira do Brasil, como 
Brasiléia e Epitaciolândia. 

Ou seja. a Bolívia terue que a Jn5eDÇa brasileira na área 
possa representar penla da soberania local. E as conseqüências 
disso não se pode prever. 

Até porque há outras versões a respeito do fato. Como a 
própria imprensa já divulgou, uma delas diz que o &6rcil0 boli
viano estaria usando a ocupação militar de Panelo para barganhar 
mais recursos no orçamento da Bolívia. 

Por outro lado. é voz corrente na região que-a lbe(ljda deve~ 
se a questões políticas locais, envolvendo o governo boliviano e 
um senador da região. que é de oposição. 

São questões, claro, que dizem respeito i Bolívia~ que tem 
o direito de tomar as suas decisões e executá-las em seu território. 
-Ocone• porém, que em meio a tudo isso estão os brasileiros que 
vivem na fronteira daquele País com o Brasil c que precisam. mais 
do que nunca, do apoio das nossas autoridades. 

Independente dos mctivas·que-levaram a Bolívia a decidir 
ocupar militarmente a região, o fato é que cm julbo as suaS tropas 
deverão estar na fronteira com o Acre. E o que se teme é que issO 
possa gerar, se não conflitos, no mínimo problemas aos brasilei
ros, dificultando a sua permanência em território boliviano. 

Cabe às autoridades brasileiras agir para evitar possíveis 
problemas. Ou mesmo estarem pteparadas para receber de volta 
esses brasileiros, tendo em vista que, se a permanência deles na 
Bolivia começar a ser desestimulada, não terão outra alternativa a 
não ser voltar para o seu País. 

O Sr.Geraldo Melo- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FLAVIANO MELO - Concedo o aparte ao nobre 
Senador Genldo Melo. 

O Sr. Geraldo Melo - Nobre Senador, estou ouvindo com 
preocupaçio Crescente o depoimeoto de V. Ex•. Emendo que se 
trata de questão relevante, de profunda gravidade e do interesse 
nacional. Conheço a competência com que V. ex• lida com esse 
problema na sua região e dou meu testemunho sobre a sua preocu
pação permanente com essas questões na Comissão de Relações 
Exteri~s e Defesa Nacional. Acredito, Sr. Senador, se me permi
te uma sugestão, que, além de alertar a Nação da tribuna do Sena
do, esta Casa ganharia muito se V. Ex a apresentasse um relatório à 
Comissão supracitada. à qual pertencemos, V. Ex• c eu, até porque 
todos os assuntos que V. &• aptesentou tanto envolvem questões 
de relações ex~riores do Brasil como questões de defesa nacionaL 
Na nova fase que vive o Congresso brasileiro, na nova fase que 
vive o Senado Federal, esta Casa. que tem a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, encarre~ de lidar com essas 
questões, deve dar àquele órgão as condições necessárias paril que 
nós. oS seus membros. não nos infOIID.emos mais pelos jornais e 
possam os Senador-es do Brasil, no cumprimento das suas respon~ 
sabilidade e atribuições. aumentar o grau de envolvimento do Se~ 
nado ~ e. portanto, do Congresso Nacional - no processo de deci
são que envolve questões dessa responsabilidade e dessa delicade- · 
za. Tenho certeza de que todos os nossos Pares naquela Comissio 
e, particularmente, nosso Presidente, Senador Antonio Carlos Ma
galhies. entenderão a importância e a urgência de o Senado. me
diante aquela Comissão, tomar as medidas acauteladoras de am
pliação de informações. de ampliação do conhecimento do Con
gresso a respeito desse assunto, e apresentar sugestões para que o 
Governo brnsileiro possa. com a participação do Congresso. con
duzir-se com segurança em defesa do interesse nacional, como 
-certamente haverá de fazer. Muito obrigado a V. Ex_•. 

O SR. FLAVIANO MELO - Muito obrigado, Senador 
Gemido_ Melo. Acatarei a sugestão de V. Ex• e apresentarei naCo
missãO -di-Relação ExteriOres e Defesa Nacional um relatório do 
que vi e do que tenho conhecimento que está acontecendo naquela 
região. porque realmente isso é preocupante. Segundo as estimati
vas - não existe um censo feito com essa população·, cerca de 20 
mil brasileiros moram nessa região. Estavam acostumados com a 
atívidade produtiva de exploração da lxnracha e, com a transfor
mação da ecooomia no Estado do Acre, migraram para a Bolívia. 
Essa migração vem acontecendo há muito tempo e aumentou. 
acentuadamente. na década de 70. 

As. reclamações e o problema existem. E nós. parlamentares 
desta Casa, temos de acatar a sugestão de V. Ex•. Podemos. inctu

- sive, -convidar o Miriistro das Relações EXteriores para debatermos 



218 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

o problema e, juntos, encoD1r.Umos uma allemat.iva. ou seja, tra
çarmos um plano de ação do Governo para assistir essâ póplllaçio. 

Agradeço, portanto, o aparte de V. Ex•? Senador Geraldo 
Melo. 

O Brasil, portanto, precisa assumir a sua responsabilidade 
para com esses brasileiros, que - é importante lembrar- na maioria 
saíram do País'"em busca de uma vida melhor, que nio conseguiam 
aqui, muitas vezes em virtude da execução de políticas inadequa
das, sem collhecimento da realidade da população. 

A grande maioria desses brasileiros que estão oa. Bolívia, 
por exemplo. são seringueiros acreanos que saíram do Estado es-
pecialmente na década de 70._ _ ...... _ 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Senador FlaviA· 
no Melo, ouso interromper o prommciamenJ.o de V. Ex• pua pror~ 
rogar o tempo do Expediente por mais oitO minutos, a fun de que 
V. Ex• possa concluir. 

O SR. FLAVIANO MELO • Muito obrigado Sr. Presi· 
dente. 

Esses seringueiros saír,am do B:rasil especialmente na déca
da de 70, com o início da mudança da economia local do extrati
vismo para a pecuária. 

Expulsos de suas terras e sem experiêDcia em outra ativida
de, foram atravessando a fronteira da Bolívia, recrutados por boli
vianos que, assim. cons-eguiam mão-de-obra barata para efetuar a 
extração do lãtex, trabalho que não é tradição dos bolivianos. To
davia, estão em território estiangeiro e sujeitos às suas leis e medi
das, como a que vem sendo tomada agom. 

Conversei com o Ministro das Relações Exteriores Luiz 
Felipe Lampreia, que me garantiu estar agilizando uma reunião 
entre as comissões fronteiriças do Brnsil e da Bolívia. para tratar 
da situação desses brasileiros. 

Espero que seja realmente rápido, pois estamos próximos 
de julho. quando as tropas bolivianas chegam à região onde eles 
estão. Não se pode esperar que as ações comecem para negociar 
depois, até para evitar possíveis -atritos nas relações entre os dois 
países. O Brasil tem uma dívida com esses brasileiros. Tem agora 
a oportunidade de resgatá-la. 

Ao falar sobre o assunto, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senado
res, não poderia. deixar de lembrar também a situaÇão de miSéria 
em que se encontram os Municipios de Brasiléia e Epitãciolândia, 
na fronteira com Parido. 

O fato nos preocupa. principalmente em virtude da apreen
são da Bolivia com a quantidade de brasileiros em seu território e 
porque cabe ao Brasil dar condições de sobrevivência ao seu povo~ 

Uma alternativa po.ra resolver o problema é a imediata ins
talação das zonas de livre comêrcio de Brasiléia e Epitaciolândia, 
já cri.adas por lei. Isso fari. com que os Municípios possam compe
tir em condições de igualdade com o comércio da Bolívia. aque
cendo o comércio local e evita.odo a evasão de divisas, fazendo 
com que o _dinheiro do Brasil circule dentro do próprio Pais. me
D:tcmmdo, fundamentalmente. as condições de sobrevivência da
quela JlOI'llação. 

O Brasil, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadoces, 1em os meios 
Para ajudar o- seu povo, precisa Sàdiente colocá-los em prática. 
Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE (Ren.an Calheiros)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Sebastião Rocha. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Só e 
Srs. Senadores~ ouvi atentamente, do meu gabinete, parte do dis
curso do Senador Jeffersoo Péres e me interessei pelo assunto, 
porque trago, neste dia, ao plenário do Senado, a discussão de te
mas semelhantes e, em alguns momentos, até do mesmo tema tra
tado por S. Ex• - no çaso. a desequalização dos preços dos com
bustíveis, sobrerudo do l""Ç' do gás. 

Antes. pon\m, gostaria de me referir a algumas partes do 
discurso do Senador Jeffezson Péres, principalmente àquela que 
tratou da polltica do Governo Federal par.! a Zona Franca de Ma· 
naus. Nós. no Amapá, temos uma zona de livre comércio que tam
bém foi atingida pelas medidas do Govemo Federal que restringi
ram as impottações para a Zona fraDca de Manaus. 

Sempre que faço algum discurso ou participo das reuniões 
da Bancada da Amazhnia, tellho falado claramente da oecessidade 
de os Parlamentaxes da A.ma.zônia. se unirem cada vez mais, f011a
lecerem-se cada vez mais, para que assuntos que sejam do interes
se co~m possam ser tratados em conjunto, sendo estabelecido 
CO!lSenso a respeito da matéria. 

Essa situação da Zona Franca de Manaus realmente requer 
uma análise profunda e uma coesão muito grande da Bancada da 
Amazônia. 

Se nós não estabelecermos uma discussão. um debate forte 
com o Governo a respeito desse assunto, vamos acabar estabele-

Na verdade, todos os Municípios acxcanos enfrentam gra- cendo esse debate entre nós. O Amapá começa a se queixar da SU
ves dificuldades, mas em Brasiléia e Epitadolândia o problema é FRAMA., que está no A.mazonas e restringe também a cota do 
mais chocante, porque esses Municípios sempre estiveram entre 0$ Amapá. que. me- parece. estaria fora da medida. já que esta se limi
mais prósperos do Estado. Tudo exatamente em virtude do inter- ta à Amazônia Oriental, e o Amapá está na Amazônia Ocidental. 
câmbio comercial com a Bolívia, especialmente com ã. ·capital de Etilão, D.este momento, quero reAfnmar apelos para que 
Panelo, Cobija. de onde adquiriam eletrodomésticos e demais pro- nós, -Parlamentares da Amazônia. nós, Senadores -já que os Depu
dutos provenientes de zonas de livre comércio e para onde ve:o- tados estão mais adiantados nesse processo de unidade., caminhe
diam vesOJário. gêneros alimenticios, entre outros produtos. mos juntos, estabeleçamos um debate e tomemos decisões unâni-

Todavia. com o incentivo à exportação brasileira. os boli- mes ou consensuais a respeito desses temas de interesse da União
vianos daquela região passaram a comprar produtos brasileiros di- dentre os quais vários foram levantados pelo SenadOl" Jefferson 
retamente de outtos centros comerciais do país, a preços mais bai- Péres -. sem precisar estabelecer confronto com o Governo. sem 
xos. e a revendê-los também a preços menores do que os comer- precisar distinguir entre oposição e siruação. sobretudo nos assun-
cializados em B~siléia e EpitaciolâildiL tos que São de interesse da nossa Região. 

Assim, até a população desses Municípios pasSoU- :a com- Permita-me. Senador Jefferson Péres, apenas discordat' de 
prar na Bolívia. esvaziando completamente o comércio local. que uma~ do seu di&cUI'SO, aqUela em que V. ex• se refere ao re
boje se encontra totalmente estagnado, numa decadéncia jamais - lonio do IPMF' para homar parte da dívida pública da União e dos 
vista em toda a sua história. Isso se reflete no empobrecimento Estados. como prevê a emenda do eminente Senador Vilson Klei
cada vez maior da população local e pode até fazer com que mais nübing. Preírro ficar com a emenda do Senador Antonio Carlos 
brasileiros procurem opção ~ sobrevivência ua Bolívia. -É o qu~ V aladares, que busca restabelecer esse imposto ou uma contribui
inclusive já vem ocorrendo. E cada vez maior o número de brasi- ção Social destinada ao setor de saúde do nosso País. atendendo a 
leiros que txabalham como empregados para os bolivianos. - - um apelo do Minislro da Saú<k, o Sr. Adib Jatene. 
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Não faço isso apeDilS pelo fato de ser médico, até pxque te
nho procurado, nesta Casa. debater ourros assuntos e não apenas 
os restritos à minha área profissional. mas sim porque o Presidente 
da República, que goza do meu respeito, da miDha admiração 
como homem píblico, embora discorde de várias das suas posiçõ
es e ações govemamentais, disse texrualment.e, em vários discur
sos que fez. inclusive nesta Casa. na sua despedida do Senado, e 
na sua posse, que entendia haver já no País a normalidade dcmo
cnitica. que a economia estava estabilizada e que ele iria atuar for
temente no combate às desigualdades sociais - inclua-se aí o com
bale às desigualdades regionais. 

O plano de Governo que aí está nio tem atendido a essa 
proposição do Presidenle da Rep!blica. Nilo acredito que tenha 
sido por falta de sinceridade de Sua Excelência; penso que o seu 
objetivo e a sua-vontade política sejam atende-la; mas, infelimlen
te, as medidas práticas que o Govemo tem tomado ultimamente 
não resolvem esses problemas. Na realidade, estio se agravando as 
desigualdades regionais e sociais. Por isso, defendo a idéia de que, 
se tivermos que aprovar mais um imposto, a título de contribliçio 
social. que ele seja destinado ã saúde. 

Nós. do setor de saó.de, costumamos dizer que se resolve o 
problema da saúde neste Pais COIIl um bom gerenciamento, uma 
grande vontade polltica e rocursos. Temos, no Ministro Adib Jale· 
ne, a garantia e a certeza "do bom gerenciamento e da vcolade polí
tica, mas faltam a ele tcrursos. 

Precisamos. combater as desigualdades sociais existeiites no 
Brasil, onde o pobre nio pode ter acesso ao set.or privado nem ao 
setor público de saúde, e acaba pagando mais caro. Per isso, é ~
ferivel que nós, que temos cheques, possamos descontar uma pe
quena quantia - 0,25%, seja. IA o que for - em favor do sistema de 
saúde, para alender à ~lação pobre do nosso Pais, para fazer 
com que essa gente humilde, carente, tenba que po.gar por esses 
serviços. Eles sempre acabam pagando mais caro, pois muitas ve
zes precisam pagar lr.mSpOrte para se deslocarem. comprar medi· 
camentos - a rede pública não dispõe mais de medicamentos e a 
Ceme está praticamente falida -, ou até pagar médico partiCular oo 
se internar em clínica puticular, vendendo os seus bens para pede= lnltar determinada doença. 

O Sr.Jeffersoo Péres- Permite-me V. Ex-um aparte? 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Conoedo, com todo o pra· 

zer, o aparte ao eminente Senador Jefferson Péres. 
O Sr. Jefferson Péres - Ilustre Senador Sebastião Rocha, 

nós vamos ter muitas oporru.nidades, no segundo semestre, de de
bater o IPMF. Não sei se a solução é exa.tamente a ·resüWração 
desse imposiO. Mas, de qualquer modo, seja qual for a solução que 
se dê, por dois ou três anos, para o problema da saúde, ela será 
sempre uma solução passageira. que :resolverá o problema de ape
nas um setor do Estado brasileiro - a saúde -. tempcmuiamenle. 
Para usar a linguagem médica de V. Ex•. ~como tentarCOillbater a 
doença em apenas um dos órgãos afetados. Temos que ii ao âma· 
go da questão, ir ao foco infeccioso, que é a crise fiscal do Estado 
brasileiro. Não sei se isso deve ser feito através do IPMF. mas te
mos que resolver esse problema. acabar com esse foco de infec
ção, para que o Estado tenha recursos não apenas para a saúde, 
mas também para a educação e para tudo o mais. TemOs tiina di· 
vergência de fundo quanto a isso. V. Ex• dirá que a saúde é uma 
questão emergencial, que ela está realmeme em frangalhos em 
todo o País. Eu não sei, mas eu prefiiD, ilustre Senador, dar uma 
solução defmitiva parã_ó_problema principal, que é a falta de re
CUI'SO$ do Governo Federal para prestar serviços à sociedade. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA · Eu incorporo o-aparte de 
V. Ex• ao meu proDUociam.eDlo e agradeço a sua participação, no
bre Senador. Como disse V. Ex•, nós teremos _oportunidade, Dllm 

futuro próximo, de debater :aDenlor esse assunto. Mas o pagamento 
das dívidas e o ajusle f1SC3llerão que vir com a reforma tnlmtária. 
que o Governo se propõe a fazer, mas cujo processo de discussão 
ainda nio iniciou. Parece que o Governo está meio temeroso ·de 
trazer esse assunto para ser discutido no Congresso Nacional,. nes
te momento. 

Veja V. Ex• que, enquanto se combate o endividamento, 
enquanto se hlsca resolver o problema dos endividamentos da Na
ção e do Estado, a nossa Região Amazõnica mais uma vez é pena
lizada. Ora. enquanto, de um lado, são tirados os subsídios dos fre
tes~ dos transportes, do gás de cozinha; do outro lado, o Governo 
parece que está disposlo a utilizar R$6 bilhões para sanear o Ba
nespa. em Sio Paulo. 

Então, as Regiões não estão sendo tratadas de maneira 
igual. Na realidade, não poderiam ser lratadas de maneira igual, 
porque sio desiguais; deveriam. sim. ser tratadas de maneira desi
gual. mas favomcendo-se a Regiio Atpa.zônica.. que é mais pobre, 
que é mais deficiente e mais carente. E desses aspectos do Gover
no Femando Henrique Cardoso que nós discoidamos. 

O Sr. CasUdo Maldaoer - V. Ex• me concede um aparte, 
Senador Sebastião Rocha? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA • Coo~. com todo pra· 
zer, o aporte ao Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner - Eminente Senador Sebastião 
Rocha, quero comungar com o pensamento de y. Exa, principal
mente quando se refere à precariedade da saúde. E comum se dizer 
que a saúde brasileira vive boje na UTI. Quando V. Ex• levanta a 
tese de se recriar o IPMF para tentar salvar a saúde, nesse ponto eu 
quero concordar mais precisamente com o Senador Jefferson Pé
res. Parece·me que este Congresso, que inicia -uin caminho novo 
no Brasil, e o Governo que se instalou no dia 1 o de janeiro têm de 
pensar mais no âmago da questão, para usar a expressão de S. Ex•. 
Com rCiação à questão saúde ressalto que existe o Fundo Social de 
Emergência. que vigorará até o flm do ano. Se o Governo usasse 
esses recursos poderia resolver, pelo menos em parte, o problema 
crucial da saúde. Aí temos uma questão fundamental: por que en
Irarmos em recesso agora em julho? Como é que a Nação encara 
esse fato? Setores fortes da sociedade entendem que temos que dar 
continuidade aos trabalhos. ·o Irrasil não pode parar. As refOIIIlaS 
não poderiam sofrer solução de ccmtinuidade. Em relação à refor-

- ma rrscal e tnõutária o Governo está um pouco temeroso, confor
me diz V. Exa. Eu diria que o Governo está tímic:Jo nessa questão. 
A área econômica tinha que aproveitar a onda favorável para 
avançar. n6s tínhamos que avançar mais para atingirmos a econo
mia informal. Os cinqüenta e poucos impostos existentes no Brasil 
estimulam muita gente a trabalhar na clandestinidade, porque vale 
a pena. Uma carga triOOtária de tal tamanho motiva as pessoas a 
tentarem sonegar, vale a pena o risco. Mesmo que sejam pegas de 
vez em quando, não tem problema. Quem está na economia infor
mal concone com aquele está legalmente estabelecido. O Governo 
tem de enfrentar essa siruação com. COiagem, de uma vez por to
das. E temos que fazer reforma nesse sentido Cste ano. para que 
enl.re em vigor no próximo. Pn:cisamos dar um caminho claro à 
Nação, um caminho nítido. A questão fundamental é o Congresso 
Nacional oferecer um caminho novo ao Brasil. E o Governo não 
pode ser tímido, tem de aproveitar a onda, a maré. A Nação está 
ansiosa. a favor das reformas. CUmprimento V. Ex• pelo pronun
ciamento que faz nesta manhã de sexta-feira, abordando um tema 
de grande importância. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA · Agradeço o aparte, nobre 
Senador Casildo Maldaner. V. Ex• tem razão ao afli'llW' que não 
será um imposto provisório que salvará saúde do País. como tam
bém não será esse mesmo imposto que irá estabelecer o ajuste fis-
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cal da NaçãO. Tanto um quanto outro dependem da reforma tnõu- É neste contexto, Sr's e Srs. Senadores, que as emendas da 
tária. O Ministro da Saúde foi claro nesse aspocto. Mesmo que a re- reforma constitucional estão sendo apreciadas no Senado Federal, 
forma triOOtária :ieja feita este ano,- S6 poderá ser implantada -no_ãOO _____ setilque se aprofunde o debate em torno das repercussões que as 
que vem. Como a questão da saúde é emeJEeOCial se tivermos que leis de mercado imporão às regiões menos favorecidas do País. O 
votar um IPMF, prefiro a proposta que vai destinar recursos à saúde. mero translado de modelos que se aplicam benl ao Sul e ao Sudes-

Neste momento, quero ler uma parte do meu discurso sobre te pode não atender os inleresies do Norte. Nordeste ou Centro-
a desequalização dos preços dos combustíveis. Oeste. Quero dizer aqui que o Senado Federal tem o compromisso 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é público e notório no inalienável de discutir exaustivamente essas questões e não de 
nosso País o agravamento das desigualdades regionais. Tem sido simplesmente aprovar as reformas com uma urgência questioná
louvável a tentativa dos Parlamentares da RegiãO Amazónica de se vel, sob pena de ser responsabilizado pelas gerações futuras pela 
maDJ.erem mobilizados em toTQ.o das grandes reivindicações com o desagregação da nossa Nação. 
objetiVO de mjnjm;zai o déf!cit de investimentos do qual a Amazõ.. Ao concluir o meu pronunciamento. faço uma referência à 
nia é uma vítima históriCa. E necessário que o Governo Federal re- forma r;omo o Senado F~_etal está tratando a reforma constituci()-
conheça o débito que tem conosco. O descaso a que estamos sujei- nal. Não é do meu feitio criticar ou -tentar- eStabelecer diferençaS 
tos nos fez ver aumentar drasticamente o nosso atraso em relação en1re Senadores ou entte Bancadas, mas acredito que, pelas inteli
às outras regiões do País. gências que estio presentes hoje neste Senado da República, a se-

Nós. que detemos o maior potencial hidrelétrico do País, ciedade jamais pcderá. perdoar a omissão - de certa forma - desta 
geramos grande parte da energia consumida em nossas cidades Casa com relação à análise das emendas constitucionais. 
através de sistemas isolados com base na queima de combustíveiS Ora. para mim, 6 estranho; fico perpleXo com o fato de que 
fósseiS~ Temos, portanto, a energia mais cara do Brasil. Esse custo. não se possa mudar uma vírgula do texto que vem da Câmara dos 
S:r. Presidente, deve-se à vcrdadeim ausência de investimento em Deputados sob o argumento de que a emenda terá que relDmar 
infra-estrub.lra na Região AmazõWca_. que há muito só tem servido àquela Casa. 
como atiativo para a captação de recursos pelo GovernO Federal A Nação não vãi perdoar uma omissão do Senado, até por
junto aos organismos itLtemacionais. Até agora só ouvimos d.iscur- que - repito - há grandes inteligências, há políticos detentores de 
SOS, mas nenhuma atitude concreta por parte do Poder Público no grandes conhecimentos dentro desta Casa. Os debates mais bri
sentido de efetivar uma política COnsistente de desenvolvimento 1hantes possíveis acontecem aqui dentro, mas. na prática, nada se vê. 
regional. A Câmara dos Deputados conta com uma maioria expressi-

Quero, aqui. citar, por exemplo, o caso do Sivam, que ê va do Governo Federal; no entanto, nenhuma das medidas que lá 
mais uma ação do Govemo Fedtmll visando buscar recursos inter- entraram saiu ··com -o seu- texto original. Todas foram modificadas 
nacionais usando a Amazônia como atrativo, porque. na -prática, pela maioria governista. 
no meu entendimemo, o Sivam s6 trará ui:ri. gtãnde benefício para - Sei que, com o passar do tempo, com o caminhar dos traba-
a RegiãO Amazônica. que é o controle, a fJSca.liza~o e a ~gurança lhos, este Senado também irá estabelecer a sua vontade de mudar, 
no tráfego aéreo. Isso, sim. é necessário que o País faça e seria o seu desejo de modificar algumas das propostas, sobremdo quan
bom para toda a Região. O resto que se coloca são motivaÇões que do se tratarem de temas que irão iilfluenciar mais diretamente o 
não vão trazei" Um benefício a curto Prazo, talvez nem a médio pra- dia-a-dia do trabalhador, da dona de casa. das prefeituras, dos Es-
zo e quiçá a longo prazo para a Região -Aniaiõnica. O Govcma.p, lados, coDX> é o caso da refonna tributária. Aí espero que realmen-
mais uma vez, está usando a A~zônia como atrativo pari. a cap- te o Senado possa dar a coillribuição que a Nação está aguardando. 
tação de recursos internacionais. E por essa razão que discordo do O SR. PRESIDENTE (RenãD Calheiros) (Fazendo soar as 
Sivam. neste momento; pon:Jue há muitas outras prioridades com campainhas.) · -
relação à Amazônia ~ O SR. SEBASTIÃO ROCHA • EsiOU encerrando, Sr. Pre-

Voltando à questão dos combustíveis, no-dia 20 de junho de sidente. 
1995, o Departamento Nacional de Combustíveis- DNC- editoo a Agora, o Senado Federal está.. como dizem alguns- eu par
Portaria n° 19, cujo objetivo é o de desequalizar o ~o de venda ticularmente não gosto desta palavra- sendo apenas um órgão bo
de gás liquefeito de petróleo - GLP - ao longo do território nado- - _ mologador, está apenas referendando o que vem da Câmara dos 
nal. Nada mais jlsto do ponto de vista mercado lógico. -Deputados, pior, sob um argumento muito frágil e fugaz de não te-

Quero registrar, no entanto, que, mais uma vez,. a insensibi- rem as matérias que retomar para a Câmara dos Deputados. Sabe
lidade da burocracia brasileira ãtropela e agrava a dura realidade mos, entretanto, que muitas das matérias que estão sendo aprova
das imensas desigualdades regioniis. Não é poSSível que os técrii- das não terão efeito imediato, tendo que ser reguladas ou regula
cos do Ministério dais N1inas e Energia não tenham avaliado a pro- mentadas - como dizem uns e Outos - no futuro. 
pagação devastadora que essa medida terá na ocono~ das_regiõ- Diante disse, pergunto: por que esta Casa não age no senti~ 
es mais longiquas do Brasil. Só para ilustrar, os preçoS Õláximos do de fazer algumas. alterações nas propostas recebidas da Câmara 
médios por região passam a Ser. Região Norte, R$9,08~ RegiãO dosDeputadosdeacordocomavomadedosSrs.Senadores? 
Centro-Oeste. R$6,53; Região Nordeste, R$5,58; Região Sudeste, Em o que tiDha a dizer. Muito obrigado. 
R$5,55; Regiao Sul. R$5,35. O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) • Sobre a mesa. 

Isso sem a incidência do valor do transporte, do ICMS e do projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício, 
IVVC (Imposto sobre Veodas a Varejo de Combustiveis Liquidas Senador José Roberto Amlda. 
e Gasosos). Acrescentando esses custos. algumas localidades do 
interior do Amazonas. por exemplo, e do Acre sofreram um au
mento de cerca de 390%. chegando a pagar R$18,00 por um lx>ti
jão de gás. 

Foi mais uma vez foi penalizada a Região Amazônioa.. prin
cipalmente o Amazonas e o Acre, onde estão as localidades mais 
distantes e mais pobres, a população mais pobre deste País. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 201, DE 1995 

Dispõe sobre o repasse de verbas do Governo 
F ederaJ para a construção de unidades penitenciárias 
nos Estados da Federação e Distrito Federal e dá ou. 
tras providências. 
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O Congresso Naciooal decreta: _ 
Art. 1 o O Governo Federal somente dará. assistência fman

ceira aos Estados e ao Distrito Federal paxa a coostruçio de peni
tenciárias em áreas afstadas dos centros urbanos. 

Art. 2" É condição indispensável que as penitenciárias u:tba~ 
nas desativadas em decorrência da aplicação desta lei sejam trans
formadas em escolas públicas. 

Art. 3° Esta lei entn 1JiU vigor na clara de sua publicação. 
Art. 4° Revogam~ se as disposições em contrário. 

Justificação 

As modernas técnicas de execução penal recomendam que 
os prec;ídios. ou seja. os estabelecimentos penais destinados apre-
sos ainda não defm.itivamente condenados, devem siblar-Se em lo
cais próximos daqueles onde se realizam os atos processuais. 

Outrossim. no que concerne às penitenciárias- prisões des
tinadas a indivíduos já coiivictos por sentença im:corrivel- a re
comendação é oposta: sua localização deve privilegiar as áreas 
afastadas dos centros urbanos. 

Daí a oportunidade da proposta que Ora encaminho no to
cante à contemporâneidade do processo decisório para a localiza
ção espacial de novas unidades e à utilização das transferências da 
União como instrumento básico dessa refOIIDUlação, em conso
nância às modernas técnicas de execução penal. 

Finalmente, a transformação das unidades desativadas em 
escolas públicas, além do forte coo:iponente· Simbólico embJtido 
na ação, propiciará vantagens marginais. em lemlos de ofertas de 
novas vagas no setor público. cuja necessidade é impossível de ser 
ignorada face às carências estru.tnra.is das escolas comunitárias. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1995. - Senador Ney 
Suassuna. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos - Decisiio 
Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 202, DE 1995 

Dispõe sobre a transrerêo.cia de presos entre os 
Estados da Federação e o Distrito Federal e dá ou· 
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Ficam oS EStados da Federação e o Distrito Federal 

autorizados a efetuar entre si, em ca.ráter extraordinário. a transfe
rência de presos condenados por sentença transitada em julgado, 
sempre que tal medida for necessária à desarticulação do crime oc
ganizado, à garantia da paz pública ou à segunmça dos condena
dos, sem prejuí.w dos casos previstos na Lei de Execução Penal. 

Parágrafo lo A transferência a que se refere o caput deste 
artigo não JX>derá exceder a um terço do tempo total da condena~ 
ção do transferido. 

Parágrafo 2° A transferência será efetuada em razão de de
cisão do Juiz da execução mediante provocação da autoridade pe
nitenciána, ouvido sempre o Ministério Público. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam~ se as disposições em contrário. 

Justificação 

A existência de grupos de crime orgmizado, a exemplo da 
Máfia e Cosa Nostra, na Itália, Comando Vermelho e outros no 
Brasil. cuja operação pressupõe o comando emitido no interior das 
pri.S<..~s é hoje um fenômeno existente em todo o mundo, sendo 
que os casos citados setVeD;I.Qe_referência iiretorquíveL 

Tal fenômeno, aliado à critica superlota.çio dos .presidies e 
à i.Dadequação do aparato legal vigente, no que tange à redistribui~ 
ção dos presos c à conseqüente frustração dos "feudos" que se en~ 

castelaram no eixo Rio-São Paulo, autoriza a busca de solu_ções al
tema.tiVas que, ademais., amenizariam a qu~tifo da superlotação -
Caranc:l:iru em São Paulo e Frei Caneca no Rio de Janeiro são em
blemáticos- e os seus quase sempre trágicos desdobramentos. 

A despeito da sua utilidade social, nio se tem notícia de ne
nhuma (rOilOSta nesse sentido ter sido formalizada. de modo a de
flagmr um debate cujo adiamento nio encontta respaldo na caótica 
siluaçio da criminalidade nos grandes centros urbanos. 

Dentro deste contexiO 6 que venho colocar A apreciação 
desta Casa a possibilidade de CO!I'OÇio de noSS8 legislação executi
va penal, noo moldes da legislação ilaliana, que, para resguanlo 
dos direitos fundamentais, estabelece, o seu caráter exoraordinário, 
não podendo exceder a mn terço da pena. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1995. - Senador Ney 
Suassuaa 

(À Comissão de Cmstiluifão, Justiça e Cidada. 
nia-decisão Terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nó 203, DE 1995 

DISpõe sobre o valor do salário-família e dá 
outras providências. 

Art. 1• O art. 66 da Lei n• 8.213. de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar, suprimidos os incisos I eU. cana seguinte redação: 

"Art. 66 - O vale< da cota do salário-família por 
filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (qua. 
torze) anos de idade ru inválido de qualquer idade é de 
20% (vinte por cento) do salário minimo." 

Art.. zoO valor do salário-fann1ia. será tca.justado oa mesma 
6poca e com os mesmos índices dos beneficies de prestação conti~ 
nuada da Previdéncia SociaL 

Art. 3• As despesas decorrentes da aplicação desta Lei cor. 
rerãO à conta das dotações constantes do OtçameniO Geral da 
União para o exercício de 1996. 

Art.. 4° Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
no pmzo de 90 (noventa) dias de sua publicação. 

Art. 5° Esta Lei entra. .cm yigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contnú:io. -

Justillcação 

O salário-família, instituido pela Lei n• 4.266, de 3-10-63, 
tem como objetivo auxiliar os trabalhadores no sustento e educa
ção de seus filhos. 

O salário-família será devido. mensalmente, ao segurado 
empregado (exceto o doméstico) e ao segurado trabalhador avulso, 
na proporção do respectivo número de filhos, ou equiparados. me
n~ at6 14anos deidade ou inválidos. 

Da recente criaçãO- consiiniciotud no País, existente a partir 
da Constituição Federal de 1967 (art. 158, II), e reproduzido pela 
Emenda Constitucioaal de 1969. o salário-família é mantido pela 
Constihliçãode 1988. sem alterações. 

A Constituição limitoo-se a assegurar o princípio; ganmtiu, 
assim, a instiruciooalização do direito ao salário-família, favore~ 
cendo os dependentes do orabalhador. 

Quase meio século depois de sua criação (art. 8° do Decre
to-Lei n• 5.976, de 10-11-43), pelo Presidenle Getúlio Vargas, 
com o nome de Regime do Salário Família, o valor mensal do sa
lário-famllia, boje, é de: 

I- R$6,66 para o segurado com salário não superi<r a RS249,80; 
n-R$0,83 para o segmado com salário superior a RS249.80. 
NiJ verdade, o valor é ridículo; mal dá para um pai de famí-

lia comprar pão e leite para alimentar um fllho. O que dizer. então, 
das demais necessidades? Como é sabido. o pio francês está cus~ 
tando boje Uunbo-95), na SAB. R$0,06 e o litro de leite, R$0.5 I. 
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Isto significã que, para alimentar uma criança com pão e 
leite dUrante um mês; o b:Obalhadorterique gastar, hoje, nada me
nos que RS17,l0 (dezessete reais e dez centavos). 

Consideramos que ab.Jal valor salário- família é vergonhoso; 
seu custo de processamento. para figurar nos cont:ta.-chcques dos 
assalariados, é superior ao seu Valor. 

Para evitar que o salário-família Continue se desvalorizando 
com o processo inflacionário. propomos o seu reajustamento ~ 
riódico, na mesma ocasião e pelos mesmos índices de aumento dos 
beneficias de prestação Coo.tinuada da Previdéncia Social. 

Em o atendimento ao imperâtivo constalltc do § 5° do art. 
195 da Constituição Federal. que enuncia que "nenhum beneficio 
ou seiViço da seguridade social poderá ser criado, majorado_ ou es
tendido sem a corresp::mdeot.c fonle de rusteio total", propomos 
que a União contribua. attavés da inclusão de :rerursos no orça
mento Fiscal, para efetivação do aumento do salário-família. 

Tal iniciativa eVitará que os trabalhad~s venham a ser 
mais onerados com contribuições previdenciária e pCrmitrirá qtie o 
Poder Exocutivo, em prazo hábil encontre os recursos necessários. 

Espetamos destarte. que a iniciativa venha a merecer acofui
mcnto dos ilustres Pares em ambas as Casas do Coogresso Naciooal 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1995. - Senador Lauro 
Campos. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

LE!N"8.213, DE24DEJULHO DE 1991 

Dispõe sobre os Planos de Bncf"aâos da Previ· 
dêcia Sodal e dá outru providências. 

TITULOU! 
Do regime geral de Previdência Social 

CAPITuLO I! 
Das prestações em geral 

SEÇÃOV 
Dos benef'u:ios 

SUBSEÇÃOVI 
Do salário·familia 

Art. 66. O valor da cota do salário..fam.Hia por filho cu equi
parado de qualquer condição. 3.té 14 (quatorze) anos de idade oo 
inválido de qualquer idade é de: 

I - Cr$1.360.00 (um i:nil trezentos e sessenta cruzeiros). 
para o segurado com remuneração mensal não superior a 
Cr$51.000.00 (cinquenta e um mil cruzeiros); 

II- Cr$170.00 (cento e setenta cruzeiros). para o segurado 
com remuneração mensal superior a O:S5I.(X)(},00 _(cinquenta e 
um mil cruzeiros). 

(À Comissão de Assuntos Sociais- decisão lermi
naliva) 

O SR- PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Os projetos se
rão publicados e remetidos às comissões competenteS. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Disrussão, em primeiro turno. da Proposta de 
Emenda ã Constituição n• 29, de 1995 (n• 4195. na Casa de . 
origem), de iriiciativa do Presidente da República. que ahe
ra o § 2• do arL 25 da Constituição Fedetal. tendo 

Pan:cer favoráveL sob n~387, de 1995. da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadaoitc, com 

correção redacional. em obediência à técnica legislativa. 
(Quarta sessão ordinária de discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que. nos tennos do dis
posto no arL 358 do Regimelllo Illlemo. a matéria constar.i da Or
dem do Dia. durante cinco sessões ordinárias consecutivas, em 
fase de discussão, quando p;xlerão ser oferecidas emendas, assina
das por um terço, no mínimo, da composição do Senado Federal. 

Transcorre hoje. portante, a quarta sessão de diSCllssio. 
Disrussão da Proposta de Emenda à Constituição D0 29. de 

1995. em primeiro turno. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não -~avendo quem peça a palavra, a discussão prosseguirá 

na sessão onlinária de segunda- feira. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 2: 

Discussão, em primeiio turno, da Proposta de 
Emenda à. Constituição n• 32. de 1995 (n" 5195, na Câ
mara dos Depurados), de inid3tivã do Presidente da Re
pública, que altera o inciso IX do art 170 e o § 1° do arL 
176, revoga o art. 171 e inclui artigo na Constituição Fe~ 
dera!, tendo ' 

Parecer, sob n• 393. de 1995. da Comissão 
_ _-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá-

vel à PrOposta. com emenda de redação que apresenta. 
(Terceira sessão ordinária de discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que, Dos termos do dis
posto no art. 35&. do Regimento Interno. a matéria constará da Or
dem do Dia. durante cinco sessões ordinárias consecutivas, em 
fase de disCussão. quando poderão ser oferecidas emendas assina
das por um terço. no mínimo. da composição do Senado Federal. 

TranscOlTe hoje, portanlo, a terceira sessão de discussão. 
Passamos à discussão da Proposta de Emenda à Constitui

ção D0 32, de '!995, e da emenda de redação, em primeiro turno. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra.. a discussão terá prosse

guimento na sessão ordinária de segunda-.feira. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros) - Item 3: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituiçãe n° 33, de 1995 (n° 7/95. na Câ
mara dos ~pitados), de iniciativa do Presidente daRe~ 
pública. que altera o art. 178 da Constituição Federal e 
dispõe sobre a a:doção de Medidas Provisórias. tendo 

Parecer. sob n° 394. de 1995, da Comissão 
- de Constituiçã~ Justiça e Cidadania, favorá

vel à Proposta. com emeoda de redação que apresenta.. 
(TeiCeira sessão or~a ~e discus.são) 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do dis
posto no art. 358 do Regimento Interno do Senado Federal a ma
téria constará da Ordem do Dia durante 5 sessões ordinárias con
secutivãs, em fase de discussão, quando poderão ser oferecidas 
emendas, assinadas por um terço, no rrúnimo. da composição do 
Senado FederaL 

Transcorre hoje, portanto, a terceira sessão de discussão. 
Em discussão a proposta de emenda à Constituição n° 33._ 

de 1995. e da emenda de redação, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discUssão terá prosse

guímento na sessão ordinária de segunda-feirã. - -
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Volta-se à lista 

de oradores inscritos. 
... Cax:edoa p!lavm ao nobre~ Rcmerolucá. per 50 minuta;_ 

O SR. ROMERO JUCA (PFL-RR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. partioOO da pre
missa de que, modernamente, a energia elétrica i fundamental 
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para o desenvolvimento de qualquer região e da sociedade nela 
abrigada. desejo tecer desta tribuna a)gumas considerações que es
pero JX)ssam sensibi.Ii.7% as autoridades da ma no apres:samento 
de soluções para o angustiante problema, particuJ.al:m.ente nO que
se refere aos Estados de Roraim;a e do Amazonas. _ __ _ 

Como é de notório conhecimento, as necessidades atuais de 
consumo de energia elétrica desses dois Estados "'o hoje precaria· 
mente atendidas, sem que eles tenham perspectivas ptóximas de 
promover, seja pela falta de recursos pnSprios, seja pelo atual est,&. 
gio da economia brasileira, a substituição ou a complementação 
das fontes energéticas em uso por essa que ~ muito mais barata, 
mais farta. menos predatória e de melhor n::ndimeniO. 

A Eletronorte- Centrais E!étricas do Norte do Brasil S/ A-. 
criada há mais de 20 anos para levar a efeito o aproveitamento 
progressivo do potencial bidrelétrico da Região Norte, estimado 
em mais de 106 milhões de quilowatts. não conseguiu, infelizmen. 
te, em relação a esses dois Estados, uma significativa melhoria no 
atendimento de sua demanda, meta que não podem ser satisfeita 
apenas com a usina hidrelétrica de Balbina. 

Temos assim que, considerando-se a impossibil~ de-ob
tenção de recursos a curto e médio prnzos para suprimento das ca· 
rências desses dois Estados. é justa e oportuna a busca de soluções 
altemalivas para um melhor e mais rápido equacionamento da_ 
questão. Até porque é muito mais producente a indicaçio de cami
nhos, a mobilização em torno de idéias criativas, do que permane
cermos no já velho e gasto discurso da critica nem sempre Cõnstru
tiva ou no palavreado reivindicatório de investimentos sabidamcn
te impossíveis na conjuntura presente, que, via de regra, servem 
apenas como pano de fundo demagógico para alimeDlaÇio de am
bições politicas pessoais. 

E chegamos. então, ao ponto em que desejo ceDI;(a{ este 
meu pronunciamento. qual seja, o de chamar a atenção do Gover
no para o projeto denominado Sistema de Transmissio Venezuela
Brasil de autoria dos Engenheiros Tácito Sampaio Alves e Alar
con Barbosa Filho, cuja descrição e justificativa t.ranscrevo: -

Sislenia de transmissão Vene:zuela-Bmil. 
Como é: 

O sistema: de transi::i::lissão Venemela-Brasil desla
ca-se como a Qbra mais viável, de consl;nJ.ção ~ rápi
da e menor impacto ambiental para o suprimento de Ma
naus e Boa Vista. com energia já disJX>níve1 de baixo 
custo. 

"O sistema de transmissão usará a energia gerada 
pela Usina Hidreléuica Raul J..eoni (Gúri), coui um total 
de I O mil Mw. Será transmitida através de uma linha de 
1.400 Km. atendendo os mercados de Boa Vista e Ma
naus, adiando desta forma a necessidade de novos inves
timentos em geração. A linha de transmissão acompa
nhará as estradas já existentes, mjnjrnizando os impactos 
no ecossistema e ós cUS lOS- de desapropriação para iÍn
plantação desse sistema." 

A proposta de Govc::roo 49 Presidente coloca este projeto 
como prioridade para a Região Norte. Os motivos -são claros e vários: 

- menor prazo de implantação do que qualquer outra alter
nativa. já que a energia está disponível~ 

- influi fortemente para a retomada do desenvolvimento, 
especialmente nos Estados de Roraima e Amazonas; 

-projeto inserido na Região Amazônica. cujo desenvolvi· 
mento deve ser feito e protegido pelos paises participantes do Tra
tado de Cooperação Amazõnica (3.7.1978), também oonhecido 
como Pacto Amazlloico - será -de fundamental importância para o 
tio propalado desenvolvimento auto-suStentado; 

- não existindo monopólio absoluto de energia elétrica, o 
projeto poderá ser desenvolvido pela empresa pública. privada ou 
mista; a construção da obta não necessita de processo mais com
plicado, pois somente na exploração econômica ela é exigida. Os 
direitos _,q.torais estão registrados no Brasil e na Venezuela. 

E importante frisar que os investimentos estimados para 
essa obra são de US$400 a SOO milbões, onde 32% seriam gastos 
em territ6rio venezuelano e 68%, em t.enitório brasileiro. 

Importante frisar também que a viabilização de5se projeto 
depende da fonnaçio de um consórcio entre as duas empresas, in
clusive com as consorciadas Eletronorte e e~resas venezuelanas. 

Os autores do projeto ampliam as vantagens e justiflcam.: 
O p-ojeto 6 bem 1106 seguintes seJtidos, em primeiro lugar, evi

ta a poluição e o racimamento de eletricidade em duas capitais de cres
cimento acelemdo- 6% ao ano COO!inuadoo -: Boa VISta e Manaus. 

Se essa obra não fosse construida. a alternativa seria o es
t!IDCtizMntõ do desenvolvimento dos dois Estados oo a instalação de 
usinas mais cams e pOluentes; teunel~ que utilizam biomassa ve
getal. gás lllllt1Illl. 61!<> oombustivel ou alho elemeDto nuclear. 

A segunda questão 6 o apontamento da redução do déficit 
público da divida interna. j! qUe o custo da eletricidade será. menor 
que o atual, das tetmel6tricas e da operação de Balbina.. Esses cus
tos geravam dívidas nas estatais, que eram assumidas pelo Tesou
ro Nacio!lal 

Um terceiro ponto a ser frisado mostra que os consumidores 
de Manans e Boa Vista pagarão uma tarifa de energia menor, já 
que o custo de execução da geração dessa energia elélrica é bem 
menor com o processo tennelétrico. 

oUtra questão iniportaitte é o aumenlo do comércio do iD.- -
~-~a Venemela,_ uma vez que a inten::ooexão será com
plemeDtada com a melhOria da BR-174 e os interesses cotneiciais 
desses dois palseS seDio ampliiido< -.és dessa via de IIallspOrte. 

Outra questão importante é reduzir o superávit do Brnsil nesse 
comércio oom a Venezuela. que é de cen:a de US$200 milhões. 

O Brasil pagar.l de US$20 a 60 milhões por ano à Venezue
la, progressivamente. 

Por fun. a questão do impacto ambieritãl. O JmpactO será 
bem menor do que o de um lago de barragem (área alÚlgida 20 a 
30 vezes menor). Não interfere em reservas indigenas e não inun
da recursos minerais e biomassas. Não tem emissão de poluentes. 
como as tennelétricas. O maior impacto foi feito QuandO" foi coiistrt.ií
da a BR-174. POI:!allto, Dão haveria a devastação das nossas florestas. 

Outro ponto de extrema importância, no que se refere à so
lução para o problema da energia, seria ajudar a consolidar o pólo 
industrial e comercial de Manaus e a criar um novo pólo comercial 
e industrial em Boa Vista. 

Porque: 
Abastece esses pólos com eletricidade da 2• maior usina do 

mundo ama! (Gúri: 10.000.000 Kw~ RefotÇada por ootras hidrelê-- tecnolb'gia dominada pela engenharia brasileira. em ccr-
rente alternada ou contínua; --

- reduz de forma significativa o consumo de derivados de 

- !ricas: Macágua, Caruachi e T ocoma, que garantem eletricidade, 
por várias décadas, a menor preço. 

petróleo na região (R$1()() a 200 milhões); _ 
- impacto ambiental pequeno, devido à existência-da estm~ 

da. o que afetará apenas 70km•, metade tlorestados. A madeira es
tará na beira da estrada e poderá ser vendida; 

_ - GÕstaria de reglstritt- também a questão da promoção do de
senvolvimento regional susi.entado - questão a: que já me referi-..: 
porque, juntamente com a melhoria da BR-174, dará confiança ao 
investidor para o suprimento de bens e serviços. atraindo pessoas e 
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capitais para uma região despovoada e de grande potencial agríco
la, industrial e turístícO. -- ~---- - ~ 

Sr. Presidente. Sr-s c Srs. Senadores, tio eloqüeote ~é a de~ 
monstração da viabilidade desse projeto no texto aqUi transcrito, 
que considero desnecessáriq alongar~me nas suas justificações. 
Ressalto apenas o aumento da sua importincia no momento em 
que o governo brasileiro, estribado numa estratégia que caminha 
para o consenso, malgrado algumas resistências localizadas, ini
ciou o processo de reestrublraçã.o do modelo de energia elétrica do 
País, com a pibposta da nova lei de concessões e a prevista privati
zação do setor, promovendo-se a gradativa retirada do setor públi
co no processo de investimentos d.iretos e da operação do sistema. 

Nada mais salutar quando se constata que esse setor tem 
perdido de fonna. assustadora a sua capacidade de investimento e 
não tem obtido sucesso na captação de recursos externos, produ
zindo sinistras perspectivas de falta de energia el6trica cm pontos 
vitais da Nação, jã para 1997, como comeqüencia da pomlisaçio 
de inúmeros projetes iniCiados pelo govemo e que geram um ina
ceitável e absurdo custo fmanceiro bancado pela já tJo sacrü1C8da 
sociedade brasileira. 

Há portanto urgente necessidade de refonnulaçi.o nesse se
ter, com medidas mais inteligwtes a serem tomadas a curto prazo 
e que possam reverter és se quadro pessimislL O Sistema de Trans
missão Vene:mela-Brasil é. sem dúvida, uma delas. 

Sr. Presidente, SOe Srs. Senadores, eminentes colegas t€m. 
defendido nesta Casa, com- inVulgar brilbanlismo, uma linha de 
ação global para a Amazôn.ia.. É evidente que, mesmo sem igual 
brilho, entre eles me alinho. Até porque estamos innanados nas 
mesmas carências, na mesma luta pela redução das desigugldades 
regionais e no histórico desamparo por parte do Estado bmsileiro. 
Tenho para mim. no entanto, qUe-a par das soluções globais por 
todos nós ansiadas, nada obsta que, se circunstancialmente estive
rem favorecidas. possamos convergir para ações e programas sub
regionais, p:>is o aproveitamento racional ~nado pua uma 
parte. com a comeqüente superação dos ob<tárulos ao seu desenvol
vimento, certamente refletirão positivamente DO projdo -i:riãior de uma 
Amazônia ombreada com as regiões mais desenvolvidas do Pais. 

Nesse passo, a importação de bidreletricidade da Venezue
la encaixa-se perfeitamente como uma altemativa extremamente 
válida para esses dois E_sta.dos em favor de roraimenses e amazo
nenses devem se posidõnai-numa linha de frente de combate pela 
sua implantação, estimulando, de forma solidária e sobre todos os 
níveis ao seu alcance, que o Gov~ faça a parte que lhe cabe. 

Inclusive, em relação a essa quc.stio, Sr. Presidente, enca
minhei indicação à Mesa para que a Comissão de ServiÇos de In
fra-Estrutura, do Senado Federa~ tão bem pn:sidida pelo Senador 
José Agripino Maia. institua uma comissão pata acompanhar os 
estudos da Eletronorte, visando entendimentos entre os governos 
brasileiro e venezuelano. 

Era o que ti.nba dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a !"'la-
vra ao nobre Senador Adem.ir Andrade. - ----

0 SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronuncia o se
guinte discutse.) -Sr~ Presidente, Srs. Se~s. pretendemos nos 
manifestar em defesa da cacauiculrura da Amazônia. 

A cultura do cacau existe, e forte, na região Amazônica, 
onde representa importante fonte de renda para cerca de doze mil 
famílias de agricultores, trazendo divisas para os Estados produto
res dos quais Rondônia e o Pará. figuram cOmo os principais. 

O Ministro da Agriculrura, durante recente visita a ""Belém, 
pareceu descopbecer que se planta cacau na Amazônia e que o ca
cau é uma espécie vegetal nativa já domesticada das nossas matas. 

Assim sendo. desejamos chamar a atenção para a impottân
cia da cacauicultura da Amazônia. em particular do Pará, e solici
tar a V. Ei .. a cam.preensão para alguns problemas da nossa layou
ra de cacau que aqui vamos relatar, bem como para o fato de não 
s6 problemas existem, mas também soluções. 

O cacau da Amazônia:· como iremos discom:r, pode ser 
uma alternativa estratégica para as exportações brasileiras com os 
seus produtos e subprodutos. 

Atualmente, a produção do cacau da Amazônia, segundo 
dados fornecidos pela Superintendência da Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira da Amazônia Oriental (CEPLAC), 
está em tomo de 70 mil toneladas por ano de cacau seco, cones
poodente a 23% da produção nacionaL Isso, às vezes, é muito des
CODhec:ido pela maioria das pessoas, que pensam que cacau s6 

-existe- na Babia. HisiOrica.mente, a nossa produçio não passava de 
!.SOO toneladas ao ano. A áiea cultivada já ultrapassou 100 mil 
bectan:s, beneficiando, como dissemos, mais de 12 mil famílias 
graças à atuaçio da Ceplac. _ 

Somente o Estado do Pari é responsável por uma produção 
IIIIllal de 30 mil toneladas de amêndoos, cultivadas por mais de 5 
mil famílias, predominantemente de pequenos produiOres. A ca
cauicultura do oosso Estado ocupa uma área de 45 mil hectares ge
rando cen:a de 20 mil empregos direitos e 60 mil empn:gos indire<os. 

Com isso a cacauiculblra amazônica tomou-se uma das op
ções viáveiS do desenvolvimento agricola sustentável regional, 
tendo como finvfamentaçio básica os aspectos estratégicos, eco16gi
COO. O<XJD<llnioos, sociais e politico<. A Javoum do cacau possibilita 
somente ao Pará gmr uma receita anual da adem de US$30 milhões. 

Convém salientar que a cacaniculb.lra amazônica em rela
çio à da Bahia e de alguns dos maiores produtores de nív~l mun. 
dia! apresenta uma série de características vantajosas considerá
veis, tais como: 

-A esttulliia da produção está centrada n6 pequeoo 
produtor. 

- mais de 80% da área plantada de cacau encon. 
tra-se estabelecida em solos de elevada fertilidade natu
ral, com ampla disponibilidade de expansão; 

- o materia.Tbotan.ico. na sua totalidade, é consti
tuído de bibridos estabelecidos em lavouras novas, com 
menos de 20 anos, de elevado pa.encial produtivo; 

-além disso, o cacau da Amazônia tem elevado teor 
de goolura e ponto de fusão da manteiga de cacau a 32,7 
grans centigmdos. 

Como outra importante vantagem. pode-se apontar a distri
buição sazonal da produção na en.tressafra mundial. 

Por outro lado. associada a todo esse contexto, registre-se a 
sib.lação preocupante por que passa. no cenário atual, a cacauicul
blra baiana. 

Convivendo há muito tempO com baixos níveis de liquidez, 
a cuhura do cacau da Bahia teve a sua situação agravada pela 
oc:ormncia da vassrura-de-bruxa que, juntamente com os estragos 
provocados pela podridão parda e com os baixos nlveis de produ
tividade de suas centenáriaS-roças, airi.eaça comprometer seriai:nen. 
te, a médio prazo. o volume de produção do País. 

Tal siblação. se por um lado contribui para reduzir a partici. 
pação do BraSil no mercado inlema<.:ional, por ouro, abre uma ex
celente oportunidade para os Estados produto~s da Amazônia am
pliarem seus espaços no referido mercado, sem maiores conse
qiiêD.ciaS no Comportamento dos preços internaciooais. 

-Não obstante todos esses dados. a cacauiculrura amazônica 
vive um dos momentos mais difíceis da sua história. tindo como 
variável principal a acenblada queda dos preços no mercado mter-



Junho de 1995 ANAIS 00 SENADO PEDERAL 225 

nacional. contingenciado pelos excedentes de produção, o que tem 
reduzido, de modo considerável, a rentabilidade dessa lavoura em 
todos os países produtores do mundo. 

Eiltmlallto. a manutenção de um cenário adverso. aliado à 
inexperiência do produtor regional, ante a natureza cíclica do mer
cado ioternaciona!, tende a comprometer, de forma irreversível, a 
viabilidade econômica da lavoura. mercê da perda expressiva de 
produtividade deconente do relaxamento oompuls6rio no trato 
culttuaís das roças. 

Diante de tal situação. que ameaça um patrimônio estimado 
em aproximadamente U$300 milhões, urge que se conjlguem es
focços no sentido de dotar a cacauicultuTa da Regiio Amaz&ica 
de instrumentos capazes de atenuar os efeitos da crise e, ao mesmo 
tempo, maximizar as potencialidades da cultura. 

Muito embora o COIDJX'Dente preço seja um dos problemas 
que atingem todas as regiõe& produtoras de forma generalizada, a 
cacauicultura amazõnica tem tudo para capitalimr vantagens dessa 
crise, tanto em relação aos seus competidores extemos quanto in
ternos conforme as vantagens que já relaciooamos. 

A solução para os problemas da lavoora amazõoica de ca
cau não deve ser paliativa. Ao-contrário, a atenuação das dificul
dades deve ser orientada por decisão 5eDS31a. corajosa e rtrme, no 
sentido de definir políticas capazes de maximizar suas potenciali
dades em dUas vertentes básicas. 

A primeira é resgatar a divida social do campo por uma. 
questão de justiça para os com os que acreditaram na cacauicultura 
na Amazônica; a segunda é fortalecer um investimento seguro na 
região, que represente u·ma alternativa de desenvolvimento com
provadamente viável e ecologicamente sustentável. 

Convém informar que o Pará já teni o mapeameDlo dos seus 
solos férteis. propicies para a eXpansão da cuhura. As Estações ·de 
Pesquisa da Ceplac possuem, por seu lado, sementes altamente 
produtivas que chegam a pro:iuzir em média 2 quilos de cacau 
seco por planta e com baixa incidência de vassoum-de-bruxa. 

As informações que apresentamos neste pronunciamento 
foram colhidas junto à Superintendência da Ceplac da Amaz6-
nia Oriental, com sede no Pará, cujo trabalho é importante regis-
trumos. 

Nos seus 19 anos de atua.çio na A'IJlllZÔDÍa, a Ceplac- tem 
dado cumprimento às políticas governamentais de desenvolvimen
to. mais especifiCamerite o Programa de lolegrJ.Çio Nacional -
PIN. apesar de suas grandes dificuldades infm..estruturais. 

Como prova disso, conseguiu atingir a meta global estabe
lecida para a Amazônia Legal pelo Procacau - Direlrizes pohi Ex
pansão da Cacauicultuta Naciooal (de 1976 a 1985), através da 
implantação de um total de 106 mil hectares de cacaueiros híbri
dos na região. 

Em nossas constantes visitas ao Estado, verificamos que o 
"Programa Cacau". coordenado pela Ceplac na Amazônia, possui -
um importante caráter económico-social que justifica a necessida
de da sua manutenção e do seu fortalecimento. Isto porque, em se 
tratando de um cultivo perene, a explora.çio do cacaueiro possibi
lita ao agricultor amazônico - na sua grande maioria pequeno pro
dutor - ocupar os espaços demográficos, fuando-sc à terra e dela 
extrair o sustento da sua família. 

A realidade é que Superintendência da Ceplac da Ama>.ô
nia Oriental vem passando por um verdadeiro sucateamenlo: são 
notórios õ desaparelhamento físico-operacional e o esvaziamento 
do quadro de funcionários, provocados por cortes ~ntários 
insuportáveis. Além disso, a perda de sua autonomia administrati
va e financeira. desde o Govemo Collor, também contribuiu para o 

enfraquecimento perigoso da sua aruação nas áreas de pesquisa e 
assistência à cultura do cacau amazônico. 

O qUe a Ceplac precisa, na Amazônia. é de 32 veículos tra· 
cionados e um trator, para as unidades interiorizadas; a garantia de 
recursos da ordem de RSI milhão para a recuperação da infra-es
trub.lta f"lSica interiorizada e a cenera.tação de 10 engenheiros agrô
nomos, 19 técnicos agrícolas e 30 operários de campo para suprir 
suas necessidades de pessoal, além de ootras medidas de ordem 
administrativa, como pc:r exemplo, a dotação de 10 DAS-2 e 17 
DA8-l, como forma de incentivo à interiorização dos profissio
nais. Nesse aspecto vale destacar que a Ceplac é o único 6rgão fe
deral na Amazônia a não dispor de Cargos Comissioriados de Di
reção e Assessoramento Superiores, apesar de os seus técnicos tra
balharem Cm condições precárias, lotados em locais distantes e de 
dificil acesso. 

No conjunto das necessidades, verifica-se qUe -não é muito o 
que a Ceplac da Amazônia precisa para garantir a continuidade do 
seu trabalho e para a execução de um programa de diversificação 
das regiões produtoras de cacau. 

Com esses recursos financeiros e bumanos poderá se propi· 
ciar o aumento da eficiência da produção de cacau na Amazônia; o 
aumento da competitividade jã. consagrada do cacau regional e a 
valorização e fiXação do pequeno e do IIabalhador rural, impedin
do-se o Sxcxlo rural. 

Na impossibilidade de serem alocados recursos novos no 
total das suas necessidades, poderiam ser desCOJJ.tingenciados pelo 
menos 40% da verba de RSI milhão, incluída no orçamento de in
vestimentos do órgão, para atender à Amazôoia Oriental. Para 
oconer esta. liberação bastaria boa vontade das autoridades respon
sáveis deste País. 

Apenas para se ter uma idéia de como a situação está críti
ca, existem ceroa de 3-400 projetos do FNO Especial, de pequenos 
cacauicultmes aguaxdando somente a vistoria dos técnicos da Ce
plac pan que sejam liberados. Todos eles estão concentrados nos 
trechos mais críticos da Transamazônica. entre Pacajá e Rur6polis 
e os técnicos da Ceplac não dispõem sequer de veículos para ter 
acesso As propriedades. 

Assim, Sr. Presidente, s;; e Srs. Senadoies. se o GOverrio 
FederaL depois de saber de tudo isso, não ílZCr nada pela salvação 
da cacauirultura amazôoica nem pela sua expansão, é porque pre
tende continuar discriminando nossa região como tem feito em 
tantas outras questões. Acabar com as desigualdades regionais, 
cdttlO estabel~ a nossa Constituição, seri. mais uma falida. 

Veja-se o caso da Bahi.a. que está com recursos assegurados 
da otdem de R$340 milhões pan. a execução do ''progtama de re
cuperação da lavrura cacaueira", que, confonne reconhecemos. 
está atravessando uma gràv~ crise. O qtie- não é justo é que se de
diquem R$340 milhões à cacanicultura da Bahia, que detém 77% 
da pttxlução nacional. e não se dedique um centavo sequer à ca
cauicultura da Amazônia. que detém 23% da produção nacional. 

O Sr. Sebastião Rocha - Pemrite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Com muito prazer. 
O Sr. Sebastião Rocha - Senador Ademir Andrade, cum

primenw- V. Ex• pelo brilhante discurso que faz, mostrando a ne
cessidade de investimentos imediatos na área da economia tanto 
regional como nacional, sobretudo, na agricultura. Estamos na ex
pectativa do cumprimento daquilo que tem dito o Presidente da 
Rep.íblica a respeito da Amazônia. e que V. Ex• tem acompanha· 
do. No entanto, até agora, ficamos apenas com as palavras. Mas 
estamos esperançosos. Sabemos que isso não depende apenas da 
vontade de Sua Excelência. depende. e muito também, de sua 
equipe de Governo. Estranha-nos que o Ministro da Agricultura. 
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por exemplo, não tenha conhecimento do fato de que a região do 
Pará, que V. Ex• cita. produza índice tão elevado de cacaU: Asso
cio-me ao pronunciameíUo de V. Ex• no que diz respeito à wa ini
ciativa, à sua luta. e coloco~me ~o seu inteiro disporpam que,j.m
tos, possamos buscar uma solução uxgente e eficaz para a resolu
ção desse problema, pois V. Ex• muito bem sabe que não deJlC!lCà? 
só dos investimentos na área específica da agrici.Jltura, mas tam
bém de toda uma infra-estrun.u:a, como est:ra.das para escoamento 
da produção, maquinário, eriergia elélrica. e uma série de outras 
coisas mais. A agricultura. DB. Amazôni~ ainda é praticamente de 
subsistência porque não há investimento, Dão há intei:esse. -por par
te do Governo Federal, no desenvolvimento desse setor da Ama
zônia. Nós, do Amapá, também lutamO. para a mucWiÇilda poKti
ca da monocultura. que tem sido implantada. Entendemos que 
deve oconer uma diversificação de culturas, para que os morac:to. 
res da zona rural tenham melhores condições de vida; ente~mos 
também que isso nãó depende apenas dos investimentos, mas tam
bém da infra-estrutur:a oferecida por parte do Govemo federaL Pa
rabenizando V. Ex• pelo excelente discurso. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço o seu aparte, Se
nador Sebastião Rocha. 

Gostaria de dizer que esse e tantos outros fatos mostram a 
imPS>rtância da unidade de todos os políticos da região A.maz.ôni
ca. E uma pena que V. Ex• tenha adoecido, portanto, esteve afasta
do de suas atividades, pois, neste perlodo, praticamente consolida~ 
mos a Bancada da Amazônia. Tivemos um excelente encontro xe
gional em Porto Velho, no Estado de Roodônia ~ posteriomicd.e, 
também tivemos uma audiência com o Senhor Presidente da Repúbli
ca. Entretanto. Sua Excelência apenas acena. com boa vomadc, mas, 
de concreto, oada acontece. Enquanto a força politica da Bahia puxa 
R$340 milhões para atender as suas necessidades, não coDseguimos 
puxar sequer R$1 milhão par:a recupcr:ar a infr:a-estrutur:a já criada ,. 
Amazônia. Temos, poc exemplo, uma Ceplac que está caindo""" pe
daços. Entlaanto, sabemos que detemos 23% da produção uaciooal. 

Sendo assim. espero que a unidade entre os políticos da 
Amazônia cresça cada vez mais, para que consigamos chegar a um 
ponto em que colocaremos o Presidente da República e os seus 
Ministros deste País na parede., porque chega de se dizer que exis
te boa vontade, não se concretizando, no entanto~ o atendimento 
das nossas necessidades. - --

Continuando, Sr. Presidente, concluiria a leitunt" do meu 
discurso. 

Será que o GoV~o V-ai- esperar qUe--aS difiCiilcGaeS d& ca
cauicultura amazônica cheguem a um ponto critico e a( ter que in
vestir muito mais dinheiro? Ou será que quando as difialldades 
também se transformarem em crise grave os cacauicukores da 
Amazônia serão simplesmente condenados à falência? 

Nós vamos lutar para que as autoridades federais, o Sr. Mi
nistro da Agricultura, do Abastecimento e da Rcfotma Agxária,~o 
Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento, o Sr. Minisi:ro da Fa
zenda e o próprio Presidente da República, que em disalno tem 
afumado e reafmnado ta.ntils vezes que vai aj.Idar a Amazônia, 
concretizem sua promessas de campanha referentes ao fortaleci
mento da agricultura, ao crescimento da Amazônia. ao aumento da 
produção e ao apregoado desenvolvimento econômico, com bene
fícios sociais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O Sr. Seoador 
Guilherme Palmeira enviou discuiSO à Mesa, para ser publicado na 
forma do disposto no art. 203 do Regimento Intemo. 

S. Ex • será atendido 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL.)- Sr. Prosi~ 
dente, sn e Srs. Senad.ores, recentemente, os nove Governadores 
dos Estados que compõem o Nordeste brasileiro subscreveram um 
doalmcnto elaborado pelo Governador Divaldo Suruagy. de Ala
goas, que enfatiza a necessidade de ser estabelecida uma politica 
de JX1'ÇOS. cfctiva e coerente, pa111 o gás natuial cm nosso País. Basi
camcnle, o que se quer é que o preço eobr:ado oa região c no Br:asil 
seja compativcl com os valores pmticados intcmacionalmcnte. 

Os Governadores nordestinos pretendem também _ com 
es9e documento que foi enviado ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República _ que a pesquisa e a explor:ação do gás natural 
no Brasil venham a desfrutar do tratamento prioritário que, de há 
muito. estio a merecer. 

Como se pode antever, o gás natmal pode vir a ocupar um 
lugar de grande destaque no processo de modernização das ativi
dades econômicas no Nordeste, se para isso forem empregados os 
recursos necessários. Em suma. quando houver uma determina.ção 
~~ºca nesse sentido. 

O Notdeste brasileiro detém hoje jazi<Ías COmProvadas de 
cerca de 56 bilhões de metros cúbicos de gás natural, que corres
pondem a cerca de 40 por cento das reservas nacionais. que alcan
çam 137 bilhões de metros cúbicos. 

A produção de gás natural no Brasil já alcança a média diá
ria de 20 milli.ões de metros cúbicos, sendo que a região de Cam
pos participa com 40 por cento do total. As outras áreas mais im
portantes estão na Bahia. em tena, e nas plataformas continentais 
de Sergipe c do Rio Grande do Norte. 

Embcn, no mundo todo. o gás natural venha sendo cada 
vez mais empregado como fonte primária de energia _ registrando 
um crescimento médio anual da ordem de 3,2 por cento nos últi
mos treze anos -• no contexto energético brasileiro sua participa
ção ainda é irrisória. 

Enquam.o em nível mundial, a participação do gás nablral 
fa na média de 23 por cento. em nosso País ela é de apenas 2 por 
cento. A participação do gás natural no consumo de energia varia 
de Dação para nação. Na CoolUDidade dos Estados Independentes 
é da ordem de 46 por cento. Na vizinha Argentina sobe par:a 47 
por cento, e na Itália fica coüí 21'"por cento. 

Estudos científicos provam que o consumo médio do gãs 
aatuml vem crescendo numa escala bem maior do que a do petró

-leo. Entre 1'170 e 1983, enquanto o consumo de gás avançava, em 
média. 3,3 por cento ao ano, o de petróleo crescia apenas 1,2 por 
cento. Isso nos indica que. cada vez mais. são descobertas novas 
vantagens do gás em relação a outras formas de energia. 

Aliás. é importante considerar que no inici.) dos anos 70 as 
reservas de gás nablral correspondiam a 50 por cento das de óleo 
cru. AtualmeDt~ já chegam a 91 por cento. 

Na verdade, o uso do gás natural se generalizou no mundo 
todo em anos -recentes. Antes de 1960. apenas Estados Unidos e 
União Soviética o utilizavari:l eni gta.nde escala, com o aproveita
mento de suas reservas. Na Europa Ocidental, o gás avançou a 
partir dos anos 60 com a descoberta de uma bacia gasifera na Ho
landa e de outra no Mar do Norte. 

A exploração do gás teve grande impulso a partir de 1973, 
quando adveio o primeiro choque do petróleo. o que elevou consi
deravelmente os preços do produto. PosteriorineDte-, em 1986, a 
queda dos preços do petróleo não afetou a condiçào preponderante 
já ocupada pelo gás. 

Hoje, a vantagem mais patente do gás natural em relação ao 
petróleo diz respeito aos impactos sobre_ -o meio am_biente, uma 
preocupação que vem crescendo nos últimos anos. A utilização do 
gás natural não tem efeitos danosos para a aunosfera. Trata-se, 
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portanto, de um energético limpo do ponto de vista industrial A outra. 
vantagem diz respeito à grandeza das jazidas mundiaiS já provadas, 
estimadas hoje em tomo de 137 trilhões de metros cúbicos. 

Para o Nordeste brasileiro, o emprego do gás iiatUral como 
fonte de energia mais barata pode ser uma importante mola para o 
desenvolvimento regional. O gás pode ser utilizado pelas inúmeras 
indústrias sua.~alcooleiras, de cimento, cerâ:mica, química e pe
troquimica. 

Para tennos uma idéia da participação do Nordeste oa pro
dução brasileira de gás natural, basta analisarmos os números do 
mês de maio de 1993, conforme dados da publicação intittllada. O 
Gás Natural no Brasil, editada em setembro de 1993, pela Petro
brás. Naquele mês, de uma produção de 19.976 melrOS cúbicos, 
10.474 saíram dos Estados do Nordeste, o que com:spoode a 52, 4 
por cento da produção nacional. 

Ora. a participação do Nordeste na produção de gás pode 
ser aumentada. E à medida que cresce a produção aumenta o con
sumo. Mas. para que isso ocorra. C preciso que os preÇos pratica
dos sejam compatíveis COm-a jinportância estratégica dessa fonte de 
energia. No mundo todo, a palavra de cxdem é n>duzir custos ponl ga· 
nhar produtividade. Com energia mais barata. porque aWndante, as 
empresas locais podem ganhar competitiVidade ainda maior. 

Pode parecer incrível, mas a verdade é que os consumidores 
brasileiros de gás pagam hoje 125 por cento a mais 'do cjue os 
usuários de outros países. Ora, é claro que com tais níveis de paga~ 
mento. o gás acaba sendo. quando usado na produção, um fator de 
perda de competitividade em termos internacionais: Porém, análi· 
ses de investimentos feitas recentemente pela Petrobrãs mostram 
que é pJSSÍvel praticar preços diferenciados para a região, mesmo 
que o gás seja adquirido em outros países da América Latina. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores: 
O que se deseja é que o gáS natural existente no subsolo 

nordestino seja explorado de forma ampla e eficiente para "quciVe· 
nha., efetivament.e, a beneficiar os moradores da região. Para isso. 
é claro, será necessária a adoção de uma política de incentivo. Te· 
mos que dar prioridade ao uso çlo gâs natural porque seu emprego 
maçico pode vir a mudar a face econômica _daquela área. 

Quando pedem ao Presidente Fernando Henrique Cardoso 
que fixe uriiã política para o gás nawtal no Nordeste, os GovCma. 
dores da região buscam alternativas reais de desenvolvimento eco
nõmico. É preciso, sem dúvida, conceder prioridade à explonção 
dos recursos naturais nordestinos, especialmente do gás, que tem 
inúmeras vantagens quando comparado a outros energéticos. Essa 
é uma decisão politica que não pçide mais ser retardada. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan CaJheiros) • Nada mais ha

vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designãndo 
para a sessão ordinária de segundJ!-feira a seguinte_ 

ORDEM DO DIA 

-1-
PROJéi'O DE LEI DA CÂMARA N°47, DE 1995 

(Em regime de urgência. nos termos -
do art. 33_6, b. do Regimento Interno) 

(framitiulâo em_ conjunto com Q __ " 
Projeto de Lei do Senado no 78. de 1995_) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
47. de 1995 (n° 194/95. na Casa de origem), que altera âieda.ção 
do art. 12 e suprime o art. 53 da Lei n° 6.815. de 19 de agOSto de 
1980. com as alterações inlfOÓUZldas pela Let no 6.964, de'lO de 

dezembro de 1981, que defmc a simação juridica do estrangeiro 
no Brasil. tendo 

Parecer favoráveL sob n° 4!3, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Iustlça e Cidadania. 

-2-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 78, DE 1995 

(Em regime de urgência nos termos 
do art. 336, b. do Regimento Interno) 

(Tramitando cm conj.mto tom o 
Projeto de Lei da Câmara n° 47, de 1995) 

DiscusSão, cm turno único. do Projeto de Lei do Senado o0 

78, de 1995, de autoria do Senador Lúcio Alcântara. que dispõe 
sobre vistos oonsula.Ies, tendo 

Parecer sob 0° 413, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-3-
0ÁCIO N" S/36, DE 1995 

(Em regime de urgência. nos termos 
do art. 336, b, do Regimenlo Interno) 

Oficio D0 S/36, de 1995 (n° 1.500/95, na origem). através 
do qual o Banco Centml encaminha solicitação para que a Prefei
tura Mlnicipal de Porto Alegre - RS possa elevar temporariamente 
os limites para contratação de operação de crédito a ser realizada 
junto à Caixa Econômica Federal, para os fms que especifica. 

{Dependendo de pazuer da Comissão de Assuntos Econõ. 
m.icos.) 

-4-
MENSAGEM N" 84, DE 1995 

(Em regime de urgência. nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Mensagem n° 84, de 1995 (o0 286/95, na origem). do Se
nhor Presidente da. República, solicitando autorizaÇão do Senado 
Federal, para contratar operação de crédito externo. no vaJor equi
valente a até dez milhões de dólares norte americanos, de princi
pal, junto ao Banco Intereamericano de Desenvolvimento - BID, 
destinada a fmanciar, parcialmente, o projeto de fortalecimento da 
capacidade do Ministério das Relaçê)es Exteriores na área econômica 
internaCional. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Eco
nómicos e de R~ Exterio,... e Defesa Naáonall) 

-5-
MENSAGEM N" 193, DE 1995 

(Em regime de urgênc:ia. nos tennos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Mensagem no 193, de 1995 (o0 572195. na origem), do Se
nhor Presidente da República. solicitando seja autorizada a contra
tação de operação de crédito externo, no valor de trezentos e no
venta e nove milhões, quinhentos e lrinta mil e sete marcos alemã
es e vinte centavos, entre a República Federativa do Brasil e um 
consórcio fonnado por empresas alemãs. destinada a fmanc1ar a 
aquisição de bens e sCrviçOs para contrução de um submarino. sis· 
tema sonar e componentes para uma corveta pertencente à Mari
nha do Brasil. 

(Dependendo de Jl'II"C"l' da Canissão de Assuntos Ea>nômioos.) 

-6-
PROPOSTA DE EMENDA Â CONSTITUIÇÃO 

N°29, DE 1995 . . . 

Discussão. em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constib.lição no 29, de 1995 (n° 4195. na CaSa de origem). de ini-
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ciativa do Presidente da Repúbli~ que altera o § 2° do art. 25 da 
Constitnição Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n• 387, de 1995, da Comissão 
- de Constituiçio, Justiça e Cidadania. com correção re

dacional, em obediência ã. técnica legislativa. 
(Qu~ e última sessão ordinária de discussão.) 

-7-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTII'UIÇÃO 

N" 32, DE 1995 

Discussão, em primeiro rumo, da Proposta de Emenda à 
Constitnição n• 32, de 1995 (n" 5195, na Câmam dos ,Deputados), 
de iniciativa do Presidente da República, que altera o mct.SO IX do 
art. 170 e 0 § 1° do art. 176, revoga o art. 171 e inclui artigo na 
Cónstitnição Federal, tendo 

Parecer, sobn"393, de 1995, daComissio 
- de Constituição, Jnsliça e Cidadania. favorável à Pro

posta, com emenda de redaçio que apresenta. 
(Quarta sessão ordiDária de discussão.) 

-8-,--- -
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTifUIÇAO 

N"33,DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constitniçãon• 33; de 1995 (n" 7/95, na Câmam dos Deputados), 
de iniciafiVá. ·ao Presidente da República, que altera o art. 178 da 
Constituição Federal e dispõe sobn: a adoção de Medidas Provisó
rias. tendo 

Parecer, sob n° 394, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, Jnsliça e Cidadania. favorável à J'ro. 

posta, c_om emenda de redação que apresenta. 
(Quarta sessão mdinária de discussão) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- EsrA encenada 
a sessão. 

(l;.evanta--se a sessão às llhl4min.) 

ATA DA 97" SESSÃO REALIZADA EM 
22 DE JUNHO DE 1995 

(Publicada no DCN Seção II, de 23 de junho de 1995) 

RETIFICAÇÂO 

Na página 10764, 1• coluna, na fala do Presidente sobre a 
Mensagemn• 227, de 1995 (n"658195, na origem), -
Onde se lê: 

A lnatéria vai à ComiSsão Mista qu"e ex~ a Medida 
Provisória em referência, e. em cópia, à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

Leia ..se: 

A matéria vai a Comissão de Assuntos Ecoo.ômicos e, em 
cópia, à ComissãO Mista que examina a Medida Provisória em re
ferência.. 

Ata da 101 a Sessão, em 26 de junho de 1995 
la Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Teotônio Vilela' Filho e Ney Suassuna 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos M.agalhies - Arlindo 
Porto- Artur-da Távola- Bello Parga- Beni VetliS - Bernardo 
Cabral - Carlos Bezemt - Carlos Patrocinio - Darcy Ribeiro -
Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álv.,.. - Emandes 
Amorim- Esperidião Amin - Femando Bezenoa - Flaviano Melo 
- Francelino Pe"'im - F"'itas Neto- Geraldo Melo- Genon Ca
mata - Gilberto Minmda - Gilvam Borg~ - Guilhenne Palmeim 
- Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iris Rezende- Jader J!ar. 
balho- Jeffei:SOD Peres -Joio Fnmça- Joilo Rocha -Joel de Hol· 
!anda- Jonas Pioheiro- Josafbat MariiJho- Jcú Abml Bianoo
Jcú Agripino- José Alves- Jcú Eduardo Outra- José Fogaça-· 
Jcú lgoácio Fem:im - José Roberto Anuda- Jcú Samey - Jd!i:> 
Campos - Lauro Campos- Le<xiiar Quintanilha- Lucidio Portella 
- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveim- Marina Silva- Mau
ro Miranda- Nabo< Jlinior- Ncy Suassuna- Odacir Soores- Os
mar Dias - Pedeo Piva- Ramez Tebet- Roberto Freire- Roberto 
Requiio - Romero Jucá- Romeu Tu ma- Sebastião Rocha-.st:r
gio Machado- TeotOnio Vilela Filho- Valmir Campelc,- Viisoo 
Kleinübing- W aldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista de pn:sen
ça acusa o compa=imento de 66 SIS, Senado<es. Havendo núme
ro -regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos noosos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exetdcio. Senador Jefferson P&es, 

proceder.l à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N• 228, de 1995 (n• 668/95, na origem), de 21 do ooaente, 
comunicando o recebimento da Mensagem n• 255, de 1995, que 
participa a &proVação da escolha do emboixador Ronald Leslie 
Mames Small: 

N" 229, de 1995 (n• 669/95, na origem). de 21 do corrente, 
comunicando o :recebimento da Mensagem D0 256, de 199S, que 
participa a promulgação da Resolução n"25, de 1995; 

N" 230, de 1995 (n• 670195. na origem), de 21 do COD'ellte, 
comunicando o :recebimento da Mensagem D0 257, de 1995, que 
participa a promulgação do Decreto Legislativon•9!, de 1995; 

N" 231, de 1995 (n• 671/95, na origem), de 21 do CO!l'ellte, 
comunicando o recebimento da Mensagem D0 2SS. de 1995~ que 
participa a •provaçio da escolha do Procurado<-Geral da Repúbli
ca, Geraldo Brindeiro; 

N" 232, de 1995 (n• 672195, na origem), de 21 do oom:nte, 
comunicando o recebimento das Mensagens CN n• 286 a 292, de 
1995, porticipondo ter-se esgotado o prazo para apreciação das 
Medidas Provisórias n"s 990 a 996, de 1995; e 
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N" 233, de 1995 (n• 673195, na origem), de 21 do ammte, 
comunicando o recebimento da Mensagem CN n• 293, de !995, 
que participa a aprovação da Medida Provisória n"997, de 1995. 

· O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O expediente lido 
vai 11. pub!icaçio. 

Sobre ;tmesa, oficies que seiio lidos pelo. Sr. 1° Secretário 
em cxexcicio. Senador Jefferson P&es. 

Sio lidoo os seguintes: 

SGM'P7S7 

BillSilia. 23 de juoho de 1995 
Senha< l'l<sidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Par

lido Democnltico TrabaJbista (PDl) indicoo os Deputados Corio
lano Sales e Leonel Pavan, como titul~. e Antônio Joaquim. 
como suplen~ para integrarem a atual Ccmisslo Mista de Plano6, 
Orçamentos Póblioos e FJSCalizaçio, em subotituiçio aos Deputa
doo Max Rosenmann e José Carlos Coutioho. 

Colho o ensejo para xcnovar a Vossa Excelencia prctestos 
de -. -Luís Eduardo,l'l<sidente. 

SGMIPSOO 

BillSilia. 23 dejuoho de 1995 
Senha< l'l<sidente, 
Tenho a honra de ('L)D'!Unicar a Vossa Excel&.cia que o Par

lido Progressista (PP) indicou o Deputado Augustioho Freitas 
coino titular, pam integmr a atuai Comissão Mista de Planos. Or
çamentos Públicos c fiscalizaçlo, em substituição ao Deputado 
Vadio Gomes. __ _ _ _ 

Colho o ensejo para xcnovar a Vossa. Excelência prctestos 
de "'""Ç'· -Luís Eduardo,l'l<sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sedo feitas as 
substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, teqUerimcnto que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exerácio, SenadO< JeffeiSCO Pétes. 

É lido o seguinte: 

·- REQUERIMENTO N" 976, DE 1995 

Requeiro, nos tcm10S do art. 256, a, do RegimeniO Intcmo, 
a "'tirada da Proposta de Emenda à Constiwiçio n• 38, de 1995, 
que acrescenta puágmfo ao art. 14 do Ato das Disposições Coos
tib.lcionais Transitórias. 

Sala das Sessões, 26 de juoho de 1995. - José Sarney -
GHvam Borges. 

O S~. PRESIDENTE (Ney Suassuma) - O "'qllerimento 
lido será publicado e inclu!do em Ordem do Dia, nos tctmos do 
cfisposto no art. 256, § 2", allnea b, item II. do RegimeDlo Intcmo. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Sec...tário 
em exercício, Senador Jefferson Péres. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N"204, DE 1995 

Autoriza o Poder ExeaJtlvo a criar a Escola 
TóculcaFederalde Ariquemes, no Eslado de Rondônia. 

O Coogresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autcrizado a criar a Escola 

Técnica Fedeml de Ariquemes. no Estado de Rondônia. 
Art. 2" A Escola Técnica Fedenl de Ariquemes maDlerá 

cursos de nível médio e prof1Ssioni.lizante, a serem defmidos {leio 
Ministério da Educação, destinados 11. fcnmaçio de técnicos de ni-

vel médio em beneficiamentO dC minérios, lapidaçio e cla.ssifica
çio de pedras preciosas, semipn>ciosas e gemas. 

Art. 3" A instalação do estabelecimeDto de ensino de que 
trna esta Lei subO<dina-se l prévia CODSiguaçio, no Olçamento da 
Unilo, das dotações necessárias, assim como A criaçio doo carg<>A, 
funções e empregos indispensáveis aO-seu funcionamento, por ilii
ciativa exclusiva do Presidente da Repíblica. 

Art. 4° O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Educa
çio e as Sec...tarias de Edueaçio Estadual o Municipal. "'gula
mentará esta Lei no pm.zo de noventa dias, oonrados a partir de sua 
vigência. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contririo. 

Justlllcaçio 

Ariquemes 6 a terceira cidade mais populosa de Rood&ia, 
com cerca de 90 mil babitaDles. Uma das atividades eoonômicas 
mais importantes da cidade 6 a extnÇio de min6rios, especialmen
te a cassiterita. 

Além disso, é grande em toda a Região Norte o com&t:io 
ligado ao extrativismo mineral. Entretanto, o comércio de pe

-dras preciosas e semipreciosas. assim como o de ouro e de ou
tros m.in~rios, é feito no estado bruto, por falta de tknicos ca
pazes de realizar o trabalho de manufatura e acabamento indus
trial. 

Como Rondônia só possui uma universidade, é habi
tual o estrangulamento no acesso ao ensino superior. Isso 
porque, A falta de profissionalizaçio em nível técnico, a po
pu laçio jovem do interior do estado, por falta de opçio, pro
cura a escola superior. 

A criação de uma escola t6cnica em Ariquemes evitaria o. 
Sxodo estudantil ~ rosca de cidades maiores. ao mesmo tempo 
em que propiciaria a formAçio de tiJio.<lo.obra qualificada numa 
das áreas mais carentes da tecnologia naci()nal: o beneficiamento 
de min6rios e pedras preciosas. 

Por wtro lado, um estabelecimento de ensino nos moldes 
propostos seria o prlmeíio passo para concentrar, DO País, o bene
ftciameD10 de minérios e pedras pieCiosas aqui prodozidoo, os · 
quais. infelizmente, até agora t&n lido acabamelllo de alto nlvel DO 
exterior. 

Por essas razões solicitamos, a nossos pares, a aproYaçio do 
projeto, em favor de desenvolvimento de Roo.dônia c do Bmsil 

Sala das Sessões. 26 de juoho de 1995. - Senador Ernan· 
des Amorim, PDT- RO. 

(À Comissão .U EdUCOfiio - .UcUao terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O peojeto será pu
blicado e remetido A Comissio competente. 

O Senhor Presidente da República editoo a Medida Provi
sória n• I.Q28, de 22 de junho de 1995, que "dispõe sob... a Nota 
do Tesouro Nacional - NTN e sua utilizaçio para aquisição de 
bens e direitos alienadoo no âmbito do Programa Nacional de De
sestatizaçio - PND, instituído pela Lei n• 8.031, de 12 de abril de 
1990, consolidando as nonnas sobre a ma~ria constantes da Lei n° 
&.177, de !"de maiÇO de 1991, e da Lein"8.249, de 24derublbro 
de 1991, e altera o art. 3° da Lei n° 8.249/91 11

• 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter
mos dos§§ 4"e 5° do art. 2°da Resoluçio e• 1/89-CN, fica assim 
constib.Jída a Comissão Mista incumbida de emitir parec(r sobre a 
mat&;a, 
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Tltul....,. 

José Fogaça 
Ney SUassuna 

Joel de HolliDda 
.Fteitas Neto 

Teolooio VIlela Filho 

Luddio PorteUa 

Junia Marise 

Titulara 

Abelardo Lupion 
Alexandt1o Ceranto 

Heunes ParcianeUo 

José Aníbal 

Paulollauer 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeila 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Femmdo Bezctn 
Onofre Quinan 

PPL 
José Alves 
Jonas PiDbe.iro 

PSDB 
GeJa1do Melo 

PPR 
Esperidiio Amin 

PDT 
Dm:y Ribeiro 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

CiroNogueila 
Jaime Femandes 

PMDB 
Euler Ribeiro 

PSDB 
Danilo de Castro 

PPR 
Welroo Gosporini 

PPS 
Augusto Carvalho 

PV 

De aootdocom a Resoluç!o n• l,de 1989-ÇN, fica eslabe-
lecido o sesnin"' calendário pam • tramitaçio da mal6ria: 

Dia 26-6-95- designaçio da Canissio MiJia, 

Dia 27-6-95 - instalaçlo da Comissão Misla. 

Al6 28-6-95 - ·pmzo para recebimento de emendas e pora a 
Comissio Mista emitir o porocer sobre a admissibilidade. 

Até7-7-95 -pnzofinaldaComissioMista. 
Ati-22.:1 "95 - pmzo ·.;,Congresso .Naciooal. 
O SR.. PRESIDENTE (Ney Snusuna) - O Senhor Presi

dente da Replblica editou a Medida Provislria ~ 1.02!1, de 22 de 
jullho de 1995, que "dispõe sobre a porti<:ipsçio dos IIabalhadores 
nos lucros ou R>SUitados da emp=a e dá outtas provid&cias'~ 

De acordo com as indicações du lideranças? e nos ter
mps dos §§ 4' e 5' do art. 2' da Resoluçlo n' 1/89-ÇN, fica assim 
constibJ{da a Comissio Mista incumbida de eoWr parecer sde a 
matéria: 

Tltulan:s 

Gilberto Miranda 
Fernando Bezerm 

Vdson Kleinübing 
José Agripino 

PedroPiva 

Benedita da Silva 

Luiz Alberto Oliveira 

SENADORES 

Suplentes 
PMDe 

Nabo< Júnior 
Coutinho Jorge 

PPL 
Carlos Patrodoio 
Edison Lobio 

PSDB 
GeJaldo Melo 

PT 
José E<bardo Dntm 

PTB 
Emilia FemaDdes 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco{PFL-PTB) 
Manoel Castro Átlia Lins 
Francisco Diógeoes João Mellio Neto 

PMDB 
Luiz Fernando - Mauri Sérgio 

PSDB 
- Firmo de Castro Wilson Campos 

Basilio Villaoi 
PPR 

PauloMomio 
PRP 

Adhemar de Barros Filho 
PT 

Jaques Wagner Arlindo Chinaglia 

De aconlo com a Resolução U0 1. de 1989-CN, fica estabe-
lecido o sesnin"' calendário pam a tmmitaçio da mal6ria: 

Dia 26-6-95- designação da Comissão Mista
Dia 27-6-95 - instalaç!o da Comissão Mista-
Até 28-6-95 - praro para recebimento de emendas e para a 

Comissão Mista emitir o parecer sõbn: a admissibilidade. 
Al6 7-7-95- prazo fllllllda Canissão Mista_ 

Al6 22-7-95 - praw no ConSR>SSO NacionaL 
O SR- PRESIDENTE (Ney SUassuna) - A Presidencia ,_ 

cebeu a Mensagem n' 234, de 1995 (N' 665195, na origem), de 21 
do corrente, pela qual o Presidente da República encaminha qua
dro ablalizado sobre a participação do Brasil nas Missões de Paz 
das Nações Unidas na antiga Iugoslávia-

A mensagem vai à Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional. 

~ a seguinte a mensagem recebida: 

MENSAGEM N' 234, DE 1!1!15 
(N' 665, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal, 

O Brasil vem-se empenhando em colaborar com as Nações 
Unidas. em cumprimento ao artigO 4° da Constituição FederaL· 
para promover a paz. fomentar a democracia e criar um ambiente 
favorável ao respeito dos direitos humanos, mediante. entre outras 
iniciãúVás, a paxticipação de voluntários civis, militares e policiais · 
brasileiros nas Missões de Paz da ONU. 

Na B6snia-HerzegovÍDa, os Capitães do Exército João Ba
tista Bezerra Leonel e Harley Alves. integrantes do Corpo de Ob
servadores das Naç()es Unidas na antiga Iugoslávia. foram manti
dos sob custódia por militantes bósnios-sérvios "em Pale e Sarajevo 
por 13 C 24 dias respectivameote. Ambos foram liberados em boas 
condições tisicas e psicológicas. devendo completar seus blmos de 
serviço Dormais de um ano. 

Embora não tenha participado direta!Dente das negociações 
para a liberação de cerca de 380 militares da ONU que tiveram 
seus movimentos cerceados ou que ficaram sob custódia na área 
de Sarajevo, o Governo brasileiro acompanhou de perto a evolu
ção dos aconfecimentos. mantendo contatos regulares com o Quar
tel-General da ONU em Zagreb, na Croácia., e com as autoridades 
das Capitais dos países que compõem o Grupo de Cónlato encarte
gado de buscar uma solução negociada para a crise na antiga Iu
goslávia (Estados Unidos da América, Reino Unic!o. França. Ale
ma.oba e Rússia). A Embaixada do Brasil em Belgrado, bem como 
as Missões Diplomáticas brasileiras em Nova Iorque e êm Gene
bra foram aciOnadas, ademais, para manter freqüeof.es contalos 
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cem interlocuton:s da Organização das Nações Unidas e da Cruz 
Ve:rmelha Intema.ciooal a fllD de obter informações ab.Jalizadas so
bre os possíveis paradeiros, as condições de saúde e as negociaçõ
es em curso para liberar os brasileiros e os demais integranles da 
Missão da ONU. Todas as infonnações disponíveis foram seriJ.pre 
repassadas â.s Forças Armadas, responsáveis pelo apoio ás famílias 
dos nossos .d<lis oficiais, e a imprensa. - -- -

Em todas as instâncias, o Brasil realçou a necessidade im
periosa de que os militares da ONU, dentre os quais os dois obser
vadotcs brasileiros, fossem imediatamente liberados, por estarem 
cmnprindo missões pautadas pela neutralidade, imparciã.lidade e 
não-violência. nos termos das Resoluções aprovadas pelo Conse
lho de Segurança das Nações Unidas. 

O Brasil está presente attJalmente na antiga Iugoslávia me
diante a cessão de 41 voluntários, 34 dos quais observadores das 
Fmças Annadas, 6 observadores policiais cedidos pelos Estados 
de A!agoas, Pemamoooo, Ronôoia e pelo Dislrito Federal e 1 
membro de apoio do Estado-Maior. Os voluntários brasileiros an
dam desarmados. usam boiuas azuis e se vestem com uniformes 
camuflado, com identificação do Pais de origem e o emblema da 
ONU. A missão que cumpre a suprvisionar tréguas e CeSãr-fogos, 
bem como servir de autoridades e enlace entre as partes em confli
tos e ajudar a populaçio civil na sua vida cotidiana. 

Na medida em que são múltiplos os interesses do Brasil no 
ceoário internacional, creio ser minha responsabilidade manter 
Vossas Exceléncias petmanentemente informados sobre a evolu
ção daS iniciativas que venho tomaodo em matéria de promoção 
da paz e segurança internacionais, para que haja ampla coordena
ção entre os Poderes Executivos e Legislativos neste campo, em 
prol da boa condução da política externa brasileira. 

Brasília, 21 de junho de 1995. - Fernando Henrique 
Cardoso .. 

SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A Presidência rece
beu a Mensagem n• 235, de 1995 (n• 667/95.na origem), de 21 do 
corrente. pela qual o Presidente da Repíblica solicita, nos termos 
do arL 52, V. da ConstituiÇão Federal. alteração da Resolução n° 
87. de 1994, cem as sugestões propostas pelo Ministro da Fazen
da, com a .fina!!_~ de viabilizar o Programa de Emissão de Tíw
los da República. 

A matéria será anexada ao processado do Projero de Reso
lução n° 112, de 1994, e vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Há oradores ins
critos. 

Concedo a palavm ao ~Senador Gemido Melo. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao~ Senador l..llédio Portella- (Pausa.) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. (Pausa) 
O SR. NABOR JÚNIOR - Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma comunicação inadiável. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Concedo a palavra 

a V. Ex• pelo prazo de cinco minUtos. 

O SR. SENADOR NABOR JÚNIOR PRONUN· 
CTA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo palavra 
ao Senador Lucídio Portella. S. Ex' dispõe de 20 minutos. 

O SR. LUCIDIO PORTELLA (PPR-PL Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. o objeti
vo de meu pronunciamenlO é alertar e pedir a atenção do Governo 
Federal ao estado de emergência da 1'Endemia Tuberculose'\ de-

clarado pela Organização Mundial da Saúde ~ OMS - deW abril 
de 1993. 

Esquecido desde os anos cinqílenta. o assunto deverá voltar 
à tona em todos os países. já que tem intima relação com a epide
mia da AIDS~ No Brasil. cerca de 2_0% dos pacientes que têm 
AIDS apresentam tuberculose no momento do diagnóstico. E a tu
berculose ainda pode ocorrer em cerca de 50% dos pacientes com 
HIV positivo no decorrer de suas vidas. Segundo estimativa do 
Programa de Controle da Tuberculose da ürganizaçio Mundial da 
Saúde, já existe quase um bilhão e novecentos milhões de infecta
dos com o Bacilo do Koch e qualOrze milhões de infectados com o 
HIV; estariam co-infectadas (Bacilo de Kocb mais HIV), cerca de 
5,6 milhões de pessoas no mundo. 

A cada ano, têm sido notificados, em nosso País, 90 mil no
vos casos e cinco mil óbitos por tuberculose, isto é, ocOtrem, a 
cada hora, aproxima-damente, 10 novos casos e morrem 14 
doentes por dia. 

Utilizando recomendação da OMS, o Ministério da Saúde 
elaborou um plano emergencial para o controle da doença. con
templando uma. ação política e tentando sensibilizar as autoridades 
de saúde e a comunidade acerca do problema. afunde transformá
lo em prioridade para a saúde pública com a utilização de recursos 
humanos e alocação de recursos ,fmanceiros. Foram também ela
boradas recomendações e orientações para conduta frente à co-in
fecção tuberculose/ AIDS._ No entanto, as normas técnícas, assim 
como as recomendações. até o momento. não foram divulgadas 
pela mídia. e o povo continua sem saber da gravidade do problema 
e das noções básicas de combate, prevenção e controle. 

O momento abJaJ urge a superação da negligência ao pro-
)?lema da tuberculose, retomando-se os roidados de oulns épocas. 
E' válido recorrermos à história par.a relembrar que. até meados do 
século passado, a assistência médica à pop~lação pobre indigente 
brasileira ficava sob a respc>nsa'f?ilidade da iniciativa filantrópica 
de figuras de importância econômica e social. assim como de insti
tuições beneficentes ligadas à Igreja Católica, oomo as Santas Ca
sas de Miseric6rdia - que assistiram aos mberculosos desde a colo
nização do Brasil até a fundação de sanalbrios. Em 1850, dentre as 
tentativas de melhoria da sitUação, foi criada a Junta_ de Higiene 
Pública, instituição de laborntórios pioneiros de saóde pública, 
com mobilização de recursos contra a epidemia da peste e vacina· 
ção contra a varíola. prática que se limitava ao Rio de Janeiro. 

Em 1902, estabeleceu_-se a notificação de casos de tifo, có
lera. febre aniarela, peste; varíola. difteria, febre tifóide, illberculo
se aberta e lepra ulcerada. ficando sob ameaça de multas e prisão 
aqueles que não as notificassem. Mas foi somente na época das 
campanhas de Oswaldo Cruz, com uma orgariizaçio-In.ilitarizada, 
formada pelas brigadas de mata-mosquito, J)olícia e delegacias sa
nitárias que o Estado iniciou a util.iz.aç.ão de novos instrumentais e 
organizativos da Saúde. 

Oswaldo Cruz alertava parn o grave problema da mbcrcu
lose e propôs medidas proftláticas diretas, as de combate ao baci
lo, e indiretas, tais como coostrução de sanatórios e hospitais, pos
tos de desinfecção. trabalho menos extenuante, principalmente das 
crianças operárias, e outras medidas mais que, por taiS complexi
dades, não se concretizaram. Em relatório ao Presidente Afonso 
Pena, em 8 de abril de 1907, ele propôs a primeira disposiçãO e 
iniCiativa d' incorporação das medidas antimberculose e sugeriu 
ações, na estrutura governamental para que o Governo assumisse 
a responsabilidade de adminiStrar um ptognlma defmido, de ca.rá.
ler intensivo, devendo ser "a direção de todos os serviços, relativos 
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à profilaxia da tuberculose, de inicialíva Ofieút.l e entregue à dlrc
ção exclusiva de um só Departamento da Pública Administração". 

Hoje, com o crescimento da incidênçia e a_grande mortali
dade por tuberculose em vários países, com índices desse aumento 
também no Brasil, somos obrigados a fazer um esforço nO sentido 
de implementar as ações para o seu controle. E para essas ações 
surtirem efeitbs signifl.cativos e oconerem a curto prazo, é preciso 
haver tomada de atitude, por parte da população, o que só aconte
cerá com a reaHzgção de novas cam.pa.nbas, através dos veículos 
de comunicação - que atingem a todas as camadas sociais - para 
conscienti.zar de que os serviços de saúde estão à disposição para 
garantir a todos os btasileiros os meios de prevençio, diagnóstico 
e tratamento. Desta forma. o Governo estaiá :reaímnando o seu 
compromisso com a Nação, no sentido de manter os postos de saú
de em constante performance para atendituento, já que compete 
aos serviços de saúde proverem os meios necessários para garantir 
que todo individuo, com o diagnóstico de tubereulose, possa ser, 
adequadamente tratado. 

Acredita-se que um terço da população mundial está infec
tado com o Mycobacterium Tuberculosis e, em nosso País, à es
timativa é de que 25% a 30% da população esteja infectada. E o 
Brasil é o sexto País em mimero de casos notificados _DQ mundo, 
após a Índia. Indonésia. China, FilipinaS e Paquistão. Pode parecer 
exagero, mas onde há mis6ria. fome. déficit habitacional, educa
ção deficiente e assistência médica precária, h a vetá tuberculose. 

A pobreza. a epidemia da AIDS e a deteriomção dos servi
ços de saúde dificultam seu controle no Btasil. Para cumprir as 
metas que o Plano Emergencial Para Conlrole da Tuberculoso se 
prop6e, objetivando cobertura em 100% dos Municipios - para 
que estes tenham ações de diagnóstico e tmtam.eniO-- e que- 80% 
dos centro& de saúde desenvolvam essas ações, assim como 90% 
dos casos existentes sejam diagnosticados e 85% sejam curados, a 
tuberculose deved ser transformada em prittidade para a saúde 
pública e objeto de conscientizaçio de todos. 

O que se sabe é que a endemia tuberculose representa ape
nas ~. prioridade para o Ministmo da Saúde e baixa priondi' 
de para as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, órgãos aos 
quais cabem executar ativídades que causam impacto na redução 
do sofrimCiito fitimano e da mortalidade por tuberculose. 

Os avanços no conhecimento da tuberculose e a tecnologia 
disponfvel não têm sido suficientes, nem nos países desenvolvi
dos. para impactar sua morbidade e mortalidade. 

Portanto, Sr. Presidente, sn e Srs. Senac;Jme$, faz-se ne
cessário o esforço concenlnl.do em todos os níveis do Governo, vi
sando modificar a situação epidemiológica para colocar a doença 
sob _controle. Sabemos que isso pode acontecer, se contarmos com 
a participação de todos na sua prevenção. 

O que desejo, atiavés deste pronunciamento, é alertar. Com 
a prevenção, os custos serão bem menores para o Govemo, já que 
os pacientes em estado menos grave poderão ter tratainento ambu
latorial, que é, muitas vezes. mais barato que apenas um dia de 
hospital para aqueles que necessitam de acompanhamentos mais 
onerosos em radiologia. tom.ografta, etc. A tecnologia que está dis~ 
ponível. adequadamente uti.liz.ada.. é capaz de reverter a ameaça 
que a ruberculose representa. nãci s6 para os países em desenvolvi
mento, como também para os desenvolvidos. principãlmente devi~ 
do ao reflexo dà AIOS sobre o seu quadro. 

Peço a atenção do Govemo Federal para a mobilização das 
ações de controle da tuberculose no Brasil e acredito que se deva 
autorizar ao Ministério da Saúde a promoção de uma Campanha 
de Combate e Prevenção Contra a Tuberculose. para que a mídia 

eletr6nica e impressa possa educar e conscieDlizar o nosso povo 
sobre a dcença, da seguinte forma: 

Informando sobre a endemia tubetculose c sua dissemina
ção no mundo; 

Esclarecendo que os seiViços de saúde estio i disposiçio 
para garantir, a todo indivíduo, os meios para prevençio, diagnós
tico e trãta.mento; 

Apelando aos comunicantes dos doentes de tuberculose 
para que compareçam p8I3 exame de Raio X de t6mx, com ou sem 
sintomatologia respiratória: -

Esclarecendo que. a não ser em casos graves, o tratamento 
deve ser desenvolvido em regime ambulatorial; 

Demonstrando os meios de prevenções, como vacinações 
BCG. revacinações. quimioprofdaxias; 

~ Discutindo as politicas de controle da tubereulose, em todo 
tenitório nacional, visando diminuir a -trarismiSSão do bacilo da bl
bereulose; 

Despertando o interesse da comunidade cientifica, dos pro
ftssionais de saúde e da população. como um todo, em vencer o 
desafio. 

Era isso que eu tinhA a dizer, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Concedo a palavra 
à nobre Senadora Júnía Marise. (Pausa.) --

Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo CabraL 

V. Ex' dispóe de 20 utinutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Proouncia o se
gUinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pxesidente. sn e 
Srs. Senadores, na. última sexta-feira, aboniei., nesta tribuna,. o 
abismo falimentar em que se enconttam. as Santas Casas de todo 
País. Ao mesmo lCIDPJ, lam.enlava que o grilO de socono dessas 
entidades, País afora. não vinha sendo ouvido pelo Poder 1'11blioo. 

Hoje, além do apelo feito pela Confederação das Misericór
dias do Brasil ao Senhor Presidente da República, ttago uma análi
se conjuntural da matéria. 

Sr. Presidente, como se trata de uma docUmentação farta. 
valendo-me do preceito regimental, requeiro a V. Ex• que faça 
juntar a mesma ao meu pronunciamento, dando-a como lida. Peço 
que, a seguir, o Senado Federal se sensibilize com a matáia.. 

Sr. Presidente, encaminho essa doalmentaçio a V. Ex•, 
para que a mesma conste como parte integrante do meu disalrso. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BER
NARDO CABRAL EM SEU DISCURSO: 

A CRISE DA SAÚDE 
-BREVE ANÁLISE CONJUNI'URAL-

Situaç.ão atual 

A .rede de prestadores de serviços médico-assistenciais ao 
Sistema Unico de Saúde - SUS, do Minislério da Saúde, integrada 
pelo setor público. universitário e priVado - hu:::rativo e sem fms 
lucrativos-, encontta~se, seguramente, no pior momento da sua 
hist6ria: 

"estrururas sucateadas; endividamenro prosressi
vo; perda de recursos humanos qualificados; redução pe
rigosa da oferta de seiViços, principalmente pelo desc.te-
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denciamento voluntário de profissionais médicos e fe-
cbameoto de hoopitais e ou pon:ela de seus leilos; peroa da 
qualidade dos serviçcs ofertados/prestadoo; emreoutroo." 

Muitos dos bospilais, especialmente os de alta complexida-. 
de e vitais para. o atendimento especializado~ estão entrando neste 
m& de juoho completameme inviabiLizados e correndo sérios ris
cos de nio sobreviverem. 

Deoonidos ooze meses desde a conv=io dos preços que 
mll:gmm as tabelas de ... munemçio dos proce<Ümentos prestados 
ao SUS pano a oova moeda iDiroduzida pelo Plauo Real, o ..,a]i. 
nhamcnto desses peças se faz inadiável, pois os aumentos verifi
cados nos insumos formadores do custo hospitalar provocaram um 
dcsequillbrio entre despesas c receitas, ím.poodo a hospitais e am
bulatórios expressivos dW:cits mensais. 

Veja-se o caso dos sa1ários que fora~ reajustados, em maio 
liltim:>. em cerca de 32% mais 7%, em m&lia, de produtividade, 
perfazendo 41,24%. Como esse item repreSenta de 50 a 60% dos 
custos totais, o impacto foi de 22,7%. Por si s6 insustem!vel numa 
economia como a que vivcJD)S ablalmente. 

A falta de capital de giro - mínimo indispei!Sável pom a 
manutençio do atendimento aos beneftciários do SUS - obrigou 
os prestado<es a recorrerem aos ei:IJ!ristimos baDcários, pagando 
por eles juros cscorcb.antes que gravam as :receitas em cetea de 
12% dom&. Os hospitais estio a dever acima de um falllramellto 
mensal a bancos, ai&D. de exp<OSSivoo débitos com seus f~ 

Diante desses e allros fato...s, o caos do sctor da salide pli
blica somente será evitado se o Ministmo da Satlde autorizAr um 
reajuste mínimo, linear, de 45%, retroativo a. l0 de maio rmdo. 

Causas da crise 
A atual crise do setor da saúde pública teve a sua origem na 

construção do Capitulo da Salide da Coustituiçio vigente, que cui
dou de mtroduzir o principio da univerna!izaçio do atendimento
abriu a assistência a ISO milhões de brasileiros - sem, DO elllallto, 
definir o seu fimmciamento. 

A partir de entio conheceu uma crcscent.e demanda de ser
viços e sofreu os efeitos das várias tentativas de se consolidar a 
descentl'alizaçi9. e ''municipalização" do Sistema Único de Salide. 
Mas. apesar de existirem vários outros fatores conjunturais não 
pret.eudemos analisá-los aqui, vamos, tão- somente, mencionar 
aqueles que, eDlendemos, mais recentemente contribuíram para a 
sitoaçio ca6tica dos hospitais 

- Diminlliçilo dos recursos alocados paTa a área da Saúde 

Isso OCOII<U, de forma proS"'SSiva, desde 1989, ap~<SCD!all
do discretas elevações em 1992 e em 1995, sem, contudo, almgir 
DÍVeis compatíveis comaS necesSidades. 

- Sistcrrático arraso de pagamento dos serviços prestados 

Esta condição raz palie da própria história do ex-lnamps e 
agora do SUS e provoc:oo, em época da recente economia inflacio
nária, um progressivo empol:n:cimento fmanceiro, responsável 
pela descapitalizaçilo atual. 

Apenas como eo<emplo citamos o que= em 1992 e 1993. 

Em 1992. de acordo com documentos do Minist&io da Sali
de, os serviços a ele prestados coaesponderam a um fatummento 
ama! de 6 bilhõe& e 490 milhões de dólares (considerando-se o 
dólar do último dia do m& de pn:stação dos serviços). Entretanto, 
ao seR:m pagos, com atrasos que d:J.egamm a 110 dias, ~ 
sentaram para o Tesooro Nacional um desencaixe de apenas 4 bi
lhões, 446 milhões de dóla=. Somente neste ano o seta: pn:stador 
de serviços amargou perdas superiores a US$2 bilha... 

Em 1993 a situação se repetiu: dos US$7 bilhões de fatum
mento apresentado, estados, municípios. hospitais e ambulatórios 
receberam o equivalente a US$4.17 bilhões. ou seja, apenas o cor
respondente a 59,1% daquilo que prestaram em serviços. Tiveram 
um pn:jlizo de 3 bilhões de dólazes. 

-Conversão das tabelas do SUS para o Real 
A conversão das tabelas do SUS para o Real, em julho de 

1994, apesar de feita para média dos desembolsos e não CQnsiderar 
os atmsos dos pagamentos, etimiDou parte das perdas inllaciooá
rias. Mesmo assim foi insuflCiente para fazer frente ao aumento 
dos insumos básicos que compõem os custos hospitalares, con
vertidos que foram pom a URV ou para o Real pelo preço de pico. 
Caso típico dos medicamentos, materiãiS. fLl.mes radiológicos, oxi
gênio, fios de sutum, enr..re outros. 

A área econômica. do governo nunca considerou o descom
passo havido no processo de conversão da moeda; enquanto salá
rios, medicamentos. materiais c os demais iosumos foram convert· 
idos para a URV, em março e abril, os prestadores de serviços ao 
SUS continuaram a receber cm cruzeiros reais pelos seus serviços, 
isto alé30 de jmbo de 1994- geralmente 60 ou até 90 dias após a 
apresentação das faturas -, sem qualquer atualização monetária. 
Novamente perdas signifJ.Cativas impostas à rede prestadom de 
serviços. 

- Aumento das despesas do Ministério da Saúde pi!kz cres· 
cenle demanda de serviços, e.rpecialmenle os ambulaloriais. 

Nos últimos anos~ a descentralização das ações e seiViços 
de saúde aliada à decisão do M5 de fomentar os atendimentos am
bulatoriais, provocaram uma demanda crescente pelos serviços 
ofertado e, também, -pelo próprio crescimento populacional. Os 
gastos com o custeio do Sistema de Informações Ambulatoriais
SWSUS tiveram um aumento significativo, sem uma resolubili
dade aceitiveL Esse aumento, sem o aparte de recursos cm volu
me suficiCnte, contribuiu para o achatamenlo dos valores unitários 
dos procedimentos. 

Solução emergencial 
A solução emergcncial para salvar o setor está em se conce

der um reajuste mínimo de 45%, aplicado de forma linear sobre as 
tabelas vigentes e com efeitos retroativos a partir da competência 
demaio/95. 

O teto mensal de gastos autorizados pelo Milnstério da Saú-
de para o custeio das internações hospitalares e dos atendimentos 
amrolatoriais é de RS 57! milhões. Reajustado em45% gerará um 
acréscimo de RS 257 milhões. 

Considerando-se o aumento a_partir de maio e o fato de que 
a competência de dezembro vindouro será quitada com recursos 
doexercicio de 1996. teremos a necessidade de recurws para a co-
bcrtum de 7 meses, ou seja, mais RS 1,8 bilhões. 

Existem. ao nosso ver, duas possibilidades para suportares
ses recursos: 

- Excesso d~ a"ecadação previ.sio para a Cofins e a Con
"ibuição sobre o Lucro de PessoaJwídica 

A CoOidenaçilo Gemi do Sistema de A=cadaçilo, do Mi
nist&io da Fazenda, com base no comportameilf.o da 8ll"CCadação 
dessas duas rubricas de contribuição no primeiro trimestre, refez a 
prcvislo constante do Orçamento de 1995 c trabalha agora com 
números que prometem uma significativa mefuora na arrecadação 
am.Ial (ver demonstraçlo em anexo). 

Se o excesso de an-ecadação previsto for repassado ao Mi
nistério da Saúde, mantidos os percentuais que constam dõ seu or
çamento, teremos um adicional de R$ 1,65 bilhões-
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-Empréstimo do CODEFAT ao Ministério da SOúde 
É sabido que o Fundo de Amparo ao Tmbalhador- FAT, 

dispõe de recursos em volume :omito superior ao que ora necessita 
o Ministério da Saúde e que tais recursos estão na dependência de 
tomadores. No possado a Saúde já se sooom:u por duas vezes desses 
reali'SOS. ~ iucklsive, quitaudo-os no correr deste exm:icio. 

Poder-se-ia viabilizar um novo empréstimo com um perío
do maior para amortização do mesmo. 

Por outto lado. 6 imperioso dar suporte fmanceiro à rede 
hospitalar para diminuir o coniprometimento protbitivo de parcela 
significativa das suas receitas para pagamento de juros banc6.rios. 

Para islO sugerimos a coocessão de um empréstimo j.mto ao 
Banco do Brasil, a jJros subsidiados e nos moldes daqueles permi
tidos ao setor da agricultura. em valor correspondente a um mês de 
faturament.o dos hospitais privados- fllantiópicos e lucrativos -. 
com 6 meses de carência c amortizaçio em 10 parcelas meosa.is. 

Seriam necessários não mais que R$ 180 milhões e o Banco 
do Brasil teria como garantia as faturas de serviços prestados ao 
SUS, que após prPcessodos e autorizadas, são pagas atrav~s da 
Agência Central do Banco, em Brasília. Os hospitais poderio vir a 
formalizar uma autorizaçio ao Banco para o débito automático em 
conta. das parcelas vincendas. sempre que ocorrer o crédito do 
SUS em suas respectivas contas commtes. 

Com tais medidas acreditamos ver afastada a possibilidade 
da assistência médico-hospitalar e ambulatorial às populações de 
menor poder aquisitivo mergulhar num caos sem precedente, com 
graves reflexo; sociais._- DeJUtado Urslcino Queiroz, Provedor 
do Hospital Luiz Argolo - BA - Deputado Pe. José Llnhares 
Poote, Presidente. 

Se o excesso de arrec~çl_ação previsto for repassado ao Mi
nistério da Saúde, mantidos os percemuais que coostam do seu or
çamento, teremos um adicional de R$1,65 bifuão. 

- Empréstimo do Cod<fat ao Mínis~rio da Saúde 
É sabido que o Fundo de AIDJl'll'O ao Trabalhador- FAT 

dispõe de recursos em volume oruito superior ao que ora necessita 
·o Ministério da Saúde e que tais recursos estio na dependência de 
tomadores. No passado a Saúde já se sooorreu por duas vezes desses 
:reaJI'SÓS, estando, inch.Jsive. quitancJo..os no COl'I'el' deste exercício. 

· Foder-se-ia v.iabilizar um novo eiilpt'Sstimo com um perío-
do maior para amortização do mesmo. 

Por oolrO lado, 6 imperioso dar suporte fma.nceiro à rede 
hospitalar para dimimJir o comprometimento proibitivo de parcela 
sígnificativa das suas receitas pam pagamento de juros bancários. 

Para isto sugerimos a concessão de um empréstimo }.lolo ao 
Banco do Brasil. a juros subsidiados e nos moldes daqueles permi
tidos ao setor da agricultura. em valor correspondente a um mês de 
{atuJ;"a..Dento dos hospitais privados- ftlantrópicos e lucrativos -, 
com 6 meses de carência e amoiti.zação em 10 parcelas mensais. 

Seriam necessários nio mais que RS 180 milhões e o Banco 
do Brasil leria como garantia as faturas de serviços prestados ao 
SUS, que após l""""ssadas e auiOrizadas, são pagas através da 
Agência Central do Banco, em Brasilia. Os hospitais poderão vil' a 
fomm.lizar uma autorização ao Banco para o d6bito automático em 
conta, das part:elas vincendas, sempre que ocorrer o crédito do 
SUS em suas respectivas contas correntes. 

Com tais medidas acreditamos ver afastada a possibilida
de da assistt!ncia médico-hospitalar e ambulatorial às populações 
de menor poder aquisitivo inergulhar num caos- sem pteeedente, 
com graves reflexos sociais. - Deputado Pe. José Linbares Pon· 
te, Presidente. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE ' 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

VALORES REFERENT!:S'Ã AIH E RCA EM 1994 EM US$ 
' 

ME3 RCA AIH AIH ~ RCA 
CE '1ALOR DA ··/ALOR ?AGO " VALCR l:A VALOR PAGO 'Yo VALOR DA VALOR PAGO oy, " 

CctAP'õTl:t<CIA FAT"uP.A 1JSS 00 'JIA FATURA USSOOOIA FATURA USSOOOIA 
JAt.;E;RO } 11 i90.454 141.8iô 6ê2 '- - 4C4 938.216 198.354.680 49,0 716.728.670 340.231.342 47,5 .... ~) 

FEVEREIRO 320 ;)34 379 135.1ê0 7E; ~2 2 400 789.500 202.678.126 50,6 720.823.879 337.838.895 46.7 

!/~RÇO :;e3 ~ ~s 237 ,aJ..C.:4.0C.t ~73 453134.492 220.462.851 48.1 841.389.729 403.506.855 47,9 

ABRIL •:4 088 219 228.145.160 53.3 439.9i3.312 281.323.307 63,9 864.067.531 509.469.467 59,0 
' 

!!.AIO 443 103.847 237.322 503 s2 a ~68 947169 270.575.894 57,7 918.051.016 507.380.397 55,3 

I JUNHO ses ocg 514 438.843.711 946.853,ll5_ . 
----

~ 
8 

~ 
~ 
~ 

~ 



~ 

- -

' MÊS DE :VALOR DA .• VALOR PAGO c .VARtAçÃp ~.' PERDA% ·.- " . 

.·· FA'TuRÀ 
o -_ -.: • ~-_-"(/=.,~--': :?·_-,: -~-:t= 

l~~::~~~~~{~?f;i~:-~;~:r~~~~~i~~~~~>~: .. .-::·~- ~- _. - . :·/ ."=:-:.-~ . COMPETÊNCIA .·. ·PELO US$ DO.DIA\f., -.\ •.. ,, :.,.. .. 

JMlEIRO 548.249094 339.069.284 61,85 38,15 
' FEVEREIRO 5,. 3 O'l4 on,.. 338.043.184 61,03 38,97 o . ..,....., ..... ~o 

~ 
8 

MARCO 579.11~;6~4 __ 281.420.152 48,59 51,41 
ABRiL ~,...,.. ,~,., C47 285.068.432 . 48,63 51,37 OCO. I O~ .... i 
MAiO 587.114 2Z3 340.360.350 . 57,97 42,03 

JUNHO ~7'7 ""'Q :"\3A 434.483.514 75,26 24,74 !:l , ~o .... _ ... ! 
JULHO . 584.735 293 401.631.555 68,69 31,31 

AGOSTO 579.409.449 361.157.054 62,33 37,67 
SETEMBRO 590.797.773 319.194.354 54,03 46,97 
OUTUBRO 613.747.583 328.963.705 53,60 46,40 

NOVEMBRO 618.298 249 385.106.299 62,28 37,72 
DEZEMBRO 637.591.606 355.816.170 55,81 44,19 

''.f:·~ TOTAL <i!) ·<~-7 .056.436.841 ' .. · 4.170.314.053 {;' >:.o• 5910 ..: ' . - . . I -_-~}.;,~h"'! ; 40,90 •. · . f 
fi" 

~ 
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CONFEI>ER·\ÇÁO DAS MISERICÓRDIAS DO BRASIL 
1 '1 ! ••'• 'I':;.• J,,._, ... l ')!I·!•P li i:" fH"( f• ,\ '· tllp ':~·~· ,lo,] 

;,.,, o1:1: :' ·''' : .. ;,·•,1• f/1 6,1\ .', .. ', •l\ 1· 

NECESSIDADES: 

1 -Reajuste s/ tabelas do SUS 

Teto atual 
45% reajuste 
7 meses x 257,00 = 

COMO VIABILIZAR 

1 I :' '.I 'I ! l.' ,' .~ ; lf, l '\I lo I ( I I 

• 1 ., :, I '.,1_\,1 ! 11 •:·, !!''! !1 I p 

R$ 571 milhões/mês 
R$ 257 milhões/mês 
R$ 1. 799 milhões/mês 

1 -Empréstimo do CODEFAT = R$ 1,8 bilhão 
liberação em 7 parcelas mensais 
Medida Provisória 

2 -Oatenção de empréstimo junto a'o Banco do Brasil, a juros subsidiados,. 
correspondente a um mês de faturamento dos hospitais privados, com 
6 meses de carência e amortização em 1 O meses. 
Valor aproximado = R$ 180 milhões 

ORÇAMENTO 95 

Contribuição Social - COFINS 

153- ContribuiçãoSociai-COFINS ................... 11.528.325.161 
199 - Fundo Social Emergência ................... -..... 2.882.081.289 

-

=80% 
=20% 

Arrecadação prevista................................. 14.410.406.450 100% 
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Arrecadação reavaliada (abril/95) ............. . 
Excesso de Arrecadação prevista ............ . 

• Fundo Social Emergência (20%) .............. . 
Excesso Liquido Arrecadação ................. .. 
Participação da Saúde (65,07%) ............ . 

15.563.300.000 
1.152.893.550 

230.578.710 
922.314.840 
600.150.266 

Contribuição Sobre Lucro Pessoa Jurídica 

151 - Contribuição Lucro Pessoa Jurídica .......... 3.613.291.545 
199 - Fundo Social Emergência ......................... ~ 903.322.886 

Arrecadação Prevista .............................. .. 

Previsão Reavaliada (abríl/95) ................ .. 
Espectativa Excesso Arrecadaç;;iu ........... . 
Fundo Social Emergência 20% ............... .. 
Excesso Líquido Arrecadação ................. .. 
Participação da Saúde (67,21%) ............ . 

RESUMO 

Contribuição Social - COFIN5 .................. . 
Contribuição Lucro Pessoa Jurídica ......... . 
Fundo Soci;ll Emergência (11,07) ... 
Excesso de Arrecadação para Saúde ..... 

4.516.614.431 

6.336.000.000 
1.619.365.569 

363.877.113 
1.455.508.456 

978.247.233 

R$ 600. 150.266 
R$ 978.247.233 
R$ 65.806.260 
R$ 1.644.203. 719 

Junho de 1995 

108% 
> 8,0% 

=80% 
=20% 

= 100% 

=40,2% 
> 40,2% 
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O SR. PRESIDENTE (Ncy Suassuna) ~ V. Ex• será atendi- Particuüu:mente, Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, quero 
do, na forma regimental. juntar a voz de Mato Grosso do Sul, em uníssono. com a de Sio 

Concedo a palavm ao Senador Osmar Dias. (Pausa.) Paulo, Mato Grosso. Goiú, Minas Gerais, Rondônia e PArá, for· 
Concedo a palavra ao SeDado< José Robezto Airuda. (Pausa.) mulando veemente apelo ao Presidente Femando Henrique 
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá. (Pausa.) Cardoso, no sentido de mandar liberar os IeCUrsos fmanceiros 
Concedo a palavm ao Senador Ademir Andmde. (Pausa.) inscritos no Orçamento da União para o J?resen.te exercicio e 
ConCecl> a pala.vm ao Senador Ouilhetme Palmcim. (Pausa.) que pepnitiriam praticamente concluir a parte restante da ponte 
Concedo a palavm ao Senador Ramez Tebet. rodoferroviária, ligando os Municipios de Aparecida do Taboa-
0 SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Prommcia o seguiu· do, em Mato Grosso do Sul, e Rubinéia, em Sio Paulo. Custea-

te discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Sn. Senadores, um esfaço da por tecursos póblicos, essa ponte apresenta características 
digno de respeito e de uma plena solidariedade de todos os seg- ~cnicas da mais perfeita sintonia com os padrões da modema 
meDlos criativoS do nosso Pais vem sendo desenvolvido no Cen- engenharia. Vereadores, Prefeitos, cidadãos residentes na re
tro-Oeste por um pugilo de homens que acreditam 1101 destinos de giio. num coro de apelos. aguardam a decisio pt<:sidencial. cujos 
gmndeza do nosso Pais e, nesse sentido, uio hesitam em enfrentar resultados ainda podem se< incorporados ao acervo de tea!izações 
os gmndes desafws que nos separam do futuro, exigindo saaifi· do aluai Governo. Sobrestada por um veto incompreellSÍvel para 
cios e canseiras para viabilizar os caminhos do ama.nbi. ,jlstifici~lo. se devida:meo.te avaliada em sua import&.ncia geopolíti-

Ao aceitar o convite, na 11ltima semana. para visitar o prin· ca C$S1. obra ferroviúia. 
cipal canteiro de olnas do projeto de oonstruçio do Ferrooorte, da A Ferronotte S/ A- Feuovias Norte Brasil. empresa contro
puDie rodofenoviária sobre ,o Rio Panná, ligando os Estados de !ada pelo Grupo ltamara1i e detentom de concessão pam a oonstnJ. 
Mato Grosso do Sul e São Paulo, atrav~s dos Municipioa de Apa· çio e exp!omçio oomereial de uma nova fenovia atravessando o 
recida do Taboado, em Mato Grosso do Sul, e Rubinéia, cm São Centro-Oeste e a Amazônia Legal, iliiciru, em agoato de 1992, a 
Pa11lo, não esperava, Sr. Presidente, cem uma :realidade tio gratifi~ coostruçio do trecho com: 400km. em Mato Grosso do Sul. entre 
cante como a que me foi ptesente na visita realizada no último fun Apam;ida. do Taboado, divisa com Sio Paulo. e Alto Taquari, já 
de semana a esse empreendimento. em Mato Grosso. 

Embora seja homem da Região Centro-Oeste, em compa- Com uma extensão total de S.OOOkm, como mostm o mapa 
Dhia dos Senado.-es Rom<U Toma, de São Paulo. Carlos lle=ra, a seguir, esaa fmovia inlerligar-se-á A malha hidroviária dos rios 
do Mato Grosso, e com a grata presença do Depltado Michel Te- das Bacias A mazônjça e dos Rios Paraná. e Paraguai e ao sistema 
mer, Lider do PMDB na Omam. do Deputado WelliDgtCil Morei· ferrovi1rio da Região Centro-Sul. 
ra Fr.mco. Pmoidente da Comissão de Tnmsportes da CAmara Fe- Concebida como um sistema de inlegraçio nacional. essa 
dera!, do Deputado Edson Azaójo, daquela região do oeste de Sio xede de 1IlmSporte inlenDoda.l criará altemativas econômicas para 
Paulo, e do engenheiro W aldemar Reis Alves, l'!:esidente da Fer- o <scoomento da produção de uma ma de 2,1 milhões de quilô-
rooorte. tive a oportunidade de inteirar-me de smpreendentes deta· mettos quadrulos, situada 90% na Amazônia Legal e que abrigoo 
lhes que fazem da conslruçio dessa via peDilliDCilte um dos mais a metade do cxescimento da produção brasileira de grios agricolas 
portentosos empt<:endimen!OS de quantos DO Brasil optam pelos nosúltimosquin2JOanos. 
mecanismos da inicialiva privada para assumir deveres e obriga· O trocho em implantação pertence à ligação Aparecida do 
ções, em ger.U deferidas ao Poder Público. Tahoado-MS a Cuiahá-MT e peonitirá estender a malha fenoviá-

Esta Casa certamente há de se su._ndez com as dimensõ- ria e os serviços de 1IlmSporte até o Aho TaqU&ri· MT, iraportaD1e 
es e as abrangências da malha viária a ser implantada pela Fctro- elllroDcamento viário, já na Amazônia LegaL 
norte, em plena oonstruçilo, a completar-se com a coristruçilo de Com ele, a ferrovia serviiá diretameDie aos importan~ pó
troncos e ramaiS ·que li gatão o Porto de Santos ao Cenbo-Oeste e A los agricolas da região denominada Cllapadio dos Gaúchos e, atm· 
AmazAnja, impondo no mapa. brasileiro oovu Iiohas nas legendas v6s da integmçio com transporte :rodovimo. of~ uma alter· 
de infm-estrutura ecODÔmica, conectando Porto Velho, emRondô- nativa bem mais COC>Il<lmica pam o escoamento dos produtos agri
nia, e Santarem. no Pará. e iDierligando na mesma tnuna fenoviá- colas do norte de Mato Grosso do Su~ da região de Mineiro<, em 
ria Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Trata-se de uma extensão Goiás e, priDcipalmente, de Mato Grosso e destinadaa aos merca
que alcança 5 mil quilómetros de trilhos~ com um traçado de faa· dos da Região Centro-Sul c A expcrta.Çio. 
ção elástica. curvas com raios mínimos de 650 metros, bitola de A in.terligaçio com a malha ferroviária existente,. que hoje-
1,6 metros. dormentes de concreto e rampas máximas de 0.50% no t.em:úna em Sanra Fé do Sul·SP. dar-sc-á atravb de uma ponte ro.
sentido da expo<tação. __ __ dofeu:oviária sobre o Rio Panná, cuja conslrllçilo, iniciada em 

A meta de transporte a ser captada juntam.emc com a FE- 1991, hoje se encontra em fase adiantada de execução, como mos-
PASA em insumos seilÍ de 8,468 milhões de toneladas, diversifi- tra a foto a seguir. Em estágio também bastante avançado, a plata
caclas em grãos e pellets agricolas, madeira, fertilizantes, c:ont.ai· fonna do lrecho inicial da via Fem>ll<ll'1.e deveri. receber nos próxi
nersltraillers, além dos combustíveis e lubrificantes, inicialmente mos meses lastro, dormenles e trilhos. 
estimados em 2 milhões de toneladas. Os investimeri.tos iniciais compreendem. portanto, a implan-

Dentro de pouco tempo, Sr. Presidente. sn e Srs. Sena- taçio desse trecho da Ferronor1e com 400km. os terminais de car
dares. comboios com 50 vagões canegados com 6 mil tonela- ga e descarga ao lODgo de sua extensio, as iostalações de apoio .i 
das brutas, em coDjunto, estarão desfdando solenes e majesto- operação e 1 aquisição de vagões, locomotivas. e demais equipa
sos nos longes brasileiros que ocupam os horizontes que irio mentos necessários ao transporte de S.S milhões de toneladas 
de São Paulo à gmnde calha do Rio Amazonas, passando por 8DIIais ao longo dease comdor de L300 quilômetros. 
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Goiás. Minas Gerais e Ron~ A seguir. a f~ia prosseguirá até OJiabá. no Estado de 
dônia, cobrindo uma área geográfica tributária de uma produ· Mato Grosso, totalizando 956km e, posteriormente, alcançará San-
ção, potencializando um crescimento capaz de fechar uma con- tad:m., no Pari. e Porto Velho, em Rondônia. É previsto .. ainda. um 
ta de 33.2 milhões de toneladas de grãos ao ser concluída â ma- ramo que ligará a nova ferrovia à malha fcrroviá.ri.li-da RFFSA e 
lha viária inteiramente. da CVRD no Estado de Minas Gerais. 
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O beneficio público mais imediato a ser alcançado com a 
Fenonorte será a redução dos fretes. Essa economia deverá alcan
çar R$160 milhões no primeiro ano de plena opemção, conside
rando apenas a implantação do seu trecho inicial. c dobrar em 20 
anos, totalizando um montante da ordem de R$4,8 bi.lliões no pe
ríodo. 

Para mostrar a importância disto para a economia. basta sa
lienlar que a redução dos fn:~ aumentani os preços agrioolas nas 
zooas de produção beneficiadas, elevando a renda do produtor lo
cal. Esse ganho estimulaní ainda mais a prática local de aquisição 
de áreas nas fronU:~ agrícolas mais ao norte pam incorporações 
futuras. . ... 

Os menores fretes, dado o dinamismo da regilo, acarretado 
em poucos anos uma produçio elevada tambán nessas novas 
áreas de fronteira. Nas áreas tradicionais, em contrapOrtida, verifi. 
car-se-ã uma maior tendência à diversiflCilçãO de culturas. Em·am
bas as regiões um importante beneficio será o rápido e significati· 
vo aumento da oferta de empregos. 

O fortalecimento dos setores industrial, de com6rcio e de 
serviços, induzidos pelo deSenvolvimento agricola., OCOI'I'e1'á com 
:ma.is intcnsiaadc nos pólos cconamicos de retaguarda. E esses se
tores da economia destacam-se po< sua capocidade de geração de 
empregos, renda e arrecadaçio pública, conforme tem sido verifi
cado nos Estados de Mato Grosso, Maoo Grosso do Su~ Goiás e 
Minas Gerais. 

COm a intensificaçio desse intcrcimbio, os mesmos benefi
cias boje verificados nos pólos ecooômicos de retaguarda, como 
Campo Grande e Oliabol, ocor=iio também nos pólos econômioos 
mais ao norte das rotas hidroviárias, como Porto Velho, Manaus, 
Sanlar6m e Bel6m, quando essas cidades fcm:m chamadas a dar 
suporte ao desenvolvimento agricola dessas novas fronteiras. 

Em lemlos regionais, o maior benefício que essa-ponte trará 
será a redução da distância rodoviária entre Mato Grosso e os esta
dos mais ao norte para as principa.is localidades da Regiio Sudeste 
e Sul em aproximadamente duzentos quilômetros. com a conse
qúen"' redução dos custos e U:mpos de transporu.. Essa redução 
terá grande significado sócio-eciinômico, devido A grande oo,nwni
cação que boje ocorre entre essas regiões. 

Em t.ennos locais, essa ponte elimin.ará o isolamento dos 
munic!piaS' do '"Pontal dO-Triângulo Mineiro, Extmno Sul Goiano 
e Nordeste do Maw Grosso do Sul, impooto pelos lagos de Ilha 
Solteira, Jupiá e Água Vermelha. A expansio agrlcola na regiio, 
todavia. nio tem ocorrido por acaso. 

Uma das causas dessa expansilo é a topograf1.1. hastanU: pla· 
na dessa região e o clima tropical úmido: chuvas excepcionalmen
te regulares. distribuídas entre setembro e abril indices pluviomé
tricos em torno de 2(X)() mio/ano, temperatura média do mês mais 
frio sempre superior a 18° C e elevado índice de insolação, permi
tindo, inclusive, duas safras anuais de verão. 

As cartas do Radambrasil indicam 65% da região, perfazen. 
do uma área total de aproximadamen"' 86 milhões de hectares, em 
grande parte formada de cem~dos, conx> adequadas A produção 
sustentada de um grande número de culru.ras climaticamente adap
tadas. Desse total, menos de 10% estão hoje ocupad.o5 cOm ativi
dades l!Sricolas. 

Nessa região pratica-se uma agricultura mcxlema e meca.
niza.da, com baixos custos de produção. Mas essa vantagem 
tem sido freqüentemente anulada quando ocorre o escoamento 
das safras para os grandes centros de consumo e exportação. As 
longas distâncias e os elevados fretes rodoviários constituem a 
principal restrição à continuidade do seu desenvolvime~to agri
cola. Mas enfatizo que o potencial da região não se testiinge à ati
vidade agrícola. 

O escoamento da produção da regiio tem ocoaido atrav's 
do transporte rodoviário. As distâncias, que chegam a superar 
2.000km, t&n elevado os custos de """"""'"' pam potaman:s de 
US$80,00't, já. U:ndo ullrapossado US$100,oo't nos períodos de safm. 

Entretanto, o ténnino do primeiro trecho da Fenonorte ai~ 
Alto-Taquari criad, como já mencionado, um conedor ferroviário 
de aproximadamente L300km e uma reduçio nos custos de escoa
mento da ocdem de até R$20,00/t panl os mercados da Região Su· 
deste e portos exJXJrtadores aí situados. Com a extensão da ferro
via até Oliabá, esse oorredor ferroviário alcançaní 1.850km e a re
dução dos custos de escoamento, R$32,00'1, o que .efletirá num 
miliorpreço a nível de produtor e num maior estimulo A produção. 

O aumento do preço pago ao produiOr OCOl'I'eiá uma vez 
que os preços dos produtos agricolas são formados: dos princi
pais mercados. Em decorrf!ncia, os preços pagos aos produtores 
nas zonas de produção sio iguais à diferença entre os preços 
estabelecidos nos principais mercados e os custos de transfe
r8ncia das zonas de produção para esses mercados. cabe, enbe
tanto? observar que o menor custo de produção e a maior oferta de 
produtos agrlcolas conlribuirá no senlido de reduzir o seu preço a ni· 
vel do COQSimridor. 

O que quero salienlar por fim. Sr. PresidenU: e Srs. Senado
res, é que esse sonho de Euclides da Cunha. na sua obra "Os Ser
tões". está se realizando pela CCJDjlgaçio de esforços entre a inicia
tiva privada e o Poder Pliblico. A iniciativa privada, construindo já 
os trilhos numa extensão muito grande. e a iniciativa pública, o 
Governo do Eslado de Sã.o Paulo e o Govemo Federal sob cuja 
responsabilidade está a ponU: rodofem>Viária ligando Ruhinéia à 
Apam::ida do Taboado~ Essa. sim. Sr. Presidente e Sr's e Srs. Se
nadores. a exigir que o Govemo Federal atente para o anseio dessa 
região e oonclua. o mais rapidamen..,, essa obta, que já. está panlli
sada há muito tempo, estando ·com 7()%. dela construído, restando, 
aproximadamente, em custos. a cifra variável de R$250 a 300 mi
lhões, apenas, para sua conclusão. 

O Sr.Romeu Toma- Pemrite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. RAMEZ TEBET • Ouço o aparte do nobre Senador 

RomeuTuma. 
--o Sr. j{omeu Tuma - Nobre Senador Ramez Tebet. como 

tive oportunidade de acompanhar V. Ex .. nessa visita. quero endos
sar o seu pronunciamento e dizer da ÜD.Jxntância dessa obm pam, · _ 
praticamente. diminuir os cpstos operacionais, principalmente no 
trailsj)Ortc~ iodofenoviário. E profundamente amargo verifu:ar que 
uma obra daquela dimensão esteja totalmente paralisada, quando 
80% do seu total já eslão construidos. Aliá;, a ponte torna-se a16 
nnistica, graças. a sua beleza e técnica de engenharia empregada. 
Nossas liOinenagens aO Dr. Olacyr de Moraes. que teve a coragem 
de dar inicío a essa obra. Falta, é claro, o investimento do Governo 
Federal, uma vez que São Paulo já cumpriu boa parte do acordo 
feito Com o Govemo Federal. A iniciativa privada já cOI<x;cQ, atra
vés de empréstimo. mais de R$360 milhões nessa obra. Resta o 
Governo da União. em promessa feita., investir uma parte ante!: do 
mês de agosto. E vamos cobrar junto~ não é isso Senador? Muito 
obrigado. 

O SR. RAMEZ TEBET • Senador Romeu Tu ma, o aparte 
de V. Ex .. vem em nosso socono. V. Ex• viu o grito dado pelas li
deranças regionais. por aquelas pessoas que há muitos e muitos 
anos lutam panl a realização daquela obra. oomo disse, já Ião de
cantada pelo inesquecível Euclides da Cunha. 

Lá esteVe também em nossa companhia, e é preciso fazer~ 
lhe justiça. um ex~Senador da República. Talvez seja o homem pú
blico que mais batalhou na esfera fodera.l para a consecução da
quele sonho que, temos certeza, tomar-se-á realidade: o ex-Sena~ 
dOr Vicente Vuolo, do Estado de Mato Grosso. 
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Neste registro que fazemos, apelo às autoridades federais. 
porque no corte orçamentário deste ano a verbe. que estava previs
ta, como muitas outras. ou a maioria delas, sofreu um corte. 

Aproveito a oporblnidade para, também, render as nossas 
homenagens aos Govemad.ores Wilson BarOOsa Martins, Mário 
Covas e Dante de Oliveira que, há pouco meoos de 1 mês, estive
ram naquela It:gião, lutando, batalhando pam. a consecução desse 
ideal; lembrando ainda dos prefeitos do Estado de São Paulo. de 
Palmeira do Oeste, de Rubinéia, de Jalcs, de Aparocida do Taboa
do, todos integrados. 

E diria mesmo que se as autoridades, quem quer que visite 
aquela obm e que tenha sentimento não pode eotnprcender a para
lisação daquela ponte no estágio em que se encontra.. Representa 
uma verdadeira obra de engenharia. todos os pilares de sustenta
ção da poDIC, sobro o Rio Paraná, com SOm de profundidade, estilo 
coocluídos, ou seja, mais de 60%, restando apenas 35 a 40%. 

Feito este registro e apelo, agradeço a atenção dispensada 
por V. Ex-s. Está aqui mais uma voz, junto rom: a -do Senador Ro
meu Tuma e de todos quantof lá estiveram e que lutam para a con
secução desse objetivo, -na esperança de que este sonho se tome 
realidade o mais rapidamente possível, para o desenvolvimento 
econômico e social daquelas regiões, a que nos referimos, e do 
pnSprio Pais. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) • Coocedo a palavra 

ao Senador Gilvan Borges. 
O SR. GILV AN BORGES (PMDB·AP. Pronuncia o se

guinle discuno. Sem revisão do a:ador.) • Sr. Presidenle, Sr's. e 
Srs. Senadores, antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria de 
fazer um registro e um desagravo à forma calunio53. com que têm 
sido tntadoo alguns Senadores desta Casa, principalmenle pelo 
Correio Braziliense. 

Quero deixar registrado meu testemunho com relação a um 
dos homens mais brilhantes do Senado Federal, de uma SabCdoria 
politica já comprovada, Rela!or da Conslilnição de 1988, o nobre 
Senador Be:rnanlo Cabral, de quem tenho a honra de sentar ao 
lado, e que tem sido um Senador assíduo, desempenhando muito 
bem a sua função. Não sei o que está ocorrendo. Estou, de uma 
certa f~lDllito preocupado com essas maneiras de cbantagear, 
de fazer u~ pÕiítica desonesta. 

O Sr. Jefferson Péres- Concede-me V. Ex• um aparte? 
O SR. GIL V AM BORGES ·Ouço V. Ex' com pnur. 
O Sr. Jefferson Péns- V. Ex .. se refere àquela matéria pu· 

blicada no Correio Brazilieose de ontem? 
O SR. GIL V AM BORGES • Exatamente. 
O Sr. Jefferson Pércs - Realmente fiqUei alé decepcionado 

com aquela matéria publicada por um dos gtlllldes jamais deste 
Pais, o Correio Braziliense. Trata-se de uma matéria distorcida, 
maldosa. 

O SR. GIL V AM BORGES • Imspcosável. 
O Sr. Jefferson Péres • A matéria trata de Senadores, que, 

numa sessão de sexta-feira. aqui estiveram e que daqui foram para 
o aeroporto. O meu companheiro de Bancada. o emínente Senador 
Bernardo Cabral - sou testemuDha -, é um dos Sena~ mais as
síduos não apenaS ao Plenário. mas também às Comissões. O Se
nador Bernardo Cabral poderia ter tranqüila!nenle pedido licença 
autorizada e ido para Manaus. Não o fez. Ele preferiu vir para. cl; 
pronunciou um discurso; aparteou um pronunciamento meu. S. 
Ex• ti.Dba compromisso ·em Manaus, a festa de inauguração de um 
piédi.o da Rede Amazônica de Televisão. Era um compromisso 
pessoal com o dono da emissora, do qual ele é grande amigo. Por
tanto, Senador Gilvam Borges, aquela matéria não honm, Dão en
grandece aquele jornal e é profundamente inj.J.sta com o Senador 

Bemardo Cabral e com os rutros que viajaram naquele dia. Muito 
obrigado. 

O Sr. Romeu Tuma- Concede-me V. Ex• um aparte? 
O SR. GILVAMBORGES ·Ouço V. Ex' com pnur. 
O Sr. Romeu Tuma • Senador Gilvam Borges, congratt.llo

me com V. Ex• per ter tomado a iniciatiVa de resgatar a dignidade 
um b<>IIJem de bem como é o Senador Bernardo CalxaL Cooboço· 
o há muito tempo, pois o Senador foi meu chefe quando Ministto 
da Iustiça e com S. Ex.• trabalhei na di!eçio da Polícia Federal. 
Admiro Bernardo Cabral não-somente pela sua inteligência, mas 
também pela sua coragem em pn:stigiar a autoridade subordinada 
a sua chefm em missões difioeis que enfrenta.n:loS juntos. E, agora, 
no Senado, nos rcencontmmos. Tenho me apoiado nos seus coohe
cimeniOs constitucionais oas reuniões de Comissão. O Senador 
Bemardo Cabral é vice-Presidente da Comissão de Relações Exle
ricm:s e Defesa Nacional e membro efetivo da Comissão de Cons
tituiçio, Justiça e Cidadania, cargos em que tem mostrado os seus 
coohccimentos e auxiliado esta Casa nos relatórios e nas discussõ
es importantes de :mformas de vários códigos e de leis especiais 
que aqui circulam em que se trabalha com afmco. A sua presença 
tem uma impedância vital pois seus conhecimentos nos auxiliam 
a tomarmos decisões certas cm beneficio da popula.çio brasileira. 

O SR. GILV AM BORGES ·Incorporo o aparte de V.Ex'. 
ao IlOSS<? pronunciamento. 

O SR. Bernardo Cabral- V. Ex' me concede o aparte? 
O SR. GILVAMBORGES ·Tem V.Ex'a palavra. 
O Sr. Bemanlo Cabral • V. Ex' viu que me silenciei 

quando do inicio desta sesslo e procurei não registrar õ fato ocor
rido e, depois, poderia fu!·lo como Lfder de partido, mas V. Ex' 
aborda a matéria e isso me leva a agradecer seu gesto inde
pendente, seguido pelos eminentes Sen.adol:es Jefferson Pércs c 
Romeu Thma. É insubstituível a fiscalizaçio que a imprensa deve 
fazer. Tenho sido um defensor disso a minha vida inteira:. mas é 
bom que ela se ftSCalize a si própria também. Quando se faz uma 
tq>Ortagem de gtllllde responsabilidade como a que foi feita, é pre· 
ciso ter cuidado com os tennos que utiliza. E ali há um termo "ga
zeteiro11 que nãO se aplica, eminente Senador Gilvam Borges, a 
minha pessoa.. Imagine V. Ex• que só tive uma falta ao longo de 
toda esta Sessio Le_gislativa, por ocasião da morte de meu irmão 
no dia 19 de abril. E pena que o repórter, autor da matéria, não se 
tenha rqxnudo, na sexta-feira anterior, quando houve um feriado 
na quinta e aqui eu estava na sexta. Como se fosse possivel fazer 
uma reportagem digna do Correio Brazlliense, que é um jornal 
sério, e, devo dizer, presidido por um parente meu, para enxova
lhar o Senado Feden.L De modo que o meu silêncio, que en. uma 
espkic de clamor protestando contra os tetmos não bem cokx:a
dos.,..nportasem. cedeu lugar ao agradecimento que faço a V. Ex', 
mas estai certo de que a reponagem não me atinge paque oo compa· 
nbeirooque aqui estilo sabem da minha p!<SOilça."""'""""' V. Ex'. 

O SR: GIL V AM BORGES • Com certeza, nobre Senador 
Bernardo CabraL 

Gostaria de dedicar este pronunciamento à causa de todas 
as nações indígenas do nosso País, que homenagll'!io através dos 
~vos p:wos que vivem em meu Estado, o Amapá. e cujas deno
minações muito me orgulha (XXler emmciá-las desta tribuna. 

São elas: I) Do Oiapoqile: as aldeias Galibi, Jumin.ã. Piquiá, 
Esuela Tukai, Kumarumi. Kumere, Tawari. Flecba. --çaisaL Espi· 
rito Santo, Manga. Uanauá e Uarrá; 

2) De Macapá, as aldeias Ar.lmiri. Mariru, YIUasU, Taite· 
tuá, Kapoeira. Umçapa. Pupinu, Apalaí, Matauore, Maxipuri. Xui
xuimeni. Ananapimé, Pururó, Tlriós e Kuxaré. 

Sr. Presidente e nobres Senadores, além disso, é minha in
tenção neste momento propor uma reflexão aitica. sobre a política 
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indigenista do País. O ponto de pan.ida desta reflexão não poderia 
deixar de ser a constatação das notáveis conquistas alcançadas 
nesta questão em nosso País e consagradas hoje na COD.stituição 
Federal, que texruahnente prevê: ''Siio reconhecidos aos iodios sua 
organização social, costumes, linguas, crenças e tradições e os di· 
reitos origiDários Sóbre as terras que tradicionalmente ocupam. 
competindo à Uoião demarcá-las. proteger c fazer respeitar todos 
os seus bens." 

Estaria. entretanto, o Govem() brasileiro à altura das tarefas 
que lhe são atribuídas no texto constitucional, den:iarcando as ter
ras e protegendo os bens das populações indígenas com a presteza 
e eficiência espemdas? 

Aliás, quaolo à açio governamental nessa área. a primeira 
dúvida que vem ao espirita de qualquer cidadiO- bii.iileiro cons
ciente a tal respeito é a de saber até que ponto são merecidas as 
cosbJmeiras criticas dirigidas ao Brasil por organismos internacio
nais quanto a evenruais tr.wsgressões dos direitos humanos dos 
povos indígenas. _ -

Haverá fundamento pata tais denúncias?--- ~ 

Para julgarmos com cería impucialidade essa acusação tão 
comum nos foros intemacionais ~ necessário. antes de tudo, um 
exame mais detido sobre a pOlítica indigeliista que tem norteado o 
Governo Federal. 

Grandes expectativas cetrantm a insla.laçio do governo de 
Fernando Henrique Cardoso no que tange à política indigenista. 
Sua história pessoal de participaçio ativa nas lutas democráticas e 
de conteúdo social. que têm agitado nossa crônica política recente, 
tomou o novo Chefe do Executivo credor das melhores esperanças 
da cidadania no que atine ao resgate da secular divida social brasi· 
leira para com os primeiros habitantes desta teiTL Tanto mais que 
no seu discurso de pc;>sse o atual Presidente parecia confll1Dar os 
mais positivos prõgnósticos, ao abordar o tema: 

''V amos assegurar com energia direitos iguais 
aos iguais_ Aos grupos indigenas, alguns deles tesle· 
munbas vivas da arqueologia humana, e todos test.emn
nhas da nossa diversidade... Vamos fa= da sofidariedade 
o fermento da nossa cidadania cm busca da igualdade". 

No enJanto, o que se viu foi que, uma vez instalado no Go
verno, pcném. F~do Henrique Cardoso conferiu aos aspectos 
politicas e econômicos da administtação prioridade absoluta. Em 
detrimento dos compromissos de ocdem s6cio.culblral. aqueles fo
ram logo dominando a agenda de intetcsscs da nova gestão. 

Em decOI'l'ência, assisto-se, hoje, à substimição da retórica 
da campanha e da posse pelo silêncio e inação na espera da ativi
dade achninistrativa concreta, notadamente no que concerne a uma 
suspeita morosidade na demarcação das terras dos índios. 

Cottt isso, ou seja, com a inétcia governamental, vêem-se 
fortalecidos os interesses contrários dos indígenas, representados 
por variados grupos de pressão, tais como empresas de garimpa
gem, madeireiras, fazendeiros e JX.lSseiros, cuja reivindicação co
mum é a revisão dos processos de demarcação das ternas indíge~ 
nas, além da suspensão imediata daqueles que ainda se encontram 
em fase de identificação e delimitação. 

A omissão governamental. todavia, indica uma intetpreta
ção bem pouco auspiciosa para o destino das centenas de nações 
indígenas brasileiras. Nas circunstâncias instáveis em que vivem 
os índios em suas terras, a ausência significa indiferença e tolerân
cia com a violência. que têm acirradamente carãcterizado os con
flitos de terra no nosso País. 

' A ausência do Governo Federal tem. em geral, im12licado o 
retardamento injustificado dos processos de demart:ação de tems 
indígenas pela foimai. Segundo dados colhidos junto ao <.."'Eúl, 

Centro Ecumênico de Documentação, desde a posse do Pn:sidente 
Fernando Henrique Cardoso, nio houve qualquer ato do governo 
no sentido de homologar as terras indígenas identifiCadas e fciica- -
mente demarcadas. 

O paradoxo é gritanle. Enquanto no goVerno do êx-Presi
dente Itamar Franco, que explicitainente não levantava a bandeira 
da questão indígena. a demarcação das terras correu em ritmo ace
lerado e dinSmico, no governo Fernando Henrique Cardoso a pers
pectiva se inverte a tal ponto que nada parece funcionar, senão a 
má vontade do fvlinislériO da Justiça em atender sequer aos sim
ples pedidos de explicação de tal ausência. 

Pior do que a má vonrade do Ministério da Justiça é sua re
cusa em fomecer ajuda policial aos pm;os estudos de identiflCllçio 
de terra_s que ainda estão em andamento pelo País. Obviamente, 
sem a proteção da Polícia FederaL não há como garantir a concre
tização de um ttabalho que demanda tranqüilidade nas negociaçõ
es entre as partes envolvidas. 

Sr. Presidente, para se ter uma idéia razoável do que pode 
sigtllfiCar a ausência da proteção policial nos trabalhos de marca
ção de temas indígenas, há pouco mais de dez dias um repre
sentante da Funai que visitava a aldeia dos xukuru, no sertão de 
Pernambuco, para tratar de assunto de demarcação, foi bnltalmen
te assassinado por jagunços e comparsas dos fazendeiros locais. 
No resto do País a situaçio não é mais confortável quando o Esta
do se faz, por conveniência. ausente. 

No Maranhão, forças contrárias A política de respeito às ter
ras indígenas contam com o explícito apoio das autoridaçles públi
cas dos municípios envolvidos. Há cerca de um mBs. um fndio 
Guajajara tombou sem vida nas proximidades de Imperatriz. víti
ma dos violentos conflitos de terra que envolvem fazendeiros e os 
fuâios Krikati 

Ainda em 1995. outra vítima da incompreensivel ausência 
do GoVerno- Fernando Henrique na questio indígena fOi o cacique 
dos Xukuru-KarÇ. 9e Alagoas, que foi covanlemente assassinado 
em Palmeira dos Indios por fazendeiros locais supostamente man
comunados com a polícia. 

No Pará, a situação não difere em nada. Pelo cont.rário. o m
vel de violência e de flagrante desrespeito à.s leis é insuperável. Os 
índios Kaiapó que o digam. Trara-se, talvez, de um dos processos 
mais contt.Irbados de demarcação de te~. ~ mil oitocentos e 
cínqüenta mil hectares de chão que são disputados palmo a palmo 
por posseiros, garimpeiros e inescrupulosas !fi8deireims. Detalhe: 
toda essa extensão de terra já foi :reconhecida como plSse penna
nente indígena em documento expedido pelo próprio Ministério da 
Justiça. 

Nas mesmas condições de isolamento e hostilidade impos
tas pelas sociedades que os circundam, os Apyterew e os Arara 
testemunham a mais cruel das relações com os ditos ''homens: 
brancos''. 

O Sr. Ernendes Amorim- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. GILVAM BORGES- Ouço V. Ex'compraur. 
O Sr. Ernandes Amorim • Senador Gilvam Borges, ouço 

parte do seu discurso e preocupo-me ao vê-lo defender as demar
cações de temls indígenas. Compartilho do pensamento do Sr. Mi
nistro da Justiça quanto à necessidade de revisão do problema das 
reservas indígenas. V. Ex·~ bá pouco, quando falava do índio citoo. 
o garimpeiro. Geralmente, o que ocorre no País é a criação de rep 
servas indígenas juslamente onde tem garimpeiro, onde tem rique
za. onde tem minerais. O meu Estado de Rondônia está sendo pre
judicado por diversas demarcações de áreas ind!genas, principal
mente, onde tem terras boas, onde nunca houve índio. ande tem 
mic.ério. F.:xiste um sistema do ''índio volante": tiram-no de um lu
gar. levam-no rara outro e t:.:riam-se reseiVas; tudo isso com apoio 
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das ONGs, e visando, muitas vezes, beneficiar as grandes e~ 
sas. Preocupa-me o fato de V. Exa defender mais terras para os ín
dios. Oxalá nessas localidades n:alme!lle tellham existido fndios e 
ali residam comunidades há muito tempo, para que tenham direito 
à criaçio de mais reservas indfgenas. Sou a favor de uma revisão 
total em todas essas reservas criadas. inclusive, no meu Estado, 
onde temos r.soo mil hectares pam menos de 100 !ndios. Isso 6 
uma injlstiça. N'"ao sou contra os índios, sou a favor que o índio te
nha a terra po.ra caçar, pescar e manter a sua tribo conservada. Sru 
contra a arbi.b:ariedade que tem se ccmetido entre os interesses 
ocultos e os brancos que deveriam estar em suas terras trabalhan
do. Por isso, é importante que V. Ex* observe bem este nosso pon
to de vista, bem como o posicionamento do Ministro da 1ustiça, 
que tem sido ~ntc com o momento atual. 

A SI" MariDa Silva - Petmitc>-me V. Ex' um aparte? 
O SR. GD..VAM BORGES- Logo em seguida. Senadora 

Marina Silva. 
Antes, goslaria de dizer ao nobre Senador Bm•ndes Ar1JI:r 

rim que incorporo o aparte de S. Ex*, embora os nossos pontos de 
vista sejam contrhios. S. Ex• defende um segmento impa:tanle 
que vê o lucro na explon.çio da riqu~ sem levar em considera
çio as populações indlgeuas que ali vivem. Quer dizer. vale tudo. 
Se tem ooro, minério, madeira., nio interessa a figura do indio. do 
ser hlllll8DO. do homem da floresla. que 6 deixado em segundo plano. 

Entio, nobre Senador, essas si.o divergBncias que se esten
dem. V. Ex .. temos seus investimenr.os, a sua fonnade pensare in
teqrretar de que, se for possível. pela grande máquina do capital e 
do lucro, já não haveria mais uma s6 árvore. 

No meu ponto de vista. esse espaço das comunidades indf
genas deve ser aSsegurado de qualquer maneim. 

O SR. PRESIDENTE Qos6 Samey. Fazendo soar a cam
painha.) - CoDBJnico a V. Ex• que o seu tempo estA esgotaOO. 

O Sr. Ernandes Amorim· Sr. Presidente, g~ de mais 
um aparte para coucluír meu m.ciocínio.-

0 SR. GD.. V AM BORGES - Seuador, essa discussão pode 
continuar depois. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Senada- Ern•rvles 
Amorim. V. Ex' depois poderá usar a palavm para uma explicaçJo 
pessoal po<.teuido citado. Agora nio, pois o tempo do orador está 
esgotado. 

O SR. GD..VAM BORGES- Sr. Presidente. an1es de en
cerrar o meu pronunciamento. gostaria de conceder um aparte l 
Senadora Marina Silva. 

A Sr' Marina SRva- Nobte Senador. considero de extn:ma 
importância o pronunciamenlO de V. Ex• nesta Casa. A proposta 
do Ministro da Justiça em :rever o Dea:eto de n° 22 ItOS indica que 
estamos com um problema muito sério com :relaçio Aquelas~. 
já demarcadas. e aquelas áieas de cooflito. teoricameD.te reSolvi
das. Hoje. existe a possibilidade de elas serem invadidas para 
criar um fato. Por isso, essa questão deve ser :revista. Informo a V. 
Ex's que um grupo de Parlamentares está teutando uma audiência. 
junto ao Senhor Presidente da República. no sentido de sensibili
zá-lo quaDlo aos problemas que a Revisio pode trazer para aso
ciedade brasileira. partiruiaimente pam os !ndios. Em nome da ga
nância desenfreada de peSSOILS que invadem terrenos indígenas 
para a mineração. essas populações não podem. mais uma vez. pa
gar um alto preço pelo fato de que suas terras,- tanlo quanto as nos
sas. também sio ricas. Muito obrigada. 

O SR. GD.. VAN BORGES - Agradeço a nobre Senadon e 
encerro o meu prommciam.ento, solicitando l Mesa que faça cons-
tar na íntegra o meu prommciamento. _ 

Registro a P"'sença dos Srs. Senadores que repr=:ntam o 
meu Estado e cuja visita i:nuíto nos-honra neste Senado FederaL 

_ Nas mesmas condições de isolamento e hostilidade impos
tas pelas sociedades que os circunda. os apyterew e os arara teste
munham a mais cruel das relações comosditoshomens ''brancos''. 
f.oc.alizadas nas proximidades das cidades de Altamim e- Novo 
Progresso. suas aldeias são regularmente invadidas por posseiros. 
que são na maioria das vezes incentivados pela ~feitura e pelos 
donos das madeireiras. O próprio Incra nio se inibe em desrespei
tar a Constituição Federal e instala assent05 clandestinos em áreas 
indlgenas da região sul do Pari. 

No meu Estado. o Amapá. o quadro n.iio destoa. As nações 
indígenas locais aguanlam providências do Govemo Federal no 
sentido de prosseguir COill o processo de legitimação de suas ter
ras. Os karipuma de Taparabu e os waiampi do alto Amapari se 
eDCOntmm entre alguns dos que sonham com a posse defmitiva de 
suas terras. De tronco lingQístico tupi, esses nOtms povos do 
Amapé. expressam sua indignação e lamento por meio de uma des
confiança ainda maior em relaçio aos brancos e. por desdobra
mento natural. ao seu representante máximo, o Gov~ Federal. 

Lá. a ausência do Estado se transforma em omissão crimi
nosa. Não existe qualquer mecanismo de protcção ao qual os ín
dios possam apelar pam denunciar as violentas agressões que so
frem. senão pela vaz de missionários e ~sentantes de organiza
ções nio-govemamentai.s que traDSitani em suas aldeias. Nio nos 
espanta saber que nenhum desses crimes relatados são sequer apu
rados pelas autoridades governamentais. 

Pior que os yanomamis estão os irmios malruxi ainda em 
- Roraima. Habitantes nativos da Raposa da Terra do Sol, os ma.
kuxi se v&m imobilizados diante de tanta violação de acordos 
e leis por parte do próprio Estado. Associando-se às transgres
sões usuais e deletérias praticadas pelo DNPM e pelo Incra. a. 
Eletronorte descumpre as normas previstas na Constituição e 
instala usina hidroelétrica em pleno tenitório m.akuxi. Embora 
ji DOtificada da ilegalidade. há notícias de que sua construção con
tüma sorm.teimmebte. 

Sellhor Presidente. 
Por '!lltimo. cabe registtar o caso dos guaranis do Mato 

Grosso do SuL Trazida ao noticiário nacional na edição do domin
go, 22 de maio, pelo matntino FOlha de S. Paulo, a tragédia dos 
guaranis se materializa no acúmulo de suiádios que se sucedem 
num crescendo aparentemente inte:rminável Melancolicamente, a 
razio pam tanta desgr.oça se deve substancialmente ao processo de 
desencantamento da vida pelo qual os guaranis tem passado desde 
o contato com o homem branco. 

Despossuldos de seu bem maior. que 6 a dignidade de sua 
cultura e de sua natureza, os guaranis são massa.crados pela intole
rância culbJra.l e ignotância da sociedade envolvente. Aos olhos de 
muitos tecnocratas de "dviliza.çao duvidosa". os suicídios entre os 
guanmis-configuram apenas mais um caso dramático entre milha
res de outros. Aos olhos de alguns cidadãos de coração mais aten
to, cada morte guarani toma a dimensão cruel da extinção parcela
da de si mesmo. 

A Fuoai., por sua vez. com um orçamento anual que mal co
bre as despesas administrativas, está vergonhosamente desapare
lhada para exercer suas funções elementares de estabelecer um 
movimento de mão dupla entre índios e o Estado. Nesse sentido, 
suas atribuições relativas à prestação de assistência médica. educa
cional e de segurança aos indios são precariamente desenvolvidas 
em todo o território nacional. 

Das quinhentas e vinte" e três terras previstas para demarca
ção desde 1991. duzentas e sessenta e três foram até o momento 
homologadas. o que ~. em tennos. um número nada desprezível se 
o governo FHC mantivesse ·sua promessa de dar continuidade às 
~s. No entanto, alega-se agora total falta de recursos e 
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aus&l.cia de ap:>io do Ministério da Justiça para executar tamanho 
lrabalbo. 

Senhor Presidente, 
Depois de peroomr todo esse panorama da realidade índ!

gena bnsileira, chegamos a uma triste conclusão. A ausência do 
estado não é uma ausência ingênua ou escusável Nessas circuns
tâncias. ela é-proposital. ela é mal- intencionada na pior acepção 
da p8lavrL 

Não é à-toa. portanto, que o Ministro da Justiça, Nélsou Jo
bim, já. anunciou aos quatro ventos qué seu _ministériO pretende re
ver todos os process05 de demarcação de territórios indigenas~ ho
mologados ou não, JXlr exitender que o estado inCOlTCU em "vlcio 
processual" na tramitação jlridica quando baixou o decreto quere
gulamentou as demaxcações em 1991. 

O Ministro Jobim foi cODlundent.C Qllarido. na ComiSSão de · 
Meio Ambíeote e Minorias da Câmara dos Deputados, afnmou na 
semana passada a decisão irrevogável de "'stahelecer o cootraditó
rio em todos os processos de demarcação já realizados_ Om, resta
belecer o contradit6rio iiessc:s cãsos implica uma operação juridica 
de alcance giga.ot.esco, o que vai exigir uma agilidade administrati-
va que a Punai naturalmente não possui. · 

Por detris de toda legitimidade de que o ministro goza para 
impor a legalidade dos alos administratiV05, nio rf:sta-dúvida de 
que se escoodem motivos políticos a estimular todo o empenho em 
se reverem taDtas terras. Mais do que a instabilidade generalizada 
que acaba por instaurar cm todas as comunidades indigenas. esse 
tipo de declaraçio s6 tende a reforçar a suspeita de que a ausência 
de uma politica índigeoista por parte do governo é intencional e 
não significa seu afastamento da questio. 

Tudo indica trataNKl de uma omissão planeada. A maior 
prova disso é que o projeto de lei sobre o estotuto do índio. apro
vado por unanimidade em 1994 pelos membros da comissão espe
cial fcxmada na Câmara dos Deputados, = o risco de ser vergo
Dhosamente ""!l!ivado por força de mallobras artíruladas pelo pcó
prio governo FHC. 

Fugindo a um acordo tácito entre as legendas que C?ntribuí
ram para a tramitação do projeto, o então deputado, hoje senador, 
Artur da Távola, apresentou em dezembro último recurso junto à 
mesa díretg:a F requerer aJ""Ciação do estalllto pelo Pleoárici 
da Câmara.. Sepmos sinceros, a manobra visava a atender apelo do 
então presidente eleito Fernando Hemique Caidoso, que ordenava 
a obstrução de todo e qualquer projeto "suspeito" em tramitação 
no Congresso. - -

Pois bem. de lá para cá. o quadro ficou estaciouado e llldo 
indica que o destino do estat,uto será o arquiv_~ento ~mário, a 
menos que as lideranças políticas mais cOnscientes despertem para 
o impasse a que chegamos e se mobilizem para a retomada da tra
mitação regular do estatuto paralallto, é nocessária vontade politi
ca e disposição de todos os sCDhores para a agilização do processo 
de revisão e. se for o caso. da subseqtlente aprovação do projeto na 
íntegra. --

Senhor Presidente. Senhoras e Senhores Senadores. 
Enfim, como discordar dos organismos intcmacionais qUe 

insistentemente nos condenam pelas práticas arrozes· de cootato e 
convivência que historicamente implemelllaDloS juntos aos povos 
indígenas? Como negar "sem jeitiDhos" nossa mais vulgar covar
dia em relação ao extenninio de nossos indio_~? Moralmente. im
possível; politicamente, só por manobras de discursos inesctUpUlo
sos, ou pelo leviano silêncio dos governantes. 

No entanlo, seohor presidenle. perlellÇO àquele grupo de 
homens públicos que acredita oa força dos ideais de jus~ça e fra
ternidade e na sua capacidade de se impor, afinal. nessa matéria, 
estabelecendo uma pauta de convívio mais humano e integrado 

entre os múltiplos povm, etnias e so::iedades que compartilham a 
nossa terra. 

Era o que linha a dizer. -Senador GUvam Borges. 

Duranre o Cllscws_o _do _Sr. Gilwm BQrges, o Sr. 
Ney Suassuna, Suplente de Secretário, deixa a cadeira 
da presidincía, que i ocupada pelo Sr. José Sarney, 
Presidente. 

O ·SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidenle, peço a pa
lavii-jiara uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENI'E (José Samey) - CoDCedo a palavra 
ao nobre Senador para uma explicação pe~ por cinco minut()S, 
na fomw. do Regimento. 

O SR. ERNANDES AMORIM (POT-RO. Para uma expli
cação pessoal Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, na realida
de. nosso nome foi citado como se fôssemos empresário, dono de 
alvará, subsolo. Nossa defesa nio é cOillra o índio. mas uma defe
sa A legalidade. Não podemos admitir que várias reservas indlge
nas lenham sido aleatoriamente criadas no País, levando-se em 
conta apenas interesses de grupos. Somos conrriiiôS a isSo: Somos 
a favor da revisão. para que se dê ao índio o que ele tem c:fueito, 
mas se deve dar ao branco a op:ntlinidade de trabalhar. No meu 
Estado. com o objetivo de criarem reservas indígenas, sem crité
rios legais, estão seodo expulsas das suas terras famílias com IÍtu.lo 
defmitiv~ e escritura pública e qu_e moram, há mais de vinte anos, 
na área. E a essa sistemática que somos contrários e vamos traba:. 
Ihar contra ela. 

Quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para de
nunciar. como seuqre ftz aqui. as muzilas que existem -na área da 
mineração, comandada pelo DNPM, sem a visão do Presidente da 
República e do ptÓpriO Ministro das Minas e Energia, que deve to
mar providências no sentido de que a área mi.D.eral seja disciplina
da. E preelso que a dircção do DNPM seja OCUp8da por pessoas 
com moral. pois eStá. uma verdadeira vergonha o sistema que lá vi
gora. O Presidente da República nem o Ministro das Minas e 
Energia ainda não tiveram o ~ecimento devido do que está 
oconendo nos Estados em relaçãO à mineraçio e às reservas indí
genas, problemas esses que devem ser tratados com muito carinho 
de agcmt em diante. 

Muito obrigado.-
O SR. PRESIDENI'E (José Samey) - Na foana regímen

tal, prorrogo, de oficio, o Expediente por mais 15 minutos. 
Concedo a palavra ao nolxe Senador Ney Suassuna. orador 

inscrito. 
__ O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Prenuncia o se

guinte disalrso. Sem revlsão do orad()r) - Sr.-~sident.e, sn e 
Srs. Senadores. no início do ano de 1994, foram anunciados recur
sos da otdem de US$36 milhões para reforma e manutenção ~das 
349 penitenciárias bnslleiras. Esses recursos provinham do Fundo 
Penitenciário Nacional- FUPEN. instiruto criado por lei sanciooa- -
da pelo Presidente Itamar Franco. -

A íniciã.tiva do Governo. após aprofundados estudos feitos 
por autoridades pemtencíárias ·e· policias, decorreu da percepção de 
que as condições prévias para os blmultos encontram-se na precá
ria situação das prisões e na superidação caxcerária. Além disso, a 
concepção das prisões tem por base o cooceilo arcaico de que as 
cadeias devem ser locais onde se pu_nem os transgressores das leis. 
portanto podem ficar sujas, desconfortáveis e congestionadas. 

De fato, ''não 6 preciso ser estudioso do aSSUDto para verifi
car que a fotografia do nosso sistema penitenciário revela uma 
imagem verdadeiramente sinistra: profundamente trágica., formi
davelmente dantesca: tendo ociosidade, biperlotaçio. fome, misé
ria, homossexualismo, traição, violência, maus tratos, castigos e 
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doenças contagi058S, mortes e assassinatos em nome da lei e da 
ordem, aviltamento e despersonalização (João José Leal - Prof. da 
FURB · iD Revista dos Tribunais • vo!. 706/1994). 

A descrição é ~elativamente forte, mas. infeli.z:J:nente, está 
próxima da verdade. Sr. Presideme, sr-s. e Srs. Senadores. E não 
pode ser diferente, inantidas as atuais dimensões do problema. 

O Censt> Penitenciário Nacioo.a.l, elaborado pelo Minístério 
da Justiça em 1994, dá coota dessa realidade. Existem em todo o 
sistema penittmciário nacional 59.954 vagas, para alojar mais de 
120 mil prisiooeiros. Há. necessidade de prisões em todas as tegiõ
es. seja no Sul, no Sudeste, no Norte, no Nordeste, ou no Centro
Oeste. Enfim, todas as prisões estão superlotadas. Faz-se de prisão 
as delegacias. Há pessoas que estão, anos a fio, em celas de dele
gacia. que deveriam se'r apenas tclllJX'l3l'Í8mente usadas. 

Além dos 129 mil presos acima Mferidos, existem aiDda no 
Pais 275 mil maudatos de prisão, expedidos pela Justiça e Dão 
cumpridos. Se tcxlos esses: mandatos fossem executados. () caos se
ria indescritível. Há. em algumas cadeias, em algumas penitenciá
rias nacionais, de quando em quando, um jogo terrível: o jogo de 
matar-se um por dia eoquantó não se descongestiona o número ex
cessivo de presos. Isso vem ocorrendo simultaneamente em várias 
áreas do País. 

Qe qualquer forma, por defici8ncia do sistema de capb.l
ra, ou por falta de vagas, trata-se de delinqüentes, ou de pes
soas que deveriam estar presas, e não estio. Estão nas ruas for
mando legiões, circulando A vontade, reincidindo, cada vez 
mais temíveis e malignos. 

O Censo do Ministério da Justiça revela outros dadoS- tam
bém interessantes, senão trágicos. Em termos de raça 42.5% dos 
presos são constituídos por negros e mulatos e 44,6% são brancos. 
Os analfabetos e semi-analfabetos são apenas 19 ,9%; a grande 
maioria. ou seja. 54.,63% temo 1° grau incompleto; 12.67% têm o 
1 o grau completo; os pesos com formaçio superior representam 
apenas 0,75%; já os presos por corrupção passiva são quase ine
xistentes, 0,002% e 0,04 por comJpção ativa. 

Ainda de acordo com o referido censo. em 1994 o País as
sistiu a 33 rebeliões, 3.130 fugas. 131 homicídios e 45 suicídios. 
As infrações mais comuns pratiCadas pelos detentos, nas cadeias 
btasileiJas. são lrigas provocadas po< ofensas verbais ou lesões corpo
tais, ttáfico ·;; usõ de drogas. faltas disciplinares, f0l1llllção de quadri
lhas e bandos. violência sexual. jogos de IZJII', homicidios e suicídios. 

Do ponto de vista de recuperação do preso e de sua reinser
ção na sociedade, o sistema nacional revela-se totalmente inefi
ciente. O índice de reincidSncia no Brasil é da ordem de 85%. 

As prisões nacionais tnnsforinaram-se em verdadei.Ias uni
versidades do crime. Um cidadão que tenha sido preso por um cri
me económico ou por uma falta relativamente pequena, ao invés 
de receber uma pena social, quando teria que trabalhar pam a so
ciedade, é jogado em uma dessas prisões; sofre todas as violências 
do sistellla; alia-se a uma cjuadrilha pua sobreviver. e sai de lá gm
duado e. muitas vezes, pós-graduado nessas vetdadei!as univeisidades 
do crime que passarnm a ser as penitenciárias nacionais. 

Muitos ali estão presos por não terem um emprego de um 
salário mínimo. Mas, quando presos. passam a custar quatro salá
rios mínimos à Repóblica.. aos Es&ados. O quadro é mais dantesco 
quando obseiVamos as grandes cidades., onde quadrilhas inteiras 
são controladas de dentro das penitenciárias, e o uso do celular fa
cilitou 'ãinda mais esse artificio, essa possibilidade. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, não é fácil reabilitar 
quem. por razões socioeconômicas ou por se ter profissionalizado 
no crime organizado, aprendeu a delinqdir. Provam-no os numero
sos sistemas penitenciários testados ao loogo da Históiii, desde as 
masmorras até as prisões modernas de massa, todos embasados na 

visão penitenciarista. Neohum dos sistemas conseguiu os objetivos 
pretendidos, pois, conforme crím.ili6logos ilustres. erram nos mé
todos, "obrigam a regras que eliminam qualquer esfOIÇO de re
construção moral para a vida livre de amanhã; induzem a um pas
sivismo hipócrita pelo medo do castigo disciplinar, ao invés de re
modelar caracteres; aviltam e desfibram. ao invés de incutirem o 
espírito de hombridade. o sentido do aDlO[' próprio; pretendem, Pa
radoxalmente, preparar para a liberdade mediante um sistema de 
cativeiro''. 

Heleno Fragoso escreveu que "a reunião de pessoas do mes
mo sexo num ambiente fechado, autoritário, opressivO é Vi01ehto, 
corrompe e avilta. Os internos sio submetidos às leis da massa, ou 
seja, ao código dos presos, onde impera a violência e a dominação 
de uns sobre os outros. O homossexualismo, por vezes brutal, é 
inevitável. A delação é punida com a morte. Conchli~se, assim - fi
naliza Fragoso -. que o problema da prisão é a própria prisão, que 
apresenta um custo social demasiadamente elevado. Aos efeitos 
comuns a todas as prisões. somam-se os que são cOmuns nas mas
sas: superpopulação, ociosidade e promiscuidade''. 

Não deve ser, no entanto, o fracasso dos sistemas tradicio
nais -iriibidor da capacidade de pesquisa e de iniciativa das autori
dades responsáveis e da sociedade como um todo. EU setores mni
to pouco expJotados e que poderiam ser de grande valia e eficiên
cia para a solução do problema prisional e da ressocialização dos 
delinqüeDJ.es. 

Reftro-me, por exemplo, à questio da ociosidade menciona~ 
da por Fragoso. O ócio é O pal-dos víciOs~ Já afmnavit.m os antigO&. 
"Se o _tra_Qa.)4o represep.ta um dos aspectos mais importantes para 
os que se encontram fora das grades. assume importincia redobra
da no çotidiano daqueles que se enconttam cerceados de sua liber
dade. Combater a ociosidade no sisteina carcerário constitui-se, 
assim. no atual momento histórico brasileiro, uma questão emer~ 
gente para evitar. inchlsive, que episódios como o da casa de De
tenção de São Paulo se repitam, ocasiOnando sérios danos ao Qo.. 
vemo e à sociedade, escreveu Anita Fernandes, advogada e Plesi
dente da Fundação de Amparo ao Trabalhadcr Preso de São Paulo 
• FUNAP. 

Em 1993, dos quaren&a e quatro estabelecimentos penais 
existentes no Estado de S~ Paulo, vinte e quatro possuiam ofici
nas de ttabalho, onde se produziam móveis domésticos. uniformes 
proítSsionais, calçãdo:i especiais, carteiras escolares, cadeiras de 
rodas e outros. As oficinas funcionavam com os meSmos métodos 
de trabalbo ado<ados pelas empresas partiallares, com horários ... gu. 
lares, cartão-de-pouto. pagamemo e at6 ganhos de produtividade. 

Tenho a convicção, Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores, de 
que o trabalho é o instrumento mais adequ&4o para a recuperação 
dos delinqüeores. especialmente quando conjlgado com atividades 
educ_aUvas. Sou defensor de soluções alternativas, de modo a en
quadnr, em tratamenlos especifiCados. as diversas modalidades de 
crime. compreendendo a prestação de serviços à comunidade, re
serVando-seapriSâoãpena:s·pãtã-os~-mais-gnwes-e~ 

para os quais inexiste qualqueroutrométc:xio repressivo-capaz de coi
bir e conter a del.inqüência em nível suportável pela sociedade. 

Papel importante devem desempenhar os presídios rurais, 
de tão pouca tradição em nosso Pais, apesar das ímensas áreas de 
que dispõem e das inegáveis potencialidades dessa modalidade de 
reclusão do ponto de vista psicoter.apêutico e educacional O con
tato com a natureza. a observ_ação dos ciclos do tempo. da vida ve
getal e aninlal. o plantio da semente, os tnltos culblrais, a espera e 
a colheita dos alimentos são realidades que ocupam o corpo e a 
mente, dão sentido ao esforço I1Sico e mental e enobrecem a vida 
humana. As atividad~s agricolas são estruturadas e produtivas, 
eminentemente proclutivas. 
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No caso, o trabalho não 6 executado apenas como passa
tempo, mas se funda na dignidade da pessoa como ser capaz de 
produzir para a sua subsisl&lcia, com autooomia e criatividade. Na 
agricultura, atmvós do tiahalho agrícola. o preso realiza a expe
riência concreta e construtiva de que é possível e é digno viver 
sem agrWir. sem roubare sem matar. 

Essa modalidade de presidio apresenta ainda a vantagem de 
propiciar-. manutençãO das penitenciárias pelos próprios detemos. 
O custo de manutenção das prisões sio altíssimos e. em gmndíssi
ma parte, inúteis em termos de retorno para a sociedade e para o 
próprio preso; por iSso,-é neoessário bnplemenlar altetnativas para 
que os seus habitantes. as sustentem. Os gastos atualmente feitos 
sio altos e Uracionais, pois gasta-se inutilmente porque se investe 
na ciimjnalizaçio crescente. 

E claro, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, que a questão 
dos pi<sídios é apenas uma face do complexo problema da politica 
penitenciária nacionaL Parte fundameDlal é também a babilitaçilo e 
a profissionalização da polícia e da justiça. visando, sobretudo, a 
enfrentar com proficiência o crime OQãnizado, ablalmente muito 
complexo, dinâmico, perigÓso e tendente a agravar-se. É preciso 
aprimorar a legislação, inclusive a relativa A cria:nça e ao adoles
cente, em relação aos quais a toledncia, o patemalismo, o assis
tencialismo e o pedagogismo estio abrindo as portas Jl311\ alannan
tes indices de avanço criminal nessas faixas etárias. E peciso, 
também. reservar a cadeia pua os que devem ir para a reclusão; 
para os réus de emiquecim.ento ilícito, por exemplo. nio há neces
sidade de cadeia, mas, sim, de confisco de bens. 

Sempre se aftrmou e se continua a dizer que governar ~ 
abrir estradas. promOVer a industrialização, acelerar o desenvolvi~ 
menta econômico, conígir as disparidades regionais, pagar 8 dívi~ 
da social. Se o País não promover a atualização necessária no seu 
sistema de praticar a justiç~ brevemente, construir penitenciáriâs 
passar.í a ser prioridade número um para governar. 

Minha defesa no sentido de incrementar uma politica_ de 
presidio rural parte da convicção de que esse sistema é efiCaZ em 
lemlos de renovação e dará COD.Iributo essencial A solução do pro-
blema prisíooal do Brasil. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadotes, apre
sentei dois projetas. O primeiro permite que possam ser tmnsferi~ 
dos preso$ de ünia área geográfica, de um Estado para outro Esta
do - coisa que boje é proibida pela lei. Foi assim na Europa, per
mitiu-se a troca de presos dentro dos países da Comunidade Euro
péia. Com isso, desmantelou-se quadrilhas poderosas. 

Hoje, no Rio de Janeiro, São Paulo. Sudeste do Brasil. vemos 
quadrilhas poderosas que an:egimeDlam os JliOSOO que acabam de in
gressar, treinam-nos e transformam-nos em cidadãos perigosíss:imos.. 

É preciso que possamos fazer um inteteim.bio, tirando o 
preso do Sudeste, jogando-o para uma ootra áxea, traundo-o de 
uma ootra área para o Sudeste. Dessa fCIIIIIa, vamos desboriltar as fa
mosas quadrilhas de Silo Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante-

Esse foi um dos projetos que apresentei a esta Casa na semana 
passada. reeditando um projeto que eu havia. feilo no ano passado. 

O segundo projeto foi nó sentido de que-todo e qualquer in
vestimento federal em penítCD.Ciiúfa -Seja ou paiã consertai os que 
existem ou para edificar novas na .áiea rural, de forma a que os pri
sioneiros, que hoje estio tostando em tomo de quatro salários mí~ 
nimos, à sociodade, façam sua comida, aprendam a pi-aduzir. co
nheçam a natureza e deixem de ser violentos alravés do contato 
com a nab.lreza, com a agricultura, com a criação dos animais. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. esses fçnam os proje
tas que apresentei na semana passada. Essa é a justificativa que me 
traz -ao Plenário boje. -

O Sr. José lgnádo Ferreira- Permita-me V. Exaum. aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA- Concedo o aparte a V. Exa. 
O Sr_ José Jgnáclo Fcrrdra- Tão logo V. Ex• desça da tri

buna. gostaria mu.ito de ter a oportunidade de compulsar esses tex
tos, porque os dois projetos que V. Bxa acaba de anunciar, num 
pronunciamento que aoompo.nhei com muita atenção. interessa~ 
ram-me mUito. Gostaria de fazer uma observação com relação a 
essas questões, porque, durante muitos anos. fui advogado e 
atuei na área criminal; sou Procurador da Justiça e dou muita. 
~fase a essa questão criminal. Gostaria de dizer que é possível 
que, com a sua compreensão, tenhamos de aditar ao texto des
ses projetes algum mecanismo de estimulo, como, por exem
plo. a reduçAo de penas. V. Ex• há de compreender que, quando 
se desloca para uma outra região um condenado, com sentença 
transitada em julgado e que está cumprindo pena. há uma série 
de outras implicações, tais como o problema familiar do conde
nado. Poderíamos até aproveitar essa situação para promover 
uma certa política de assentamentos, visando a dois objetivos: 
ao assentamento em si e ao reencaminhamento do condenado â. 
sociedade. Numa etapa inicial, o condenado, com a sua penare
duzida. passaria a viver em sociedade, sob certa vigilância. Creio 
que isso é perfeitamente possível, mas, se nós não introduzirmos 
um mecanismo de estímulo para que isso OCOil'8. V. Ex• terá muita 
difiruldade em ver esse projeto ter viabilidade, na prática. e até 
mesmo ser aprovado. Um acréscúno qualquer nesse sentido seria 
de bom alvitre. 

O SR_ NEY SUASSUNA- Reoebo com muita satiSfaçilo as 
colocações de V. Ex•. Enviarei, imediatamente, cópia dos dois 
projetas ao seu gabinete e estarei imeiram.ente aberto para que jun~ 
tos possamos encontrar uma solução melhor ainda. 

Agora, deixo bem claro, que sio duas coisas diferenciadas. 
Uma é a troca daqueles ~sos que são nocivos à sociedade e que 
cootiiluam-eomandando, de dentro das penitenciárias. as suas qua
drilhas; a outra é que o rumprimento de penas ~ pelo menos um 
leiçO dela, po<qU& enquan10 houver ainda possibilidade de ir a tri
bunais, etc., não poderá haver o deslocamento - possa e deva: ser 
feito em ãmts rumis, uma vez decidida qual a duração da pena, re
Wando o preso de dentro da cidade e permitindo não só a sua rein~ 
serçio na sociedade, mas evitando, com tociJo certeza, que ele pos
sa fazer o que hoje se faz no Brasil. um rurso de pós-graduação 
em IDaiginalidade e bcmditis~ as penitenciárias sio verdadeiras · 
univeisidades dO crime. 

Estou aberto às colocações de V- Ex• e juniOs poderemos 
analisar os dois projetos. Creio que boje - principalmente quando 
vejo. como na setn.aDa passada, novas rebeliões. onde inocentes 
foram mortos, bavendo a todo momento explosões de rebeliões 
pelOIS presídios deste País - é preciso se pensar já. na reformulação 
do nosso sistema penitenciário~ - ---

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 

ao Senador Eduardo Suplicy, como Líder. 
O SR- EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Como Líder.)- Sr. 

Presidente. Senador Jmé Sarney. Si-s Senadoras, Srs. Senadcies, 
às vésperas do primeiro aniversário do Plano Real, o Governo 
anu.ncia a sua disposição de realizar a desindexação da economia, 
sobretudo dos salários. 

Desindexar OS rendimentos do trabalho sem dar igual trata
mento aos rendimentos do capital constitui tratamento inadmissí
Vel, pois contraria prindpios básicos de eqüidade. Na composição 
das despesas familiares temos váriOS itens que são conigidos peri
odicainente, tli.fs como aluguéis residenciais, mensalidades escola
res, planos de saúde e os vários tipos de empréstimos bancários, 
como os fmanciamentos do setor habitaciorial. 
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Se o Govemo aio eliminar a ~ automiüca desses A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Uder. Pro-
preços, as famllias estariio sujeitas l correçio autollllltica di despe- ouncia o seguinte discw:so) - Sr. Preaideote, Srs. e Sr's Senadores, 
sas e sem nenhuma garantia de COI"mÇio de suas receitas. - - qumdo o Senado Federal. se prepara para voo.r as refOE'IWlS' const.i-

2. Os rendimentos do capital - os juros, os aluguéis e os lu- blcionais, quero lembrar que foi com o espirita de servir como 
cros - possuem. boje, inúmeros mecanislllCJS de indexaçio que ConstitDiçio cidadi que a atual Coastituição começou a vigorar no 
constam dos mais diversos tipos de contratos, sejam atrav~ da diaS de oublbro de 1988. Nas polavras do Deputado Ulysses Gui
TR. de indicas como o INPC, o IPCr, o INCC e outros. Nio seri maries, a Comtituiçio seria um instrumento fundamental na luta 
adequado desindexar os salários como a pennanêocia desses me- ccotra os bolsões de mis&ia que envetgeoham nosso Pais. 
ca.nismo$. O próprio Governo Federal cio pretende eliminar a in- Ela veio para servir ao homem bmsileiro, nio pru.a benefi.
dexação de suas receitas fiscais atravi!Ss da UFIR. Portanto, seria ciar empresas oo grupos ec:on&nicos. Infelizmente, o Deputado 
um contra-senso o Governo garantir a correçio de suas l"Ceitas Ulysses Guimaric:s nio pode mais ocupar a tribuna para. defender 
sem que tenhamos uma regra equivalente para os assalariados. O os princípios cp~e foram sua fenamcnta na conduçio do processo 
próprio Secretário da Receita Federal, Everardo M!<:iel, tem dito CODStiblinte de sete anos atnls. 
que será necessária a aplicação da UFJR corrigida pelo menos a Por isso tomo a iniciativa de ler o pequeno texto que ele es-
cada três meses. =veu no prelmbulo da Constillliçio de 1988: 

3. No caso dos beneffcios da Previdência Social. -aevei:oos -
considerar que o principio eh livre negociaçio Dio pode set aplica
do. Neste caso, será ~cindlvel que haja alguma forma de cor
reção automática.. a exemplo do que existe boje, em que os ~neil
cios sio corrigidos pelo IPCr acumulado ~ o m& de maio. O 
mesmo raciocinio pode ser aplicado para a reJllllllemçio das con
tas individuais dos trabalhadores no FGTS ou qualquer ootto fun
do social com mecanismos similares. 

4. Com respeito à dívida do se10r público, devemos consi
derar que: 

a) grande parte da divida mobililiria do Govmw Federal. 
(R$62 bilhões em fevereiro) possui me<:a!lÚmos de coaoçio wto
mática, através do JGPM, TR, cimbio e outros indexadores; 

b) a dívida mobiliária dos Estados e Mmiápioo, da oolem de 
R$30 bilhões, é corrigida polo mesmo indexador da I.Fl' federal; 

c) grande parte da dívida contratual ~ corrigida auto
maticamente. 

Portanto, se o Gov~o não eliminar tOOa-a estrutuia-da dí~
vida do setor público, eslali admitindo a con-eçio automática de 
suas despesas, bem como a remuneraçio automática do capital fi
nanceiro detentor dos tlmlos públicos. 

S. Enquanto a inflaçio permanecer a taxas anuais superia:es 
a 10%, o mais prudente será a realizaçio de um esforço significati
vo e coosistente de estabilização de PI"ÇÇS. que resguarde o poder 
aquisitivõ ..... dó:rassala:riados com metas de gradual dim.inuição dos 
índices de inflação. Para isso, se faz necessária uma reforma tribu
tária e fiSCill que lellba um sentido progressivo, que busque a justiça 
social e resuhe em fom:Ja coosistenl:e de fmanciar, sem provocar infla
ção. quaisquer excessos de gastos sobre as receitas govmuunentais 

6. At~ que se atinjam taxas çle infblção anuais inferiores a 
dois dígitoS~ será importante a existência de mrr.anismos de ajlstc 
automático dos salários cada vez que a i.nflaçio acumulada atingir 
I 0%. Isto poderia ser feito para cada categoria profiSSiOnàl na res
pectiva data base, impedindo, assim, passiveis repasses generali
zados de preços. 

7. Para aqueles que estão nas faixas de rendimentos mais 
baixas está na hora madura de se instituir um mecanismo adicional 
ao salário mín.imo, qual seja, a instituição no Brasil de um Progra· 
ma de Garantia de Renda Mínixila. que garantirá. a todOs OS brasi
leiros um mínimo de rendimento como um direito à cidadania. 

Muito obrigado. 
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Preaidenle, peço a palavra 

como Líder. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Sw_dOOl Júnia 

Marise já havia anteriormente pedido a palavra como Lider. Em 
segui~ concederei a palavra a V. Ex.. _ 

Concedo a palavra, como Uder, à nobre Senadora Júnia 
Marise. 

"O homem ~ o problema da sociedade brasileira: 
sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa; portanto, 
sem cidadania. 

A Coostibliçlo luta contra os bolsões de m.is6ria 
que envergonham o Pais. 

Diferentemente das sete constihlíções anteriores, 
começa coro. o homem. 

Graficamente testemunha a primazia do homem. 
que foi escrita Qant. o homem, que o homem é seu fim e 
sua esperança. E a Constibliçio cidadi. 

Cidadio 6 o que ganha, come, sabe, mora. Pode 
se curar. 

A Constibliçio nasce do parto de profunda crise 
que abala as instituições e convulsiona a sociedade. 

Por isso mobiliza, entre outras, novas fcrças para 
o exercício do govemo e a admini.scmção dos impasses. 
·o gov<:riiOSení praticadopeloEx=tivoe o Legislativo. 

Eis a inovação da Constillliçio de 1988: dividir 
compel&.cias para vencer difJ.CUldades, CODlra a ingo
vemabilidade concentrada em um. posSibilita a govemaw 
bilidade de muitos. 

É a Constibliçio coragem. 
Andoo., imaginou, inovou. oosoo, ooviu, viu, deuro

çoo tabus, tomou partido dos que s6 se salvam pela lei. 
A ccm:tituiçlo duM com a ~moctacia e s6 com 

democmcia sobrevivem para o povo a dignidade, a liber
dade e a justiça." 

As refoonas neolibeta.is que o Governo quer imprimir e que 
v&n caminhando graças a um avassalador rolo compressor que 
aDJla os dêbal.es em nome da pressa transfiguram o ceme da 
Constituição que foi feita para SetVir ao cidadão. Por que o Gover
no aio viabilizou o debate público sobre as refounas, mostrando a 
. exala intençlo de 10tirar da Coostimiçio os moiiopólios visando 
excluir doEStado sua capscidadeenJ)l"'SSIrial?Porque não~ o 
ditcito ao exm::ício da cidadania ofcm:<lldo infoanaçio ao povo? 

As reformas que estio sendo votadas tintm da Coostituição 
seu caráter de Constituiçio cidadã, voltada para o homem. para 
COQj'w-ihe a CIII'Ilcteristica de Constiblição emp<esliria, onde a 
questio-ec:onômica passa a ser o cenlro de tudo. Tomou-se mais 
importante que o homem e que o Estado. Seri o capital privado 
competente para garantir ao homem que habita as regiões mais 
longínquas do País mínimas oondlções de uma sobtevivêllCia dig
na? Instalario telefones onde o lucro é pequeno? Levaria gás ca
nalizado para a periferia das grandes cidades? Ptoocupar-se-ão em 
genr empregos onde há miséria e baixa capocidade de consumo? 
Certameote que aio. 



250 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

Atento à questão sociaL o PDT apresentoU oito emendas ao 
conjunto de Propostas de Emendas à Constituição originárias do 
Governo, já aprovadas pela Câmara dos Depulados e em tramila
ção no Senado Fedeml. 

Propusemos que a regulamentação dos dispositivoS coosti
tucionais que venham a ser alterados pelo chamado pacote de fle
xibilização econômica se JXOCe5Se atrav~ de lei complementar, e 
não por lei otdinária. Esse procedimento é de ext.n:ma importância 
para que as duas Casas do Congresso possam debater com maior 
profundidade e decidir com quorum qualificado sobre os aspectos 
relativos à participação do capital privado na exploraçio dos servi
ços que a Constituição atual reservou ao monopólio estataL 

Refrro-me especificamente às emendas do gás canalizado, 
da cabotagem e das telecomunicações, hem oomo ao modo oomo seiá 
concedido ou autorizada a explomção de nossos nx::ursos minerais. 

Outra emenda apresenlada por nosso Partido à proposta de 
emenda constitucional que trata das empresas nacionais tem como 
objetivo resguardar a Companhia Vale do Rio Doce,_mediante a 
proibição da transferência do controle aciooário das emptesas es
tatais que explorem jazidas' e recursos minerais. Não desejamos 
que uma empresa como a Vale venha a ter como acionista conlro
lador o capital eslrnngeiro, de modo a evitar que os cartéis da minera
ção venham a controlar nossas matérias-primas. seu fluxo e preços. 

Ainda com relação à proposta de emenda constitucional que 
trata da empresa nacional, o PDT também apresenrou emenda 
mantendo a distinção elilie empresa brasileira e empresa de capital 
nacional. O objetivo é o de resguaxdar as empresas genuinamente 
brasileiras. que aqui cresceram, se desenvolveram e aquf ãplicam 
seus lucros. 

Também preocupados com a situação das t;lnpresas brasi
leiras do setor da navegação, propusemos emenda à Proposta ·de 
Emenda Constitucional n° 33, assegurando preferência às embar
cações de bandeira ~ileira no transporte de_ merc~ na ca
botagem e na navegação interior. 

Especificamente para as propostas de emendas à Constitui
ção que tratam da defmição de empresa nacional e da quebra do 
monopólio das telecoiilUilicações, oferecemos emendas submeten
do qualquer decisão do Congresso ao referendo popular. 

Se, 12.ara escolher o sistema de governo, o povo foi ouvido 
nas urnas, por que agora seria diferente'? As propostas de emenda 
à Constituição Federal encaminhadas pelo Governo têm o condão 
de, caso aprovadas, causar profundas refotmulações na vida dos 
brasileiros, sem que o indispensável aprofundamento do debate 
que subsidiaria a formação de convicções tivesse sido levado a 
bom termo. 

Por isso o povo precisa ser ouvido, e as decisões do Con
gresso tomadas por maioria absoluta dos membros de cada umà de 
suas Casas. 

Na edição do Correio Bf1ilZÍ.Iiense de domingO, dia -4-dC jl
nho,-uma report-a-gem-enviada-de Roma-serve -eomo-exemplo...sobm 
como uma democracia plena deve funcionar. Aquela democracia 
que deve garantir ao povo dignidade e liberdade. como apregoou o 
Deputado Ulysses Guimarães n_o preâ:mbllo que escreveu para a 
Constituição de 1988. _ __ 

Na Itália. debateu~se recentemente o destino das redes-~ 
televisão. E quem decidiu esse destino foi o poVO, atrãVés de um 
plebiscito ali realizado nos dias 8 e 9. No Uruguai, o pov_o _também 
foi às umas dar a sua opinião sobre a quebra do monopólio das te
lecomunicações e disse ''não". Num país oode a democracia fun
ciona, assim deve ser. Porque aqui é dife~nte? Será o conceito de 
democracia brasileiro diferente do italiano ou do uruguaio? No afã 
de mudar bldo, o Govemo esqueceu~se do pari.grafo único do-trt. 
1° da nossa Constituição: '"Todo poder emana do povo''. 

O que se percebe quando o Ptcsidente da República impri
me muita pressa e pouca disrussão às refonnas da Constituição? 
Percebe--se que o GoVemo quer fazer ajustes patrimoniais na ec~ 
nomia, tinindo do Estado sua capacidade empresarial e transfor
ma.Iido-o num simples prestador de serviços. 

A História do nosso País é pródiga em exemplos sobre 
como age a iniciativa privada quando encarregada de garantir à 
pop.tlação serviços essenciais que boje se pretende tirar do Estado. 

No inicio tudo era privado. 
As ferrovias eram inglesas, a energia elétrica, patrimônio 

dos canadenses, o petróleo estava nas mãos das chamadas Sete Ir
mis e os serviços de telefonia eram operados p.x empresas norte
americanas. E o que se veriíJCOU? Essas empresas estrangeinls não 
mostraram capacidade de atender à população brasileira em sua 
maioria, porque não investiram com seus recursos próprios ape~ 
lando constantemente, e sob os mais_ diversos pretextos, para o fi. 
nanciamenro com dinheiro público dos investimenlOs que deve
riam ser privados. O dinheiro que deveria ser investido aqui era re· 
metido para o exterior Sob a forma de lucro. 

_I?or inefiCiência do setor privado, o Estado foi obrigado a 
ocupar espaço e criar a Reôe Fexroviária, a Eletrobrás, a Petrobrás 
e a Telebrás para. que o Brasil desse os primeiros passos rumo ao 
desenvolvimento. Todo esse património que aí está foi executado 
às custas do etário e do suor dos nossos trabalhadores, e o Brasil 
cresceu a taxas que chegaram a 10% ao ano. Todos os que estão 
nesse plenário sio testemunhas disso. 

AgOia que o País cresceu, adquiriu koow-bow e tecnologia 
de ponta, ficou interessante pára a i:ti..iciaiiva privada ocupar o lu
gar do Estado. Nós vamos entregar a Petrobrás para empresas que 
nãO demonsttaram capacidade de encontrar petróleo, quando o 
~idente Ernesto Geisel resolveu assinar com elas contratos de 
risco; isso foi há 20 ano~ as mesmas empresas que há 50 anos es
tavam por detrás dos relatórios geológicos que indicavam o Brasil 
como uma região pobre em pelróleo. 

O mesmo aconteceu na área de mineração. Há meio século 
começava a operar a Companhia Vale do Rio Doce, que agora o 
Governo quer vender sem medir as conseqüências do mercado in. 
temacional e no mercado nacional. 

Por que a Vale do Rio Doce, Sr. Presidente, S~s e Srs. Se. 
na.dotes. tomou-se a mais rentável eStatal brasileira e a maior mi
neradora do planeta? Porque ocupou um espaço que a iniciativa 
privada não demonstrou nenhum in~eresse em ocupar. Hoje, a 
V ale do Rio Doce tomou-se a maior agência de desenvolvimento 
de nove Estados brasileiros, porque investe aqui seus lucros e gera 
empregos ao inve5 de alimentar roin eles a ciranda ímanceira in
temaciónal. Terá a iniciatiVa privada a tileSma- preocupação social? 
Vai_ se ~par em gerar empregos e desenvolver as regiões 
onde ama reinvestindo aquf seus lucros? Não é este o exemplo que 
obséivaDiôS no restO do mundo, onde prevalece o extrativismo 
puro_e simples, sem compromisso CODl o homem. sem compromis
so com a cidadania. 

Ao invés de estar impondo uma reforma nos aspectos eco
nómicos sob o argumento de que está desobstruindo a Constitui
ção, o Governo dev~ria ter a mesma pressa em enviar para o Con-

- gresso uma reforma tributária. Uma refonna que b.JsCasSe- uma 
maior distribuição de renda e cujo objetivo fmal fosse a melhoria 
da qualidade de vida da nossa população. Revende a questão dos 
tributos, o Governo poderia aumentar sua capãCidade de 

Mas essa não é uma prioridade do Governo. 
Nós ainda não assistimos, Sr. Presidente, Sn> e Srs. Sena

dores, o Presidente da República começar a governar de fato. O 
Brasil está esperando que o Governo arregace as mangas e comece 
a cumprir suas promessas de campaDha. Promessas de dar empre-
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go a quem está desetllplegado, de dar escola a 12 milhões de 
crianças que estão fOI3 da escola e saúde aos que morrem nas ftlas 
dos hospitais. 

Ao invés de estar trabalhando para pa~cos, porque só a uma 
minoria interessã os assuntos econômicos que estão PJ.Xando as 
reformas~ o Govemo ~"leria_ começar a governar para a maioria. 
apresentando lções concxctas de combate à miséria, à fome e ao 
desemprego. 

É preciso que o Presidente da República- inclua Da sua aien~ 
da de prioridades os 70 milhões de brasileiros que sobrevivem na 
mais absoluta pobreza e cumpra a sua promessa de retirar o Brasil 
do mapa da fome. 

Enquanto se preocupa apenas em impor uma reforma cons
titucional de cima para baixo. o Govemo completa seis meses sem 
que ação alguma tenha sido tomada na área da Saúde. 

O Ministro Adib Jatene já dá sinais de insatisfaçio e ansie· 
dade quando propõe criação de um imposto para financiar a Sall· 
de, que ele chama de contribuição social. On, Sr. Presidente, con
tribuição social, traduzida aó pé da letra, não passa de esmola e a 
Saúde não pode sobreviver de esmolas. Saúde é um direito do ci
dadão e garanti-la deve ser prioridad.e de um Govemo que foi es
colhido pelo voto e que fez da melhoria da Saúde uma bandeira de 
campanha. 

Por que o Presidente da República não tem trabalhado até 
esse momento para que o Congresso aprove o projeto que cria o 
imposto sobo:e as grandes fortunas? Afmal. 6 um projeto que ele 
próprio apresentou e defendeu como Senador. Ao invés de se criar 
mais impostos para os assalariados, o Governo deveria usar o im
posto sobo:e grandes fortunas para fmanciar a Sallde. 

Nesses seis meses de Governo, o povo vem assistindo a dis
cussões calorosas so~ cabotagem. telecomunicações, conceito de 
empresa nacional e não viu uma vez sequer o Govemo se preocu
par em montar um programa de construção de casas populares. 
Não se tocou nesse assunto. Como se no Brasil não existisse défi
cit habitacional. E o temos. As estatísticas apontam hoje cerca de 
12 m.ilhões. de braSileiros sem teto no País. 

A grande verdade. Sr. Presidente. é que o Governo está 
cada vez niãis 'ttistant.e do social e cada vez mais perto do capital. 
Vemos o Brasil enveredar pelo mesmo caminho que levou o Mé
xico à ruína. e a Argentina a uma crise sociaL 

O País não merece que lhe imponham destino semelhante. 
A Coostiruição que aí está foi a mais democrática já elaborada no 
Brasil, principalmente no que se refere ao cap{lnlo da Ordem_Eoo
nômica. Surgiu de uma intensa participação do povo. Mais de 150 
emendas populares foram apresentadas e votadas, e muitas fazem 
parte do texto constitucional. 

Por isso Ulysses Guimarães a chamou de Constituição cida
dã e de Constituição corageti:L Porque naquela 6poca. {alou mais 
alto a democracia, o debate, a preocupação com os menos favore
cidos e os interesses da maioria derrotaram a; inteiesses da mino
ria. Os mesmos que na Consfiblinte defenderam a Coostibliçio de 
boje. voltam-se conlra seus próprios fundamentos,_ atropelam a 
vontade do povo. Ganha a Economia e perde a cidadãnia. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra 

ao Senador Epitacio Cafeteira, como Uder. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Como Lider. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, no 
final da semana. o jornal Correio Brazillense publicou de po\giria 
inteira uma reportagem com o título ''Livres para voar". Apresenta 

Senadores que teriam ao fundo o relógio no momento que eles te
riam marcado sua presença -e na hora de viajar. O relógio foi mon
tagem. mas causoo-me espanto e constrangímento ler aquela re
portagem. 

Portanto, Sr. Presidente, como a reportagem se referia ao 
meu nome. embora nã_Q tenha tido direito a uma fotognúm comO 
os demais tiveram, dirigi,lioje. ao Sr. Luiz Alberto Weber. autor 
da toportagem. a seguime carta: 

'1...i. entre surpreso e constrangido. a reportagem 
de sua autoria, 'Livres pua Voar', publicada na edição 
do dia 25 último. na po\gina 10 do Correio Brll2il1euse. 

Talvez nio tenha sido desejo de V. s• expcx à 
execração pública. senadores que, por suas vidas públi
cas e comportamentos exemplares, merecem o respeito 
do povo bnasileiro. A verdade. oo entanto, é que eles fo
ram duramente atingidos em suas imagens. 

Não tenho dúvidas de que esse tipo de reporta
gem e cobrança feita por v. s· só se tornou possível por
que a amai Mesa OU.IDra do Senado Federal transfor. 
mou o painel de voração- adquirido com a finalidade de 
agilizar as deliberações - em "livro de ponto", único em 
todos os Senados do munoo 

Hoje, V. s• oobta não a presença do Senador na 
sessio, mas a sua permanéncia até o encerramento da 
mesma. Amanhã, certamente. esrará. V. s• querendo co
btar a hora de cbegada e salda dos parlamentares. 

Nenhuma instituição melecerá o respeito do povo 
se cada um de seus membros não fcr, também. respeítado. 

No que me diz respeito, sinto-me à vontade para 
questionar.já que :moro em Brasília e sou dos mais assi
duos parlamentares, e quero ressaltar dois p:.mtos que 
considero fundamentais: 

l - Não dei nenhuma entrevista a V. s•, razio 
pela qual estranhei a colocação de palavras como se as 
tivesse proferido; 

2 - a alegação de que usei o expediente de marcar 
fteqü!ncia e viajar imediatamente na "sexta-feira (17)", 
não procede. Realmente viajei na sexta-feira, mas dia 16 
e à.s 14boras e 30 minutOS, quando já. não mais havia 
Sessão do Senado Federal, no vôo RG 403. para o Rio 
de Janeiro, conforme fotocópia ampliada do bilhete de 
passagem 105031776-3 da VARIG S.A. (cuja fotocópia 
estou anexanc;Jo). tendo retornado a Brasília no dia se
gumte. sábado (17)." 

Estw enviando c6pia desta carta ao Dr. Paulo Cabral de 
Aialíjo, Direto<-Presidente do Correio Braziliense, porque tenho 
a certeza do respeito e consideração que dedica ao Poder Legislati
vo, até porque. sem Legislativo não há Democracia e, sem Demo
cracia, não haverá. jamais, hõerdade de imprensa. 

Essa a comunicação que queria fazer. Sr. Presidente, a V. 
- Ex•. aos Srs. membros da Mesa. a todos os meus colegas. porque 

boje nos cobram se estamos aqui oo dia. Já começou a cobrança 
para saber se saímos antes de encerrar a sessão. Posterionnente, 
saberio a que horas chegamos para marcar esse malfadado ponto. 
A-que horas chegamos e a que horas saímos. 

Sr. Pre$idente, não pode o Senado Federal levar esse cons
trangimento aos representantes do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EPI· 
TA CIO CAFETEIRA EM SEU, 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobte a mesa, proje- REQUERIMENTO N' 977, DE 1995 
to que será lido pelo Sr. 1 o S~tário em exercício, Senador Ney Senhor Presidente. 

Suassuna. Requeremos urgência. nos termos do art. 336, alínea b, do 
É lido o seguinte: Regimemolnterno,paraooficion'S.28.de 1995-RiodeJaneiro. 

Sala das Sessões. 26 de junho de 1995. - Geraldo Mdo -
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 205, DE 1995 tlclo Álva,... _Júlio Campos_ Edlson Lobão- Fernando Be-

Coodiàona a privatização de empresas púbU· zerra- Bernardo Cabral- Valmir Campelo. 
casou sociedades de economia mista do sem< elétri<o REQUERIMENTO N' 978, DE 1995 
e mineral e dá outras providêodas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Dependeriio de autorizaçllo do Congnosso Nacional 

projeiOs de privaliução das empresas públicas ou sociedades de 
economia misla do setor el61rico e mineml. -

Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo encaminhar 
ao Coogresso Nacional os projetos de privatização nesses dois se
tores. devidamente acotllp8nhados das xespectivas avaliações dos 
seus ativos reais. - _ 

Art. 2° As alienações Jl que se refere o artigo anterior s6 po
derão ser efetuadas em moeda corrente naciooal, vedada a aceita
ção. como parcela de pagamento, de títulos de qualquer oabJ2za. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O projeto ora submetido à apt:eciaçãodos Senhon:s Senado
res tem dois grandes objetivos. 

O primeiro é o de conferir ao _Congresso Nacional. com 
base nas prerrogativas que lhe são atribufdas no inciso X do art. 48 
da Constituição FederaL poder decisório sobt-e a privatização de 
empresas públicas e sociedades de economia mista nos setores elé
trico e m.i.i.leTal. Estar~se~á, assim. assegumndO a ampla participa
ção da sociedade civil, atrav~ de seus representantes no Congres
so, o que irá coutribuir para resguardar os in~sses nacionais. 

A participação do Congnosso no processo é sobretudo im
portante nesses dois se!Oles, posto que detêm papel estiatégico no 
desenvolvimento do País. 

O segundo objetivo do projeto é o de exigir que a compra 
dessas emru:esas seja feita em moeda corrente para que a venda do 
patrimônio naciónal. resulte em efetiva contribuição para o aumen
to dos recuJ:SOs em poder do Estado. Nilo se pode admitir que um 
pauimônio construido à custa de tanto sacrificio, inclusive (X)1" 

causa da enorme elevação da dívida extema, seja transferido a tro
co de "moedas podres", l{nllos vencidos da dívida interna etc. Se 
um dos principais argumentos a favOr da priVatização é j.lstamente 
o de que o Governo precisa urgentemente de recursos, pois sequer 
pode fazer os investimentos em áxeas de sua estrita competência, 
tais como a saúde e a educação. como justificar uma privatização 
em que não haja entrada efetiv:i de recuxsos? 

Tendo em vista a im,POrtincia e a oportunidade desta inicia
tiva. apresento este projeto de lei, esperando contar com o apoio e 
a aprovação de meus ilustres pares. 

Sala das Sessões. 26 de junho de 1995.- Senador Em!Ul· 
des Amo<im. PDT- RO. 

(À Comissão de Assuntos ECIJnômico.s - Decisão 
Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projeto senl pu
blicado e remetido à ComisSão competente. 

Sobre a mesa.. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-
cretário em exercício. Senador Ney Suassuna. 

São lidos os seguintes: 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 336~ alínea b, do Regimento Interno. re~ 

queiro urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1995. 
de iniciativa do Senhor Presidente da República. que autoriza o 
Poder Executivo a utilizar estoques públicos de alimentos no comw 
bale à fome e à miséria. 

Sala das Sessões. 26 de junho de 1995. - lt!cio Álvares -
Sérgio Machado- Valml< Campelo- Hugo Napoleão- Jade< 
Bari>alho. 

O SR. PRESIDENTE (José~Samey)- Os requerimentos 
serão votados após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 
340, II. do Regimento IDlemo. 

- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre~ 
tário em exercício, SeDada: Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTON'~,DE1995 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos dos arts. SO. § 2°, e 5° inciso XXXlli 

da Constituição Fedem! e do art. 216 do Regimento Interno do Se
nado Federal. seja fornecida pelo Ministro da Agricultura e Refor
ma Agrária. Senador José Eduardo Vieim,-a seguinte informação: 

I) Qual a previsilo do Ministério da Agricultura e Reforma. 
Agnlria para ineluSão do Estado do Piaul no Programa de Desen
volvimento dos Cernidos- PRODECER? 

Justificação 

O- PrOgrama de Desenvolvimento dos Cerrados - PRODE
CER. cooperação técnica Brasil/Japão, com suporte técnico e fi
nanceiro através da Jaica/Japão, iniciou -no Estado de Minas <Je.. 
rais o Prodecer I implantando 70.000 hectares. 

O Prodecer II al:nngeu os Estados de Minas Getais, Maio 
Grosso, Maio Grosso do Sul e Babia com a implantação de 
200.000 hecwes. 

O- Prodccer m está sendo implantado nos Estados de To
cantinS- 40.0JO hectaxes- e Maranhão- 40.000 hectares. 

Este programa. alêm de outros benefícios. serve como efei~ 
lO dCmonsuação, nas mas de fronteira agricola. da exploração 
econ&nica dos cerrados e rmancia. atravé-s de cooperativas. direta~ 
mente o agricultor. 

Desde 1993 o Estado do Piauí espera ser contemplado com 
o Prodecer Ill. baseado nas informações e promessas de autorida~ 
des do Ministério da Agricultura ao Governo do Esoado. 

O Piaul conoa com mais de 8,5 milhões de be<:lanls de cor· 
rados com caracterisficas idêntidas aos Estados aqui citados e já 
contemplados pelo Programa. 

O Instituto de Tenas do Eslado- INTERPI- promoveu du· 
rante nossa gestão no Govemo do Piaui. ação discriminat6ria:-em 
mais de 200.000 hectares, aptos a serem cedidos. através de coo
perativas, para agricultores. 

Os cerrados nordestinos representam uma das últimas áreas 
de expansão agrícola do País. e os do Piauí. particuiannente., co
meçaram. a ser explorados muito recentem.erue. A ausência de ede-
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quada infra-estrutura. como estradas e suporte elétrico, vem preju
dicando o ritmo de sua expansão. O Prodecer, cei1amente, será um 
~te ponto de apoio para os agricultores do sul do Piauf, re
~ião que será transformada num_ verdadeiro celeiro de grãos. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1995.-Senador Frdtu Neto. 

(À Mesa para decisão} 

O SR. •PRESIDENTE (José Samey)- O noquerimeDio lido 
será despachado à Mesa para decisão, nos lermos do art. 216, inci
so lll do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. projeto que será lido pelO-Sr. t1i St:crelário 
em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o s_eguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 206, DE 1995 

Dlspiõe sobre a alocação, em depósitos especiais 
remunerados de recursos da dispooibllidade tlnan
cei.ra do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, 
na Caiu Econõmica Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacionai decreta: 
Art.. 1 o Fica autorizada a alocação, em dcpósit05 especiais 

remunerados, na Caixa Econômica Federal. de recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - FAT, oo moulante de 
R$1.000.000.000,00- (bum bilhão de reais). a ieremremunerados 
pela TJLP (faxa de Juros de Longo I'Iaw). 

§ 1' Caber.l ao Ministro do Trabalho deleaninar a adoção 
das providências indispensáveis à alocação de que trata este artigo, 
que ser.l efetuada em 2 (duas) pan:elas, no valor de 
R$500.000.000;00- (quinheniOS milhões de teals), cada uma, sen
do a primeii:il llo prazo de até 30 (trinta) dias. a oontar da publica
ção desta Lei. e a outra até 180 (cento -e-oitenta) dias. contados a 
partir da liberação da primeira parcela. 

. § 2° A alocação dos recursos cmrespondentes is parcelas 
refendas no parágrafo anterior gozam de prioridade sobre qual
quer outra aplicação prevista para as disponibilidades flllllliCeÍillS 
que excederam o valor da Reserva Minima de Liquidez- RML. de 
que dispõe o art. 9" da Lei n• 8.019, de 11 de abril de 1990, com a 
redação dada pela Lei n• 8.352, de 2S de dezembro de 1991. 

Art. . .J.0 Qs recursos de que trata o arL 1° desta Lei serão 
aplicados, na modalidade especial de Ciédito denomioada CEF· 
TAXI no montante de R$300.000.000,00 (!Iezen(oo mj!hõea de 
reias) e de R$700.000.000,00 (seleoeDios milhilea de teals) para 
nnc:oempresas e empresas de pequeno porte, sendo a primeira 
des~ada ao fmanciamento de aquisição de automóveis-pam utili
zaçao no transporte autônomo de passageiros e a segunda destina
da a empresas brasileiras de capital nacional- pessoas j.nidicas de 
direito privado e firmas individuais, defmidas pela Lei 8.864, de 
28·3·94, com atuação nos ramos de produção, comércio e presta· 
ção de serviços. do meio urbano. 

Parágrafo Único. À Caixa Econõmica Federal cabem opera
cionalizar as modalidades de crédito a que Se referem o artigO an
terior. que deverão contemplar, além de outras condições a serem 
ftxadas pela CEF, o prazo máximo de amortização do empréstimo 
em até 36 (trinta e seís) meses. · · 

Art. 3° O reembolso de cada parcela de recursos de que tra
ta o Parágrafo 1° do art. lo desta Lei dar-se-á. ao fmal do prazo de 
36 (trinta,_ e seis) meses. contados da data de sua efetiva alocação. 

Art. 4° Esta lei entrará em vig<X'- na data de sua publicação. 

Justlllcaçíio 

O presente Projeto de Lei tem por objetíVO-ateõ.der às pre
mentes necessidades enfrentadas pelos condutores autônoiDOS' de 
automóveis de transporte de passageiros, conhecidos como taxis-

tas, cat.egoria que congrega aproximadamente 150.<XX> trabalhado
res autônomos. c·omo também. atender os microempresários e em
presas de pequeno pxtc, favorecendo a política de geração de em
prego do Governo. através do aumento da oferta e facilitação do 
acesso ao _crédito, _mediante abertura de crédito ftXo, a projetos de 
investimentOs e Capital de giro associádo, utilizando-se de meca
nismos capazes de proporciOnar a alocaçio pulverizada dos recur
sos e uma melhor distribuição de renda em nosso Pais. 

Ressalta-se, por último, que os recursos a se~m alocados 
do I'AT sor:ão restimidos pela CEF após o prazo de 36 (trinta e 
seis) meses. acn:scido.s de remuneração calculada pela Taxa de Ju
ros de Longo Praw - TJP, confotme estabelece o artigo ~. da 

. Medida Provisória n' 1.007, de 28 de maio de 1995, que altera o § 
s•, doart. t•. da Lei 8.352,de 2S de dezembro de 1991, que dispõe 
sobre as disponibilidades fllliiDCCiras do Fundo de Amparo ao Tra
balhador - FAT. Dão ocasionando, portaniD, qualquer prejlízo 
para o Fundo mencionado. 

Dos Recursos destinados aos Taxistas: 
Trata-se de categcria extremamente sacrifiCada. composta, 

em sua grande maioria, de pessoas humildes e esfcrçadas, que tra
balham. geralmente, cerca de dezesseis horas JX>l' dia pan garantir 
o sustento de suas famílias. sujeitando-se a enormes riscos de vida 
seja por acidentes ou por assaltos, principalmente nos grandes cen: 
tros urbanos. onde o tr.lnsito é cada vez mais ca6tico e a violência 
crescente. 

Por atuarem em condições tão adversas e sob permanente 
estado de tensão e pt<OCUpação com o dia-a-dia, esses IIabalhado
res dificilmente conseguem exercer um planejamento e controle fi
nanceiro sistemático de sua atiVidade de modo a fonnar uma pou
pança suficiente que lhes permita renovar o veículo que lhes serve 
como instrumenro de trabalho e única fonte de subsist&.cia. 

Com isso, a frota nacional de táxi vem envelhecendo e des
gastando-se cada vez mais, posiO que não existe, atualmente, ne
nhuma linha de crédito destinada ao fmanciamento de veículos, 
que cootemple prazo de pogameDio compotivel com a capacidade 
de comprometimeniD de IOnda de taxistas. 

Até o ano de 1992 a Caixa Econômica Federal vinha ope
rando • modalidade de CiédiiD denomioada CEF - TAXI, que 
atendia a essa fmalidade específica, mediante o fman.ciamento de 
veicules de uso como táxi, pelo prazo de até 36 (trinta e seis) me
ses, a qual. entretanro, teve que ser suspensa em virtude da carên
cia de recursos. 

Essa situaçác persiste desde ãquela época. em dec:orrên
cia da própria conjuntura do mercado fmaD.ceiro, caracterizada 
por captações e aplicações de recursos de particulares- no cur
tís'imo prazo, o que torna tal fonte de recursos alternativa in
viá.vel para a sustentação de fmanciamento em prazos mais 
alongados, como se faz necessário para atender ao objetivo des-
te ProjeiD. • 

O que se pretende com o Projeto de Lei ora apiesentadó e 
restabelocer essa linha especial de crédito, a ser operada igualmen
te -~la CEF, que já possui experiência e tradição na sua coocessio. 
utihzando, para tal propósito, recursos disponíveis do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador- FAT, IOferente à parcela excedente de 
sua Reserva Mínima de Liquidez, a serem alocados. por emprésti
mos, na Caixa Econômica Federal. 

A utilizaçio de recursos do F A T constitui alternativa plena
mente plausível e até uma medida que faz justiça aos taxistas, já 
que estes. embora representando um segmento constib.lído de in
cansáveis e dignos trabalhadores. não têm direito ao recebimento 
do Seguro-Desemprego e nem do Abono Salm::UU. beneficios asse
gurados as trabalhadores assalariados. custeado integralmente por 
aquele Fundo. -
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Releva destacar que a aprovação do projeto trará benefícios 
não s6 aos taxistas. mas. também. aos inúmeros usuários desse 
meio de t:t>mpate. <fi" possariio a rontarecm serviços do melhor~
lidado. cooforto e segurnnça, dcixao:lo do se submdor aos trnmtomos e 
riscos que acmctam a utilização de veírulos velhos c desgasta<:bi:. 

O montante de recursos previstos no projeto- permitirá a 
substituição <i• cerca de IS% (quinze por cenlo) da frota naciooa~ 
atendendo a demanda de fmanciamento de, aproximadamente, 
22.500 trabalhadores taxistas. 

Dos recursos destinados aos 
Microempresários e Pcqueuu Empresas 

Estudando a estrutura etária da população brasileira. attav6s 
de foote do IBGE. predomina no Pals uma população de pessoas 
jovcns, sendo que 62% de pessoas enlre 15 e 29 anos do idade, 
onde se conclui que o País terá. que criar algo em tomo de 1 P mi
lhão de novos empregos se quiser absorver o contingente que 
anualmente ingressa no meteado de trabalho. 

A geraçio de empregos depende de uma série de fatores, 
porém o principal deles é o·custo para se criar uma nova vaga no 
mctcado de trabalho. Em m6dia, cada micro e pequena empresa 
gera aproximadameute 6 empregos direlos e 12 indiretos. 

Com o crescimento destas empresas cresce a circulaçio de 
bem c de valores. aumentam as oportunidades de crnp:egos e salá
rios, passando a ser um instrumento estmtégico para o progresso 
nacional através dos quais se processa a dissemfuação de novos 
coohecimentos gerenciais, tecnológicos c a distrib.Jiçio de renda, 
diminuindo nabualmente as desigualdades regionais. 

A distribuição das empresas, em nossa economiB, é feita 
nos seguintes par.lmetros (fonte: IBGE): 

Segmento Percentual(%) 
Agrope<:Uária 11.1 
Indústria 35,4 
Comércio!Prestação de Serviços 53.5 
As pc<flenas empresas ~ mais do 4 milhões do neg(>

cios no ca:nélcio. na indústria, oo seta: de S1:%Viçoç e na agrimltnm Rep
......., também. 98,3% dos I>Ogóc:ic< regismlda< 00 lliasil, 59.4% da 
mã<><Je.cl:n ocupada, :10,6% do PIB e42% dos salários pago&. 

A CEF dispõe de corpo l6cnico já preparado e de uma rede 
de agências, que estio espalhadas pelos mais diver.iOs e longín
quos lugares do Bmsil, capaz de desempenhar com desenvoltura o 
papel de promover a redistribuição de renda, levando os mansos 
do F AT aos lugares mais necessitados. 

A CEF é um ageiite que desfruta de credibilidade e confiaD
ça no mercado, além de ser uma empresa p(iblica com capital inte-
gral do Governo Fedcia~ o que sem dúvida traduz um sinônimo do 
retomo gar.llltido dos recursos do Fundo de Apoio ao Trabalhador. 

O nosso Pals e toda a sociedade brosileim taiio a gonhar. puis 
todos CO!lCOirlam ~e é impossível acabar com a miséria sem a J:etoma.. 
da do crescimeooo da «XlllCtllia e a oonscqi!enle criação do--

. õ montante de """rso<previsto=projeto pennilldgerar 
cerca de 175.000 empregos diretos. ao custo do R$4.000,00 por 
emprego no setor fOID131. segundo informações -romccidas pelo 
Sehrae, além do beneficiar aproximadamente 28.000 empresas. 

Sala das Sessões, 26 do junho de 1995.- Senador Humber
to Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N-8.019, DE li DEABRll..DE 1990 

Altera a legislação do Fundo de Amparo ao 
Trabalho - F AT, e dá outras providêndas.-

ArL 90 .: As disponibilidades financeiras do F A T poderão 
ser aplicadas em títulos do Tesouro Nacional, auavés do Banco 
Cential do Brasil. 

LEI N" 8.352, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991 

Dispõe sobre as disponibilidades f"manceiras do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, e dá ou
tras provldêndas. 

LEI N" 8.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994 

Estabelece normas para as microempresas -
ME, e empresas de pequeno porte- EPP, relativas ao 
tratamento difereuclado e simplirreado, nos campos 
admiolstratlvo, fiscal, previdcociário, trabalhista, 
creditício e de desenvolvimento empresarial (art. 179 
da CQnstltuiçio Federal). 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 1.007, DE 26 DE MAIO DE 1995 

IDstitui a Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP, dispõe sobre a remuneração dos recursos do 
Fundo de Partic::ipa~o PISIPASEP, do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador, do Fundo da Marinha 
Mercante, e dá outras providências. 

Art- 9" O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos de
pósitos especiais do nocur.o.·do Fundo do Amparo ao Tn.balha
dor, definidos pelo arL 9" da L<:i n• 8.019, de ll de abril de 1990, 
alterado pelo art. 1° da Lei n° 8352, de 28 de dezembro de 1991. a 
partir da libetaçio dos. empréstimos realizados com os referidos 
recursos, quando des.tinados _a programas de investimento voltados 
para a geração do empregos e renda. 

(À ComisJiio d.t: Assuntos Econômicos - decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - O projelo será pu
blicado e remetido à Comissão competente. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Carlos Wilson - Epitácio Cafeteini - Júnia Marise - Lúcio 

Alcanlara. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 70 Srs. Senadores. 
Passa~ se à 

ORDEM DO DIA 

iiem i: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 47, DE 1995 
(Fm regime de urgência, nos t.ennos 

do arL 336, b, do Regimento interno) 
(framitando em conjunto com o 

Projeto de L<:i do Senado rf' 78, de 1995) 

DiscUssão. em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 47, de 1995 (n' 194195, na Casa do origem), 
que altera a redação do art. 12 e suprime o art. 53 da Lei 
n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, comas alterações in· 
troduzidas pela L<:i n• 6.964. do 10 de dezembro de 
1981. que defme a situação jutidica do estrangeiro no 
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Brasil, tendo 
Parecer favorável, sob D0 413, de 1995, da COmissão 
M de Constituição, Justiça e CldadaDia.. 

Item 2: 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N" 78, DE 1995 
(Em regime de urgência nos termos do 

art. 336, b, do RegimeniO lnlemo} 
(framitando e::n conjunto com o 

Projeoo de Lei da Câmar.o n"47, de 1995} 

DiscuSsio, em rumo único, do Projeto de Lei do 
Senado n• 78, de 1995, de autmia do Senador Lúcio Al
cântara, que dispõe sobre vistos consulaics, tendo 

Parecersobn• 413, de 1995, daComisslo 
- de Constituição, Justiço e Cidadania. 

A Presidência escl.m:ce ao PleDirio que poderão ser ofere-
cidas emendas à matéria até o enceiTaiDento da disalssão. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peÇa a palavta, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemumecer sen

tados. (Pausa.} 
Aprovado. 
Fica pn:judicado o Projeto de Lei do Senado n• 7&195, refe

rente ao item 2 da Ordem do Dia da sessão ordinária de hoje. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 47, DE 1!1115 
(N"194195, na Casa de Origem} 

Altera a redação do art. 12 c suprime o art. 53 
da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, com as alto. 
rações introdu.zidas pela Lei n° 6.964, de 10 de de
zembro de 1991, que define a situação jurídica do es
trangeiro no Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O art. 12 da Lei n•. 6.815, de 19 de agosiO de 1980, 

com as alte'fuçlSts introduzidas, pela Lei D.0 6.964, de 10 de dezem
bro de 1981. passa a vigorar com a seguinte redação. suprimindo
se, em conseqüência. o arL 53: 

"Art. 12. O prazo de validade do visto de rurista 
será de até 5 (cinco) anos, fiXado pelo Ministério das re
lações, Exteriores, dentro de critérioS de reciprocidade, e 
proporcionará múltiplas enttadas no Pais, com estadas 
não excedentes a 90 (noventa) dias, prorrogáveis por 
igual perlodo, totalizando o máximo de 180 (ceniO~ e oi
tenta) dias por ano.'' 

At.. 2°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE Qosé Samey}- A Presidência retira 
o Item 3 da pauta, em virtude da ausência do Relator. 

É o seguinte o item retirado: 
Item 3: 

OFÍCIO N" S/36, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do RegimeoiO lnlemo} 

Ofício n• S/36, de 1995 (n"l.500'95, na origem}, 
através do qual o Banco Central encaminha solicitação 
para que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS 
possa elevar temporariamente os limites pata contrata-

.;.ão de ~ ó(~ crhlito a ser reali7..arla junto à Caixa 
EcouômiC:l Fedt:1.'al. para os fms qu-e r.spccifica. 

(DependeJ:ido de parecer da Comissã3 de Assun
tos Eoooõmlcos.} 

O SR. PRESIDENTE Qosé Sarney}- Item 4 

MENSAGEM N" 84, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do RegimeniO Ioterno} 

Mensagem n• 84, de 1995 (n• 286/95, na origem), 
do Senhor Presidente da República, solicitando autoriza
ção do Senado Fedenl, pam conrratar operação de crédi
to externo, no valor eq.livalente a até dez milhões de dó
lan:s norte ameriCanos, de principal, junto ao Banco In
teramericano de Desenvolvimento - BID, destinada a fi
nanciar, parcialmente, o projeto de fortalecimento da ca
pacidade do Ministério das Relações Exteriores na ãrea 
econôm.ica internacional. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de As
suatos Econô:.nicos e de Relações Exteriores e Defesa 
NadooaL} ~ 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Assuntos Econômi
éOS que será lido pelo Sr. 1 o Secretário em exercício, Senador Ney 
Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PARECER N" 421, DE 1995 

Da Comissão de Assuatos Econ6micos sobre a 
Mensagem o0 84, de 199~ do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da R~ública, encaminhando ao Senado 
Federal proposta para que seja autorizada a contl'a· 
tação d~ operação de crédito externo, no valol' equi
valente a US$10,000,000.00 (dez mRhões de dólares), 
junto ao Banco lnteramerkano de Desenvolvimento 
- BID, destinados a rmanciar o projeto de for1aleci
mento da capacidade do Ministério das Relações Ex .. 
terioreS na área econômica ioternacionaL 

Relator: Senador Eduardo SupUcy 

· I-Rdatório 

O Excelentíssimo s~nhor Presidente da República encami-
-ilhru para exame do Senado Federal proposta para que seja autori

zada a conlrataçio de operação ~ crédito externo. no valor equi
valente a at6 US$10,000,000.00 (dez milbões de dólares}, de prin
cipal. junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID. 
destinada a fmaociar, parcialmente, o projeto de fortalecimeniO da 
çapacidade do Ministério das Relações Exteriores na ãrea econó
miCa ilitcma.cional. 

A operação de crédito externo apresenta as segumtes carac-
teristicas ímanceiras: _ 

a} valor pretendido: o equivalente a até US$1 0,000,000.00-
(dez milbões de dólares}; 

- b) de9embolso: 4 anos a contar da vigência do contrato; 
c) aa.rênc:ia: S anos; 
c) juros: 4% a.a. (quatro por cento ao ano), fiXos sobre os 

saldos deved.a'es diários contados das datas dos respectivos de
sembolsos; 

e) coadições de pagamento do priodpal: o empréstimo 
será amortizado mediante o pagamento de prestações semestrais, 
coosecutivas e, tanto quanto possível, iguais, dev~ndo a primeira 
prestação ser paga na primeita data em que deverá ser efetuado o 
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pagamento dos juros.. decorridos seis meses da data ~vista pa.ra o 
desembolso fmal dos recursos, e a última até S-7-2014; -

f) condições de pagamento dos juros: semeslralmente 
vencidos, em 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano; 

g) despesas de lnspeção e supervisão: 1% (um por conto) 
do fmanciaiD.ento e Será desembolsado em prestações trimestrais e, 
tanto quanto possível, iguais~ 

b) datas estipuladas para ropagameato: poderio ser pror
rogadas para manter correlação com a efetiva data da aSsinatura do 
contrato; 

I) finalidade:, rmanciar, parcialmenle, o projeto para forta. 
lecimento da capacidade do Ministério d&s Relações Exteriores. 

ll-Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos t.eJmos do art. 52, i.nciso V, 
da Constituição Fed=L combinado com o art. 393, inciso It pa. 
rágrafo único, alínea a, do Regimento Interno desta Casa, a inicia
tiva de resolução que implipe no exerclcio da compet8ncia priva. 
tiva do Senado Federal de dispor sobre limites globais e condições 
para a realiução de operações de crédito inleiiiO e exlmlo, inclui
da prestação de garantia, pela União, Estados, Distrito FedeiaL 
Municípios e suas respectivas aUtaiqUias. 

Os autos do presente processo encontram-se inslnlidos com 
toda a documentação exigida pela Resolução n• 96. de 1989, que 
estabelece as normas para as operações de crédito iDlemo e exter
no da União. 

O Parecer PGFN/COF n• 177/95, da Procuradoria- Geral 
da Fazenda Nacional, que apiecia os aspectos jurldicos da opera
ção de crédito, e o Parecer n• 334, de 23 de dezembro de 1994, 
STN/COREF/DIREF, da Secretaria do Tesouro Nacional, decla
ram não haver nenhum óbice à conlmtação da citada operação. 

O Parecer da Procuradoria Geia! da Fazenda Naciooal es
clarece, ainda. que o Projeto foi identificado como passível de ob
tenção de fmanciamento externo pela Comissão de F'mancia.mcnc-
tos Externos (COFIEX). 

O Parecer da Secretaria do Tesooro Nacion&f (DeSpacho 
STN/COREF/DIREF, de 22-2-95), informa t.ambém, que: 

a) o Projeto está incluído no Plano Plurianuall993-95 e no 
OrçamentÕ Geêil da União; e · · - ·· 

b) há margem para a contratação do rmanciamen<o. com 
base nos limites de endividamento da União, previstos nos arts. Z', 
3° e4° da Resolução o0 96189, do Senado FederaL 

A aprovação do presente projeto proporcionará à MRE os 
recurws necessários a, dentre outras despesas. fmrmciar a constru· 
ção de um prédio pam. abrigar o Instiblto do Rio Branco, que boje 
dispõe de apenas cinco salas no pridio do próprio ltamaraty. O lo-
cal tem demonstrado ser inadequado para. atender a necessidade de 
ministrar cursos para aproximadamente 60 diplomatas por ano, em 
inicio de_ carreira. ISO diplomatas em cursos de Altos Estudos e 
475 Oficiais de Chancelaria em curs_os de recrutamento, treina· 
mento e aperfeiçoamento, ou seja, UD:üfelientela de 685 pessoas. 

Com relação ao Instituto do Rio Branco uma de suas gran
des carências vem a ser a falta de um local para instalação-do la
boratório de línguas, ferramenta indispensável para o bom dcse~ 
penho da pronssão de diplomata. Nos últimos anos o Minis~rio 
das Relações Exteriores tem sido obrigado a fazer convênios com 
diversos institutos de linguas da cidade implicando num grande 
dispêndio de recursos os quais poderiam ser gastos em outras des
pesas, tendo em vista o ffiBR possuir pessoal especializado para 
ministrar tais cursos. 

A taxas de juros de 4% ao ano vem a ser uma-1.1Xa bastante 
favorável, consideraodo que, por exemplo, IOdas as últimãs autori-

zações de cootratação de fmanciamentos externoS feitas pelo Se
nado tivernm taxas mais elevadas. 

À vista do exposto e considerando a importância do Projeto 
para o Minist&io das Relações &teriores, especialmente na área 
de integraçio econômica, e, também. porque objetiva: 

a) o fortalecimento gerencial e administrativo do MRE; 
b) a real.ização de estudos e pesquisas necessários ao ap::>io 

do MRE na condução de assuntos económicos; 
c) o desenvolvimento de recursos humanos do MRE; 
d) a instalação de siQcmas de. iuformatizaçik> e comunicação; 
e) o fortalecimento instinlcional do MRE em matéria de re

lações e comunicações públicas; e 
f) a modernização e expansão da infra-estrutura f'lSica. do 

MRE (construçio de novo prédio para o '1nstituto Rio Branco"). 
M:mifesto-mc favoravelmente a contratação da operação de 

ctédito em auálise, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 76, DE 199$ 

Autoriza a RepúbHca Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo juo1o ao Ban
co IDteram.ericauo de Desenvolvimeoto - BID ~no va
lor equivalente a até US$10,000,000.00 (dez milhões 
ded61ares~ 

O Senado Fedenl resolve: 
Art. I 0 É a República Federativa do Brasil autorizada, nos 

tennos da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal; a contra
tar operação de crb:lito externo no valor equivalente a 
US$10,000,000.00 (dez milhões de d6iares), junto ao Banco lnte
ramericano de Desenvolvimento- BID. 

Parágrafo llnico. Os recursos objeto da operação de crédito 
destinam-se a fmanciar, parcialmente, o projeto para :> fortaleci
menlo da capacidade do Ministmio das Relações Exteriores na 
área econômica intemacional. 

Art. 2° A operaçio de crédito ex temo a que se refere o art 
1° tem as seguiDles caracteristicas: --- -

a) valor pretendido: o equivalente a alé US$10,000,000.00 
(dez milhões de d6iares); 

b) desembolso: 4 (quatro) anos a contar da vigência do con-

<) earéncia: 5 (cinco) anos; 
d) juros: 4% (quatro por cento) a.a., fiXos sobre o saldo de

vedor; 
e) condições de pagamento do principal; em prestações se

mestrais, coosecutivas e. tanto quanto possível, iguais. sendo a pri
meira p-estaçio paga na primeira data em que for efet.uado o paga
mento do& jlros, uma vez decorridos seis meses contad:>s da data pre
vista para o desembolso final dos rec:w:sos e a última até 5-7-2014; 

f) condições de pagamenio dos juros: semestralmente ven
cidos. em S de janeiro e S de jllho de cada ano; 

g) despesas de ínspeções e superviSão: 1% (um por cento) 
do fmanciamento a se desembolsado na moeda de .-;urso legal na 
República Federativa do Brasil em prestações trimestrais e, quanto 
possível. iguais; 

b) datas estipuladas para pagamento: poderio ser protroga
das para manter correlação com a efetiva data da assinatura do 
contrato; 

I) finalidade: rmanciar parcialmente o projetó pará ó fortale
cimento da capacidade do Ministério das Relações Exteriores na 
área econômica internacional. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser efetivada no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias con
tados da data de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução mtra vigor na data de sua p.~blicação. 
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Sala das Comissões, 6 de junho de 1995. - Pedro Piva, 
Presidente em exercício - Eduardo Suplicy, Relator- Ney Suas
:;una - Osmar Dias - Ademir Andrade- - Lúdo Alcântara -
Mauro Miranda - Jefferson PerES- -Vilson KlenubiDg- Frace
lino Perei:-a - Geraldo Melo - BeUo Parga - Lúdio Coelho -
José Fogaça ~sem votoV-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O pareêer conclui 
pela apresentação do Projeto de Resolução n° 76, que- autoriza a 
República Federativa do Brasil a conttatar operação de crédito ex
temo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
no valor equivalente a até dez milhões de dólares nOrtc--ai::iie:ti.cimo · 

Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional. que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercí
cio, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

PARECER N• 422, DE 1995 

Da Comlssão de Rdações Exteriores e Defesa 
Nacional sobre a Mensagem o0 84, de 1995, do Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República, eoc:ami• 
nhaodo ao Senado Federal proposta para que seja 
autorizada a contratação de operação de crédito n: .. 
terno, no valor equivalente a US$10,000,000.00 (dez 
milhões de dólares), junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BJD, destinados a finaodar o 
projeto de fortalec:::imeuto da capacidade do Ministé-
rio das Relações Exteriores na área cconômka inter• 
nacionaL 

Relator: Senador Hugo Napoleão 
Vem a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na

cional, nos termos do permissivo regimental, mensagem do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República encaminhando para 
exame do Senado Federal proposta para que seja autorizada a con
tratação de operação de crédito externo, no valor equivalente a até 
US$10,000.000.00 (dez milhões de d61axos). de principal. }ln10 ao 
B:mco Interar;neficano de Desenvolvi:menlo - BID, destinada a fi
nanciar. pan:ia!lllente, o projeto de fortalecimento da capocidade do 
MinistériO das Relações Exteriores na área ewndmica intemaciooal. 

Acompanha a mensagem do Excelentíssimo Senhor PR:si
dente da República exposição de motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda. da qual cabe destacar o seguinte: 

"A Secretaria do Tesouro Nacional emitiu o Pare
cer STN/COREF/D!REF N" 334, de 23-12-94, e o Des
pacho 22-1-95. oode esclarooeu esur o projeiO incluído no 
Plano Plurianual 1993-5 e oo Orçimc.to Gemi da União. 
havendo margem para a contratação do fi.Il3llciamento. nos 
termos da Resolução o• 96189 do Senado FedecaL 

O Banco Central do Brasil informou serem as se
guintes as conqições fwanceira.s da operação: 

juros: '4% a.a .. fixos, sobre Os Saldos devedores 
diãrios, contados das datas dos respectivos desembolsos; 

Condições de pagamento do prinà.pal: o em
préstimo será amortizado mediante o pagamenro de 
prestações semestrais. consecutivas e. tantO quanto p::>S
sível, iguais, devendo a primeira prestação ser paga na 
primeii"a data em que deverá ser efetuado o pagamento 
dos juros, decorridos seis meses da data prevista para o 
desembolso final dc..'S_recursos-.-e-a última até 5-7-2014; 

Condições de pagamento dos juros: semesual· 
mente vencidos, em S de janeiro e S de j.llho de cada ano; 

Datas de repagamentoõ poderão ser prorrogadas 
as datas estipuladas, a fllD de se manter c:onelação com a 
efetiva data da assinatura do conuaro. 

Com a entrada em vigor do texto constitucional 
de 1988, onde se estabeleceram meios de coritrole pelo 
Senado Fedetal sobre as operações financeiras- eXternas 
de interesse da União, a Câmam Alta disciplinoo a matéria 
por meio da Resolução o• 96. da!ada de 15 de demnbro de 
1989, restabelecida pela de n"17, de5 de junho de 1992." 

O Pa=PGFN/COFo0 177/95. da Procuradoria- Geral da 
Fazenda Nacional, que aprecia os aspectos jurídicos da operação 
de erédito, e o Parecer o• 334, de 23 de dezembro de 1994. 
STN/COREFIDIREF. da Secretaria do Tesouro Nacional, de
-claram não haver neoh~m óbice à contratação da citada operação. 

, O Parocer da Procuradoda-Geral da Fazenda Naciooa! es
clarece, ainda, que o projeto foi identificado como passível de ob
tenção de financiamento eXterno pela Comissão de Financiamen
IOs Externos (COFIEX). 

Ouvida, a Comissif? de Assuntos Eoonõmicos boove por 
bem manifestar-se favoravelmente à pretendida cootratação de 
opei1IÇão de mdiiO, propondo Projeto de Resolução. nos termos 
do art. 52. inciso V da Constituição Federal, combinados com o 
art. 393 do RegimeniO Interno do Senado FederaL 

Qu.anro ao mérito, cabe destacar que o empréstimo deverá 
ter como um dos principais beneficiários o Instituto Rio Branco, 
uma das mais apreciadas e respeitadas instituições desta Repúbli
ca. e que não obstante seu extraordinário padrão de excelência na 
formação e aperfeiçoameniO de pessoal diplomático. luta com in· 
gentes diftcU.ldades materiais.-

Funcionando em instalações precárias e de todo incompatí
veis com SUa realidade instituciooal, o Rio Branco ganhará, a par

. tir da presente possibilidade, prédio próprio. dotado de coodições 
compatíveis com sua importância, dentro da expansão da área fisi
ca do Ministério de Relações Exteriores. 

Paralelamente a isto, uma série de outras medidas de modi
ficação estrutural do Curso de Preparações à CarTeira de Diploma
ta estão sendo implementadas pela Direção do Instituto Rio Bran
co, no seritido de valorizar e incentivar a Vocação diplomática, 
além de otim.i.zar os padrões de qualidade e eficiência dos Cursos 
de Aperfeiçoamento de Diplomatas e de Altos Estudos que tam· 
bém sãt_?_ ~tidos. 

Além deste benertcios. a operação de crédito sob exame 
visa a fortalecer outros vitais setores do Ministério de Relações 
Exteriores, como o gerencial e administratiVo, provendo a rea
li.Dção de estudos e pesquisas necessárias ao apoio de projetos 
econômicos. desenvolvimento de recursos humanos, instalação de 
sistema de infotmação, comunicação social e relações públicas, 
bem como modemizaçio e expansão da área fiSíca do Itamarat.y. 

Por todo exposto, considetando a "operação de crédito ex
temo, no v_alor equivalente a USS IO.{)(X),OOQ.(Xl junto ao Banco 

_olnleramericmo de Desenvolvimento- BID. destinados a fmanciar 
o projetó de fortalecimento da capacidade do Ministério das Rela
ções Exteriotes na área económica Internacional", convenienle e 
oportuna aos interesses nacionais, somos pela sua aprovação nos 
tennos do Projeto de Resolução originalmente apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econôm.icos. 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1995.- Antônio Car
los Magalhães. Presidente- Hugo Napoleão, Relator- Sebastião 
Ro<ba - Geraldo Melo - Epitácio Cafeteira - Lúdio Coelho -
Romeu Tuma - José Agripino - Casildo Maldaner - BeBo 
Parga --Jocl de HoDanda- Artur da Távola- Nabor Júnior
Flaviano Melo- Pedro Simon. 
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O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- Complelada a ins- O Sr. Roberto Freire- AI/, porque. provavelmenle. numa 
truçã.o da matéria, paSsa-se à. sua imediata apreciação. próxima vez - porque acredito que isso irá continuar -, oão faça 

Em discussão. (Pausa.) mais perguntas desse tipo. __ 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidenle. peço a pala· O SR. HUGO NAPOLEÃO- A pergunta procede na me-

vra para discutir. -dida em que- concordo com V. Ex•, e p. defendi muitas vezes -o 
O SR. PRESIDENTE (los6 Samey) - Com a palavra o- BID deveria ter. como !em. linhas para fmanciamentos de infra-es-

Senador Huge Napoleão para discutir i matéria. - -- -- -- trutum ou. como V. r.x• disse, para fma.nnciamento de escolas no 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para discutir.)- Sr. Notdeste bntsileiro. 

Presidente. tive a oportunidade de ser Relator desta matéria iià. Co- - Agora, a quantia não é tão elevada assim e os juros são de 
missão de Relações Exleriores e Defesa Naciooal, onde foi ames- 4% ao ano, quando no Brasil, hoje, os jmos variam de 14 a 18%. 
ma aprovada.. Apresentei um requerimento, no que fui acompa.aba- Sobretudo tendo em vista a fmalidadc a que se destina. ou seja, a 
do pelos Lidm:s em exetclcio do PMDB. Senador Ronaldo Cunha melhoria da capa.cit:açio do nosso setvidor público diplomata e da 
Lima; e do PSDB, Senador Geraldo Melo, <JJe deram o suporte carreira aÍIDI, da carreira consular. acho de •.xtrcmo mérito, de ex
necessário a fm de que pudéssemos vetar, como efetiva.mente-cs- tremo valar. Foi por isso que, na Comíssão de Relações ExteriOO's 
tamos votando, a urgência na tarde de boje. e Defesa Nacional,. dei parecer favorável. 

O ~. aprovado na Comissão de Relações Exteriores e O Sr. Bcmardo Cabral- Pennite-me V. Ex• um aparte? 
Defesa Nacional. não foi publicado no Diário do Coograoo Na· O SR. HUGO NAPOLEÃO- Concedo o aparte a V. Ex•. 
cional exatamenle pela utgEncia requerida; dai a necessidade de O Sr. Bernardo Cabral- Senador Hugo Napoleão, quero 
sua leitura, que acaba de ser procedida pelo r~ Secretmo da Mesa. levar um adminfculo a V. Ex&; esse empr6stimo~ no valor equiva-

Mas o que me coplpelia dizer, ratificaDdo apenas as pala- lenle a U$10 milhões, tem um f1D1 principal, que não 6 bem o que 
vras que utilizei na última reunião da referida Comissão, 6 que imaginoo o eminenle Senador Roberto Freire, que, ""sua linha de 
esse empr6stimo do BID, de US$10 milhões, pomo Ministmo das atn<iação. está ccmto. Neste caso, pr<tende-sc o fortalecimento 
Relações Ex!eriores, 6 da maior importJncia, tendo em vista que, da capacidade do Múüsl6rio das Relações Exteriores na área eco
sendo o orçamento desse M:i.nist&io um dos menores da Repúbli- nômica intemacional. E V. Ex• ofereceu um pe.;recer alentado -
ca. esses recursos ajudario a custear rorsos de aperleiçoamento de não quer dizer por IDO<I&tia- no seio da Comissão de Relações 
diplomatas, de tal sorle que o Instituto Rio Bllllco, como conheci- Exteriores e Def ... Nacional, oodc "' estava pn:sente, e a ele apoiei 
do. terá condições de desenvolver os seus programas especiais de com o .meu voto favcrivel. como a_gcxa tamb&n deu meu apoio. 
capacitaçio profissionaL O SR. HUGO NAPOLEÃO- Agradeço a V. Ex•. nobre 

As condições desse empn;stimo, Sr. Presidenle, sio as Senador Bernattlo Cabral, os valiosos subs!dios que me!IU. Devo 
mais favoráveis possíveis: quatro anos de canSncia. com juros re- dizer que V. Ex•. na qualidade inclusive de Vice-Presidente da 
duzidlssiroos. nossa Comissão de Relações ExleriatU e Defesa Naciooal, real-

O Sr. Ro~ Freire- V. ex•me permite um aparte? menle assistiu quando poferi o parecertclalivo à matéria. que vi-
O SR. HUGO NAPOLEÃO --Com todo praur. nobre nha da Comissão de Assunlos Econõmicos. 

Senador Roberto Freire. O Sr. Lúcio Alcântara- Permi.le-:me V. Ex• um aparte? 
O Sr. Roberto Freire- Senador Hugo Napoleio, estava O SR. HUGO NAPOLEÃO- OUço o aparte do nobre Se-

analisando o projeto e. embora não faça parte da Comissio de nador Lúcio A.lcânlara. 
Assuntos Econômicos e não seja muito versado nas questões de O Sr~ Lúcio Alcântara - Nobre Senador. desejo acresceu~ 
fmanciamento. o que me preocupa boje, no Brasil, 6 que esta- W' qu~ na Comissão de Assuntos Econômicos, o parecer foi ofe
mos busc_!Ddo. com_ freqGE:nciã, fmanciamento externo para recido pelo nobre Senador Eduardo Suplicy, que teve a oportuni
custeios. No t'lordeste mesmo, estam.os sabendo de um progra- dade de fazer um estudo circunstanciado do objetivo do fmancia- · 
ma de fmanciamento ex temo para tccuperaçio das nossas salas menlo e ofereceu, ao ru:n. o seu puec:erfavorávet COmo bem de
de aula. monstrou V. Ex•. há nocessidade de se prepararem os nossos di-

Não creio que o Banco Intera.mericano de Desenvolvimen- plomatas. para que eles bem possam lida,;r com essas quest43es in
to ou o Banco Mundial sejam órgãos para fmanciarem ctiSteio ou temacionais. IllCX'DleDte na ãrea ecouô:mico-fmanceira.l!aja vista a 
estruturação da máquina administrativa de Estado. Puoce-mco que realidade da globalização da economia. dos tratados internacio
isso não 6 uma política muito adequada. Gostaria que algu6m me nais. do inten:lmbio c:omexeiaL Ai, também, coolemplom-se oo 
explicasse, talvez pelas taxas de jlros e pela necessidade da ancora e~timo o equipomento e a criação de condições malerlais fa
cambial, a busca. a qualquer preço~ de dinheiro no exterior. Creio votáveis ao melhor ftmcionamento do Instituto Rio Branco e o 
que isso não tem nenhuma prioridade e nio 6 possivel que o Go- treinamento permanente à distincia dos nosso diplomatas. Tudo 
vomo bnsileiro não lenha capacidade, sem gerar d6ficit público, Isso faz porte de um tr.lbalho de melhoria da qualif"tcoção dos di
de fortalecer as nossas estruturas no Mioistério das Relações Exte- plomatas brasileiros. ta.zâo de ser desse fllWJciamento. Para con
riores. Isso pode ser vantajoso, mas não me parece ser uma politi- cluir, esclaroço que falo por delegação do Senador Gilberto Miran
ca adequada. Não creio que haja essa prioridade de se buscar re- da e, também. em nome da Comissão de Assuntos Econômicos, a 
cursos para custear a máquina administrativa do Governo. O BID qual integro ccmo suplente. tendo pa.tticipado e votado naquela 
deveria, talvez. estar emprestando dinheiro para obras de infra- comissão quando da discussão e votação desse projeto. 
eslrulllra, para progrunas de desenvolvimento e para projetos es- O SR. HUGO NAPOLEÃO- Agradeço a V. Ex•, nobre 
truturadotes. Gostaria que a Comissão de Assuntos Econô.lllicO$ e Senador Lúcio Alcântara. as observações tcmpestivas e oportunas. 
V. Ex• como relator explicasse melhor o porquE dessa polftica de sobretudo para que o Plenário tome conhecimenlo do parecer da 
buscar crédito externo. Comissão de Assuntos Econclmicos, da antorla do zwbre Senador 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Nobre Senador Roberto EduaJ:do Suplicy. foi. indis<:utivelmen!e. informa.;ão importante 
Ftcire. fui relator nio na Comissão de Assuntos Eoonôm.icos e. para a disrossio e o debllte na tarde de hoje. 

· sim, na Comissão de Re.lações Exteriores. Mas talvez -possa aten- O Sr. Espcridião A mio - Perqrite V. Ex• um aparte. nobre 
der as preocupações de V. Ex•. Senador Hugo Napoleão? 
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O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com pfazer. Senãdôr Espe- nais. EStou apenas disrutindo uma tese que me parece vem predo-
ridião AmiD. -~--~-minando no Governo, que gostaria que nio tivesse_ essa prioridade. 

O Sr. Esperidiio Amio - Nobre Senador, não tenho ae- Eillm essas as minhas coosiderações, nobre Senado<. 
dencial adicional alguma is que já foram al""senladas aqui para O SR. HUGO NAPOLEÃO - Enlendi perfeitamen"' os 
tentar. pelo meoos. aj.Jdar a esclarecer o nobre Senador Roberto argumentos de V. Ex• desde o primeiro aparte. Mesmo sendo uma 
Freire:. Se entendi bem a dúvida do nobre Senador. S. Ex• questio- atividadc-meio, um fmanciamento dessa nabJreza. vai certamente 
na o uso de .dinheiro de uma agência de desenvolvimento para mexer na economia. porque acaba gerando riqueza em função do 
uma atividade aparentemente meio. aperl'eiçoamento dos diplomatas brasileiros. nos seus estudos, nas 

O Sr. Roberto Freire- Sen.ad.Qr Esperidião Amin. V. Ex• suas viabilizações e, sobretudo. na maneira como conseguem ne-
vem em meu socorro, pxque. daqui a pouco, poderiam pensar que gociar novos tratados - por exemplo o Mercosul- que vão ajudar 
estou contra a capacitação do Ministério das Relações Exteriotes. a movimentar a ecooomia brasileira e -por que nio dizer- sul

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Paroce_ que isso ficou claro. americana e intemacional, gerando riquezas. Soo extremamente 
O Sr. Roberto Frdre- Nio precisava essa explicação-. favorável ao :rmjeto em questão. Coosidero-o adequado, as condi
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Senad<r Roberto ções sio favoráveis. e vai apdar o nosso País. Por isso, requeri a 

Freire. V. Ex•, que 6 um antiso parlamentar, vai pemútii que o ~ UI!lência ao lado dos Lideres do PSDB e do PMDB. defendendo, 
aparte seja conclu!do. portanto, a sua aprovação na tan:le de boje. 

O Sr. Esperidlão Amlo -Gostaria apenas de pedir a aten- Era o que tinha a dizer, Sr. Pn:sidenle. 
ção de V. Ex•y porque neste caso é evidente que o BID não vai fi- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A matéria continua 
nanciar uma obra tisica. mas vai rmanciar investimeD.tO, Cõilféiimcf-- em discussão. (Pausa.) 
se pode pext:eher à 11. 6- · ~ ~ Concedo a palavra ao nobre Senad<r Edison Lobão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Exatamenle, o cronogntma O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. Para discutir. Sem re· 
de utilizaçio e fon..,s. visão do orador.) - Sr. Ptesiden..,, Sr's e Srs. Senadores, quero 

O Sr. Esperidião Am.in- Antes do cronograma, se V. Ex• manifestar a minha solidariedade a esse requerimento de urgência 
me permite, esbi escrito: "fortalecime.Dlo gereucial-admjnistrativo, por se tratar, no meu entender, de uma causa nobre: o fortaleci
estudos e pesquisas, de6envolvimeo.to de m=ursos humanos, insta- m.ento da capacidade do Ministério das Relações Exterioies na 
lação de sisl1lmas de informatizaçio e comunicação, modemlzaçio área eoonômica in~emacional. 
e expansio da infm-esttutura f"lSica." Portanto, é investimento, ain- Sabemos o quanto é importante o aparelhamento do Itama
da que não seja invesúmento na foana mais tradicional. é uma mty no que diz respeito i án:a econômica. A todo insrante, os nos
despesa de capital O BID financia isso pam govem<,-s-estaduais e sos diplomatas estio envolvidos na negociação, seja de novos em
municipais. O meu pt6prio Estado já recebeu investimentos em préstimos, seja aUi da. imensa dívida externa brasileira., c os nossos 
desenvolvimento de recursos humanos, capacita.ção de estrulnras diplomatas têm tido uma participação significativa nesse processo. 
admínistrativas, que representam, repito, uma despesa de capitaL O aperfeiçoamento deles, portanto, significa a modem-
não uma despesa de custeio. S6 à @lisa de esclarecimento. ização do Itamaraty. Isso não c:x:oue apenas no Brasil. todos os 

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Agradeço ao nobre Sena· pa!ses do mundo cuidam de apeaechar os seus diplomatas nas ar· 
dor Esperidião Amin o sOCOIIO prestado a mim e ao Plenário, tm~ tes da negociação da economia. Não é possível que os nossos di~ 
zendo esclamcimentos sobre os quais eu ia, aliú, falar, plomatas, que representam o País. não tenham um bom entendi-

O Sr. Roberto Freire- Pemüte-me V. Ex• um aparte? meotodcsseproblema. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Com prazer, Senado< Ro- Ouvi o aparte do eminenle Senad<r Roberto Freire e Iom-

berto Freire. _ biaria a S. Ex• que, recentemente, o Brasil solicitoo ao BlRD cerca 
O Sr. ltoberto Freire - Apenas para que fique claro ao de US$500 milhões para o sdOr da edncação. Os Estados do Nor

Plenário uma Jli"'CUpação que tenho. Amanhã po= que o Mi· des"' fomm os beneficiários com esse grande em~imo, que foi 
nistro do Planejam.emo _terá um encontro com o tep-eSenlante do - direciODado para o ensino de primeiro e segundo graus. 
BID para. exatamente, definir quaís Os projetes dõs Vários Estados Trata~ se aqui de um patamar mais elevado, qual seja. o da 
da Federação que vio ser contemplados com a contrapartida do economia no setor do Itamm:aty. 
Governo Federal para obtenção de rmanciamcoto. Sei que o n:fcri- O Sr. Ney Suassu~~a- Permite-me V. Ex• um aparte? 
do Ministério esU. com limitações em relação a alguns Estados e O SR. EDJSON LOBÃO • Ouço V. Ex• com muito 
quer apenas um projeto. Cooheço o meu Estado e sei das suas ne- prazer. 
cessidades quanto a alguns projetas estrublradores; eStamos cóm O Sr. Ney Suassuoa- Nobre Senador Edison Lobão, este 
propostas. mas pa.rcce que, no finaL ftcaremOS somente com uma projeto é dé primordial importância para o nosso País, uma vez 
delas. Trago esse assunto l discussão pcm:JUe não s6 esse projeto. que cuida não só da melhoria do elemento humano. mas também 
mas outros, de custeio. mesmo que implique alguns investimCiiiOS - --do treili!üriénto dos embaixadores a fun. de que atuem como agen
fisicos. estão custeando uma atividade-meio do Governo bra.silei- tes de comércio c em outras áreas. Antigamente. os embaixadores 
ro. Não me parece qUe essa seja uma política acertada para se bis- -eram vistos apenas como pessoas que promoviam festas. Hoje. a 
car recursos ex temos. Estou disrutindo a prioridade para projetes arte da diplomacia é a arte das negociações num mundo cada vez 
estruturadores na área da economia. que JXlSSam contemplar - o mais complexo. Esse projeto permite. também, a implantação de 
que significa Banco Interamericano de Desenvolvimento -. e não sistemas de infonn.ática c a melhoria das instalações fisicas das 
buscar fmanciamento ~para melhor adaj:tar o MiDistério das Rela· embaixadas. Temos consulados em lugares importan..,s, que hã 
ções Exteriores e melhorar a estnlblm fisica das nossas escolas no dois ou três anos esla-vam passando por dificuldades, inclusive até' 
Notdestç. Estou discutindo a questão do costeio c não do investi- _cm relação ao pagamento dos aluguéis. Com esse projeto, vamos 
mento. E evidente que há investimento fisico, de compra de equi- poder instalar. condignamente, muitos consulados. embaixadas, 
pamento, mas para uma atividade-meio. não pam a geração coo- -criar' infra-esttublm de informática e de sistemas necessários e, 
creta de algo que estruture a economia. A captação de rerut'SOS mais ainda. promover também o elemento humano, pennitindo 
para esse fJJD. poderia ser uma prioridade das agências internado-- que os embaixadores possam aprender as várias técnicas de gerên-
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cia e de negociação, que boje são necessirias e impresc.indiveis 
num mundo cada vez mais dinâmico e cada vez mais comercial. 

O SR. EDJSON LOBÃO - Eu é que ~a valiosa 
cootribuição de V. Ex' ao debate da questio, que é importante paill 
o Seuado e paill o Brasil. 

O Sr. Gilberto Miranda- Permite·me V. Ex• um aparte, 
nobre Senado;Ediron Lobio? 

O SR. EDJSON LOBÃO - Pois não, nobre Seoado Gil
berto Miranda. 

O Sr. Gilberto Miranda - Senador Edison LobiO, essa 
matéria foi exaustivamente discutida na Comissão ~ Assuntos 
Econômicos. cujo Relakr foi o Senador Eduardo Suplicy. Creio 
que seria importante que V. Ex• desse o aparte a S. EX.a logO de. 
pois, para que possa dizer bldo o que pesquisou sobre a matéria. 
Todos nós sabemos o quanto o Senador Eduardo Suplicy é duro 
com relação a matéria de fmanciamento. Nio tenha dúvida de que 
oão apenas S. Ex• mas seu partido e a assessoria _pesquisaram 
exaustivamente, para que o puecer fosse favoráveL E UIJ! pmecer 
das Comissões de Relações Exteriores e de Economia. E um di
nheiro que não se encontra hem ao m&, imagine a.õ ano, 4% ao 
ano. Tanto o parecer da Comissio de Relações Exteriores como o 
da Comissio de Assuntos Econllmicos estio de paillbéns. O Mi
nistério das Relações Exteriotos está prestando excelentes servi
ços. Prova ~ a nossa balança de pagamentos e as relações com o 
Mercosul. Precisamos nos atualizar, precisamos de treinamento e 
de investimento em tecnologia e equipamento. O fmanciamento 
vem em boa hcn. porque é antigo e foi pedido em outra gestão 
junto ao BID. Está de paillbéns V. Ex' pela aigllmenlaçio. 

O SR. EDJSON LOBÃO - Muito obrigado, Senador Gil
berto Minmda. Há pooco nos lembrava o Uder Hugo Napoleão de 
que se trata. inclusive, de um empréstimo de proporções meo.otes 
e com juros altamente favorecidos em relação ao Brasil, apenas 
4%aoano. 

O Sr. Lúdio Coelho- Pennito-me V. Ex•uul&parte? 
O SR. EDJSON LOBÃO -Ouço com prazer V. Ex'. 
O Sr. Lúdio Coelho- Senador Edison Lobõo, quando as

sistimos à ái:ea econômica pressionando toda a Nação para dimi
nuir o endividamento dos particulares e dos Estados. considero 
completamente inadequado propor ao Senado J:1!'Cllrsos para apri
m<m~mentõprofissiooal do ltamamty._Penso que o ltamamty pte
cisa fazer ecooomia. instalar-se mais humildemente no mundo in
teiro. e não úxar empréStimo para aprimoramento. Esse é meu pon
to de vista. 

O SR. EDISON LOBÃO- V. Ex' tem uma visão do p(o
blema e devo admitir que não está sozinho. Todavia. Senador Lú
dio Coelho, não podemos perder de visla a importância das nego
ciações ex temas a cargo do Itamara.ty, que tem se incumbido a 
contento dessa tarefa. 

Ainda. há pooco eu lia o livro do Deputado e Embaixador 
Roberto Campos. em que S. Ex• dizia que um diplomata chegcu 
nos Estados Unidos e resolveu c:ursar Eoonania. porque esta é 
uma matéria. hoje, indispensável no ltamalllty, na diplomacia bra
sileira. O diplomata que não tem. pelo menos, coohecimentoo mí
nimos de economia não é um diplomata completo. 

Portanto, entendo que esse empréSlimo de proporções me
nores vem. em muito boa hora. para servir ao ltanuiialy, aOS no-s
sos diplomatas. ao Brasil e às nossas relações COf!l o _mundo intei
ro.. 86 temos a lucrar com essa a_tividade. com a melhOr imPtCineõ.-
tação intelecblal dos nossos diplomatas no setor da ecoiloiniã. 

Portanto. Sr. Presidente, apóio integralmente a urgência so
licitada. porque entendo tratar-se de uma medida. de grande rele-
vância e de grande utilidade pam o País. _ 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presideote. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua em dis
cussão a matéria. 

O SR. EDUARDO'SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para disru.tir. 

O SR. PRESIDENTE (José Slimey)- Concedo a palavra 
a V.Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. s:n e Srs. Senadores,. é fato 
que fomos designados para Ielatar essa matéria na Comissão de 
Assuntos Ecoo.ômicos. 

Em virtude de haver dúvidas muito semelhantes àquelas le
vantadas pelo Senador Roberto Fi'eire. as quãis diziam reSpeito à 
prioridade de haver um investimento da ordem de US$20 milhões 
paill esse projeto. solicitamos infonnações delalhadas ao ltamaraty 
sobre diversos aspectos do mesmo. 

Esse projeto está oo;ado em US$20 milhões; haverá uma 
contrapartida da União em 50% do totaL Esses =rsos estio pre
vistos nó Orçamento do Ministério pam 1995, para a revisão do 
Plano Plurianual de Investimentos. 

Conslam do projeto o fortalecimento gerencial e adminis
trativo; realização de estudos e pesquisas; desenvolvimento de re~ 
cursos humanos; instalação do sistema de informatizaçio e comu
nicação; fortalecimento institucional de comunicação pública, in
cluindo a implementaçio de exposições nacionais e iirttmacionai.s 
para a promoção de comércio e investimento; estabelecimento de 
um programa. de bolsas Rio Branco para o apoio de teses e disser
lações de pós-graduação sobre temas ligados à integnção; e uma 
Cátedra Rio Branco Dllma universidade nacional ou estra.ugeira. O 
projeto prevê a construção de um novo prédio para o Instihlto Rio 
Branco, com área de 2.700 m2. 

A maior integração da economia brasileira à ecooomia mM 
temacional, principahneote no âmbito do MercosuJ. requer o de
senvolvimento de maior capacitação técnica. objetivo fundamental 
doprojeto. . 

Foi ressaltado que inúri:leros membros do ltamaraty~ mnitas 
vezes, hoje, estão realizando cursos em instib.lições fora do Itama
ra.ty, inclusive com despesas sígniftcativas, que nio oc.orretio se 
pudermos realizar o que está previsto nesse projeto. 

Assim. o nosso parecer. após o exame detalhado e obtidas 
as informações requeridas do Ministério das Relações Exteriores, 
é favorável. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A matéria continua 
em discussão. 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Sr. Presidenle, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - ConCedo • palavra 
ao Senador Júlio Campos. -

O SR. JÚLIO CAMPOS (PPL-Mf. Para discutir. Sem re
visão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senaclo=, é de vital 
importância para o nosso País a Mensagem D0 84. de 1995~ por in
tennédio da qual o Seoh()( Presidente da República solicita a auto
rização desla Casa paill contrair um empn\stimo de US$10 milhõ
es junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
destinado ao reaparelhaiD;enlo da área ecoo.ômica internacional no 
MiDistério das Relações Exteriores. 

Todo o dinheiro que for investido nesse setor terá um retor
no muito maior para o BrasiL Sabemos boje a car€ncia em que 
vive o Ministério das Relações Exteriores. Não só esse Ministério. 
mas também os Ministérios da Marinha, do Exército e da Aero
náutica. 

No fmal da legislalura passada, esta Casa aprovou alguns 
milhões de dólares paill projeiDS dos ministérios n:iilitares. Não 
que eles desmerecessem tais recursos; pelo contrário, já era. neces-
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sário o investimento por parte do Governo Federal na melhoria da dores do campo e da cidade sem nenhum programa de treinamento 
Marinha de guelT3. do Brasil, na melhoria do Ministério da Aero- de qualiflcaçio de mão-de...obra neste País. Dez milhões de dólares 
náutica e também do Ministério do Exércilo. · é· pouco, sim. mas daria para. melhorar o nivel de qualificação dos 

Sabemos que, há pouco tempo. este Plenário aproVoo um DOSSóS assalariados e, sobretudo, do setor produtivo. A propostã é 
financiamento de US$ 1,400 bilhão para o Projeto Sivam. tio poiS- inoportuna e, pot_tanto, não possui essa urgência. 
mico, tão comentado, tão discutido nesta Casa e em todo o Brasil. O SR. JÚLIO CAMPOS- Senador Osm.ar Dias, concor-
para dar segumnça à Região Ama.zônica. do com a sua palavra. Lamentavelmente, o tra_balhador rural não 

Agora. está aqui um pequeno fmanciamento :_ US$1 O mi- está tendo O apoio necessário para. um melhor treinamento. Mas te
Jhões, pouco mais do que R$9 milhões, que será_ feito pelo Banco mos o Seoar, Serviço Naciooal de Formação de Profissional Rural, 
lnteramericano de Desenvolvimento com prazo de cinco anos - que poderia muito beni. ser õti.liz.ado. Por que não fazermos, neste 
para que o nosso Ministério das Relações Exterioiis, possa iDves- instailte, um apelo ao eminente Ministro" da EdticaÇ.io do Brasil. o 
tir no fortalecimento gcrencial e administrativo~ em- estudos e pes~ nosso querido Professor Paulo Renato, para que prepare um proje
quisa. em desenvolvimento dos recursos humanos; na ·ms-ta:liiÇio to de fma.nciamento junto ao BID com o objetivo de treinamento 
de sistema de informatização e conmDicaçio: em telaçio e cotmi~ de mio-de-obm dos nossos agricultores? Tenho certeza de que 
nicações públicas: em modernização e CXP'Uisão da infra-esb:U.tilra esse ótgão irá aprovar nio apenas U$10 milhões, mas US$1 00 mi
f'lSica. · - Jhões de dólares para o treinamento da mio-de-obra. como já 

Ora. Srs. Senadores, isso é muito pouco, aliás, até muito aprovou inúmeros-COnvênios para as nossas universidades. 
aquém do que o MiniStério das Relações Exteriores pn:cisa. Quem Aqui há vários ex-Ministros da Educação. dentre eles. o 
tem oportunidade de sair do Brasil e chegar em qualquer capital, Senador Hugo Napoleio, que durante a sua brilhante gestão assi
quer american.a.. européia otí, ainda~ no mais longínquo pais com nou alguns conua.tos de fmanciamentos junto aos organismos in
que o Brasil mantém relações diplomáticas, sabe que a nossa em- temacionais para investir na educação bnsileira. A minha própria 
baixada deverá estar apta a dar assessoria para este Pats. Universidade Federal de Mato Grosso recebeu. durante a gestio de 

Há poucos dias, visitei a nossa querida irmi Cuba. Este S. Ex• e do eminente ~sidente José Samey. o apoio de rerursos 
país teve o privilégio de quase ter como embaixador o nosso Pre- internacionais para o treinamento dos nossos esrodantes, para me-
sidente José Samey, que. na gestão do saudoso Presideute Jânio Ihorar nosso laboratá:io. 
Quadros, chegou a ser convidado para cxnpar a Embaixada de Portanto, rD.eti querido Senador Os mar Dias, peço a V. Ex• 
Cuba. Certa vez. quando I 0 Secret4rio do Sell8do Federal, em visi- compreensão e apoio, porque o Jtamaraty ~ um Minist&io que não 
ta àquele país, presenciei um principio de indndio devido à anti- tem defensores nesta Casa. Lamentavelmente, ~cos querem de
guidade e simplicidade das i.ostalações da Embaixada brasileira, fender o Ministério, porque não tem nem voto. É um Ministério 
que está numa casa centenária. Lá não havia equipamentos de in- que, para o poUtico, signiftca o exílio, porque ele não tem eleitora
formalização nem equipamenlOs modemos: de telefone, pois a cen- do. Mas nós sabemos da importância daquele órgão. E eu apelo a 
tral telefónica. ainda~ muito antiga. V. Ex•, como homem inteligente, trabalhadtt, competente, que 

Portanto, não há por que este SeDado Federal, que t.mlO dignifiCou o Paraná como Secretário da Agricultura e que muito 
utiliza o Ministério daS Relações Exterion:s e a sua assessoria pua -- bem cuidou da sua zona rora~ para que leve em consideração este 
aprovar os grandes projetos, deixar de autorizar esse pequeno fi- nossõ -·apelo no sentido da urgência desse projeto, que merece ser 
oanciamento. aprovado, porque o ltamaraty é um órgão que trabalha com pouco 

Um fmanciamento a 4% de jlros ao ano tem de ser ~bi- diDheiro, mas com uma eqtiipe eficiente; de diplomatas compete o
do de qualquer forma.. O dinheiro é bem-vindo, ainda ~ dessa tes. que tem que melhorar. 
maneira. para equipar o nosso ltam.araty, que dá um sbow de rep- Eni ui:n momenlO em cjue o Brasil quer conquistar o mun
resentação:CoDI todas as dificuldades em que vive o País, o Ita- do, quer melhorar ma baJauça comercial, quer fazer com que nos
maraty sempre esteve eficiente. sa comercialização com o mundo, que hoje chega a a U$42 bilbõ. 

Há algum tempo, visitei a <.bina, e o nosso Embaixador, es ao ano, seja duplicada pua US80, U$100 bilhões. temos que 
Diplomata José Augusto Médici, ofereceu-nos un:ia reunião com equipar o Itamaraty não só de Ueinam.ento de pessoas especializa
sua equipe. Na Embaixada do Brasil na China. via-se a presença das em política i.otcmaciónal. em comercialização internacional 
de vários empresários brasileiros, certos de que aquela embaixada como também ll8 melhoria das suas instalações. 
iria as5essorâ-lós. para que o Brasil pudesse concorrer nas grandes Por isso, Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores. tenho certeza 
obras que a China está oferecendo ao mundo. _ absoluta de que esta Casa, composta por homens inteligentes, por 

O Sr. Osmar Dias- V. Ex• me pemútc um aparte? mulheres brilhantes e inteligentes que dignificam o Parlamento 
O SR. JÚLIO CAMPOS --Com mui ia hOWol, Senador brasileiro, há de convir conosco, vai dar essa urgêncíã.. no sentido 

Osmar Dias. de que esses pobres, pequeninos U$10 milhões que o ltamaraty 
O Sr. Osmar Dias- Não faria este aparte, mas. diante do está pedindo sejaln aprovados com a maiõt iãpidez possível, a fliD 

entusiasmo de V. Ex•, não me contive. EstamOS falando de um va- de que possamos dotar essa Casa do Barão do Rio Branco, por 
lor pequeno, mas este é um país que se diz em crise- e tem uma --onde já passaram alguns mato-grossenses ilustres. como cosso 
mão-de-obra desqualificada e sem nenhuma perspectiva de treina- Embaixador, Azercdo da Silveira, que hOill"OO condignamente 
mente por falta absoluta de programa de ft.nanciamenlo pa.ni o trel- aquele cargo público. 
namenlO de mão-de-obra. Vejo, no campo. Secador' Júlio Campos, Tenho certeza que a maioria absoluta desta Casa, havetá, 
operadores de máquinas, tratares e colbeitadeiras, sem neohuma indiscutivelmente, de fazer com que o Itamaraty receba esse ftnan· 
qualificação, operando máquinas de valores. de R$100 mil, R$200 ciamento. que é um dinheiro barato, pooco, que será bem-vindo 
mil, trabalhadores sem a mínima possibilidade de treinamento por para o País. Tenho certeza que esses USS 1 O milhões, que IremoS 
falta de uma programa dessa natureza. Nio discuto a impOrtância investir no ltamaraty, farão com que aquele órgão reverta de bene
da qualificação-das embaixadas e nem das teformas desses orga- fícios, em melhoria da comercialização internacional do Brasil em 
nismos. Questiono se eStamos em condições de treinar em baixado- mais de US$1 00 bilhões. Essa ~ a previsão do Brasil do novo sé. 
res e reformar embaixadas, quando estão a.bandoll8dos os trabalh~· culo e. para tanto, temos que preparar a sua equipe especializada. 
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antecipar o meu voto contrário aos itens 4 c S. nio pelo mérito das meoto da capacidade do Ministério das Relações Exteriores na 
necessidades que têm o Ministério das Relações Exteriores e o Mi- área ecOnômica intemacional. 
nistério da Marinha no Brasil, mas pelo fato de que essas nW são Art. 2° A operação de crédito externo tem as seguintes ca-
as prioridades do povo brasileiro, a 1l1CU ver. racteiisticas: 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Eu<:=ada a disalssão. a) valor pretendido: o equivalente a até US$ 10,000,000.00 
Passamos à votação do projeiO. _ _ ________ (dez milhões de dólares norte-americanos); 
Em votação. b) desembolso: quatro-anos a c:oorar da vigência do contrato; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- c) cariada: cinco anos; -

tados. (Pausa,) d)Juros: 4% (quatro por cento) a.a., fiXOS sobre o saldo de· 
Aprovado, com os votos conttários dos Senadores Ademir vedor; 

Andnde, Osmar Dias, Roberto Requiio, Lauro Campos, José e) condlçõ<s de pagamento do princípal: em prestações 
Eduardo Outra.. Emandes Amorim. Sebastiio Rocha. Lúdio Coe- semestrais, consecutivas e, tanto quanto possível, iguais, sendo a 
lho, Roberto Freire, Jefferson Péres e das Senadoras l'IÍDia Marise primeira ptest.açio paga na primeira data em que for efeblado o 
e Marina Silva. pagamento dos juros, uma vez decorridos seis meses contados da 

A matéria vai .i Comissão Diretora para rcdaçio fmal. data prevista para o desembolso fmal dos recursos. e a última até 5 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN • Sr. Presidente, peço a Pili· de jllbo de 2014; 

vra pela ordem. f) condições de pagamento dos juros: semestralmente 
O SR. PRESIDEN'IE (José Saroey)-Tem V. Ex• a palavra. vencidoa, em 5 de janeiro e 5 de jllho de cada ano; 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR..SC. Pela adem. Sem g) despesas de inspeção e supervisão: I% (um por cento) 

revisão do orador.)- Sr. Présidente. voto a favor do parecer, salvo do fmanciamento a ser desembolsado na moeda de curso legal na 
engano de minha parte. apresentado pelo Senador Eduardo Supli· Repóblica Federativa do Brasil, em prestações trimestrais e, tanto 
cy. que se enconlra no plenárlo.Jt que nio foi acompanhado pelos quanto possível. iguais; 
seus liderados, prefiro aoomponhi-Jo. h) datas eatipuladas para n:pagamento: poderão ser pror· 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A TaquigrafiA regis· rogadas pam man~r com:lação com a efetiva data da assinatura do 
trará o pronunciameDlO de V. &•. contrato; 

Sobre a mesa, redação fmal que será lide pelo Sr. 1"-Secre- I) finalidade: fmanciar, parcialmente, o projeiO para o for. 
tário. Senador Odacir Soares. talecim.ento da capacidade do Ministério das Relações Exteriores 

É lida a seguinte: 

PARECER N" 423, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação 6nal do Projeto de Resolução n° 76, 
de199S. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n• 76, de 1995. que autoriza a Repóblica Federativa 
do Brasil a contratar operação de crédito extemo junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento- BID. no valor equivalente a 
até USSIO.QOO,OOO.OO (dez milhões de dólares norte-americanos). 

Sal~ de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1995. - Joaé 
Sarney, Presidente - Teotonio Vilela Filho. RelaiOr - Odadr 
Soares-Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N" 423, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu. 
José Samey, Presidente, nos termos do art.. 48. item 28. 
do Regimento Interno, promulgo a seguiute 

RESOWÇÃO N" , DE 1995 

Autoriza a Repúbfica Federativa do Brasn a 
contratar operação de crédito externo juoto ao Ban .. 
oo Interamericano de Desenvolvimento - BID, no va
lor equivalente a até US$10,000,000.00 (dez milhões 
de dólares norte-americanos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É a República Fedcirativã do Brasil autorizada. nos 

termos da Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, a contm
tar operação de ~to extemo no valor equivalente a 
ussto.ooo.ooo.oo (dez milhões de dólares norte-americanos), 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID. 

Par.lgrafo único_ Os l«:Urso5 objeiO da operaÇão de cródito 
~ .. ..stinam-se a financiar. parcialmente, o projeto para o fortaleci-

na área eoonômica internacional. 
'-Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 

ser efetivada no pnzo máximo de quinhentos e quarenta dias COO· 

tados da data de sua publicação. 
Art. 4° Esta n:solução entra em vigor na data de sua publi

caçio. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Em discussão a re, 
dação fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra. encell'O a discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen. 

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • I~m 5: 

MENSAGEMN" J93,DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regime o lO ln temo) 

. Mensagem n• 193, de _1995 (n" 571195, na ori
gem), do Senhor Presiden~ da República, solicítando 
seja autorizada a contrataçio de operação de crédito ex
temo. no valer de tn:zento~ e noventa e nove mi.Ibões, 
quinhentos e trinta mil e sete marcos alemães e vinte 
cenravos, entre a República Federativa do Brasil e um 
consórcio formado por empresas alemãs, destinada a fi
nanciar a aquisição de bens e setviços para. construção 
de um submarino. sistema sonar e componentes para 
uma corveta pertencente à Marinha do Brasil. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun· 
tos Econômicos.) 

Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo o 
Senador Gilberto Miranda para proferir parecer. em sUbStiruiçãO "à 
Comissio de Assuntos Econômicos. 
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_ DuranJe o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr. realmente-~ esperava. como Senador, no Congresso Nacional, 
Josi Sarney, Presidente, deixa a cadeira da presidência, passar por um constrn.ngimentO dessa nab.lrcza. Votar um emprés
que é ocupada p~lo Sr. Teotônio Vilela Fillw, 1° V ice· _timo intemacional para fon:na.ção de pessoal e contratação de co0 -.. 

Preside nu. sul~ que estabelecerá a J>olítica comen::ial externa do Brasil. 
O ~R. ~OBERTO FREIRE _ sr. Presidente. peço a pala· Não basla já o Sivam. coordenado pot uma~ empresa de 

vra para discuur. ~ - - -- propriedade de um colombiano naturalizado norte-americano, te-
O SR: PRESIDENTE~(Teotonio VIlela Filho)- Concedo mos_ agora um empréstimo para o estabele<:imento de formaçào de 

a palavra ao nobre Senador Roberto Freire. · · pessoal e de políticas externas comerciais do Brasil, fmanciado 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para discutir. Sem ~~ BID e conforme _as ':gras do mesmo, que proíbem a excep

revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não te· ctona!iz.ação da particlpaçao de qualquer pais membro da organi. 
nho qualquer intenção em provocar- grande polémica sobre esse zação. E a quebra continuada do conceito de soberania e da digni
assunto, até por que, pelo valor do empréstimo, talvez estivessem dade nacional. 
aqui alguns imaginando que seria uma perda de tempo. o que con- Não vamos_ discutir aqui, como deixou claro o· Senador Ro
testei e, portanto, quis esclarecer não é em relação à necessidade berto Freire. a necessidade do aperleiçoamenlD e da reciclagem do 
de o Itamaraty ter de se fortalecer na sua atuação. até mais agressi- ltamaraty. que deve ser feita segundo· os interesses nacionais. Já 
va.. do ponto-de-vista econômico, nas relações iitlCmacionais. basta a posição do ltamaraty a respeito da Lei de Patentes Agora, 
Creio ser uma necessidade. Há muito tempo que a diplomacia pas- vamos subordiná-lo a coosultorias, objeto de licitações intemaciooaiS.
sou a ser um braço importante no processo de globalização das ati- Votarei contra, Senador José Samey, não pelo valor, não 
vidades econômicas. E evidenl.e que aqui não foi colocada nenhu- negaDClo a necessidade de inve&timentO ila fOn:ilação dos diploma
ma contestação· a essa necessidade. A tese que aqui coloquei foi tas; votarei contta porque sou brasileiro. 
ou!Ia, a qual gostaria que foose discutida. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Cooifuua em dis~ ~ 

Será que este Pais deve continuar com a politica de cap- cussão a matéria. • 
tar recursos a qualquer título para custeio de atividade meio, Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. 
para coostruçào do Iostituto Rio Branco, para reformar ou res- O SR. ADEMIR ANDRADE (PS B-PA. Para discutir. 
taurar escolas no Nordeste ou tem que concentrar seus esforços Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, 
em captar recursos para investimentos que venham ativar a eco- nlo ~etemos discutir a necessidade do Ministério das Relações 
n~mia'? Essa é uma discussão que levanto hoje aqui e que não Exterioles, mas a questão da prioridade. Fala-se mnito aqui noVa
fm levantada na época da ditadura, quando o dinheiro extexno lor ~ignificante. Entretanto alerto os Srs. Senadores para o item 
era barato e trouxeram recursos para o País até para ampliar segum~ da pauta. que é~ ~esmo tipo •. no qual o Brasil busca um 
campo de futebol. emprésumo de U$399 milhoes para aplicar em submarino e com-

. Porque o dinheiro era barato, traziam-se recursos pãn -tUdO- ponentes de~ corveta pertencente à Marinha do Brasil. 
e uvemos de decretar moratória. enfrentar--a fuca----pacidade de pa- Gostana de mostrar um dado comparativo. Temos muitos 
gar. por conta da crise recessiva, gerando o problema da dívida ex- ~blemas_~ nosso País. Cabe-~ chamar a atenção para os da 
tema. Talvez por falta de discussão sobre se aquilo eta prioritário, minha regiaO. que tem 2900 quilôm.etros de rodovias federais a 
se era o correto. serem recupetadas- a Transamazônica, a Santarém-Cuiabá. a BR-

Não se trata de oão buscar recursos, de não capacitar 0 Ila- 422 ~ a BR-222- só no ~lado do Pará. Tem havido um grande 
maraty. Não é essa a tese que estou defendendo. Estou querendo movLmento local e alé nac10nal em função da busca de recursos 
discutir se cabe a um País como o Brasil estar buscandO iecursos para o atendimento da reruperação dessas rodovias. 
internos, mesmo que baratos. paxa custear a sua máquiÕA 3dminis- Político6 têm-se movimentado: governadores, senadores, 
ttativa. d,(:putados, encontros de bancada parlamentar da Amazônia. So-

Esta é a discussão que acredito que 0 Senado tem que fa- mente encontros de lideranças políticas com o Presidente da Repú
zer: captar recursos, fmanciainCDlos exfe:t:nos- capitais de risco bli~ conto cinco. Coni_o Ministro dos Transportes, talvez quinze 
isso é fundamental'? Não vamos nos desenvol;er senão com pou~ audiências. além de greves, manifestações. Na semana passada. es
pança int.ema, a complemcntarleda.de dos: investimentos e recursos t.ava na galeria desta Casa o Movimento pela Sobrevivência da 
externos. mas para isso'? Para custeio? Será que o Estado brasileiro Transamazônica. 
não ~em capacidade para uma migalha. como estão dizendo, sem DepoiS-de cinco meses de uma luta ferrenha, de uma luta 
precisar estar captando recursos no Banco Interamericano de De- de pressão e que já chamw até a atenção da imprensa nacional, 
senvolvimento? sabe o que conseguimos. Srs. Senadores? R$5.000.000_,00 (cinco 

É essa a tese que quero discutir e era isso que colocava milhões de reais). Conseguimos essa quantia paia recuperar 
como ponderação. 2.900km de rodovias federais somente no Estado do Pará. E fala

Durante o discwso do Sr. Roberto Freire, o Sr. 
TeotôniO Vik~Füho, JOVice-PresidenJe, deixa a cadei
ra da presidência, que i ocupada pelo Sr. Josi Sarney, 
Presidente. 

se em R$10.QOO.(X)(),00.CoiDQ JX>UCa.-Coisa pant. usar em custeio do 
Governo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -'- Contínua em dis
cussão a matéria. 

Entendo que o Brasil tem auras prioridades. Infelizmente 
o dinheiro externo vem. na maioria das_ vezes, quando outros inte~ 
resses estão por tiás, como é o caso do Projeto SIV AMe de- tantos 
outros empréstimos onde. IlOI'IIla.lmente, a empreiteira cjue vai rea
lizar a _obra é agenciadora do empréstimo. Essa tem sido a tradição 
neste nosso País. A empreiteira Cria a o~ negocia com: gõvenlã.--O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente. peço a 

palaVra para discutir. · --
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - ~om a palavra o 

Senador Roberto Roquião. -
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para discutii::~

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn ~ Srs~ Senaclores, 

-- dores. e ministros e vai lá fora anumar os recursos para a obra que. 
antectpadamente. já sabe que vai fazer. 

Çreio que o Senado precisa começar a olhar com mais 
atenção esses pedidos de liberação de recursos. Por esse motivo, 
em nome do meu Partido. o Partido Socialista Brasileiro. quero _ 
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O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM p.,. profe
rir puecer.)-

1-Rdotórlo 

Por intermédio da Mensagem n• 193. de 1995 (Mensagem 
n"572, de 23 de maio de 1995, na arigem),oSeohO<Presidente da 
República solócita ao Senado Federal autorizaçio para oootraçio 
de operaçio de ~10 extemo ju'"" ao oons6<cio formado pelas 
CmpiCSIIS ''Fenostaal Aktiengesellschaft" e a Howaldtswake- Dcu:s.
tsche Wcrtf Akticng.•••llmaft'', no valer de DM399.530.007 ,20 (!!e
"'"""'e oovenla e DOVe milhões,~ e trinta mil e sete mar
cos e vinte cectavos), destinados a fmaneiar 1 aquisiçio de bens o 
serviços pua coastruçio de um submariDO, sistema sonar e com
poooni<S para uma oorvota pertcDeen1e l Marinha do Bruil 

A autorizaçio dos contratos de fm•ncitme:oto extemo se ÍD· 
sere na competBocia exclusiva do Senado Federal. estabelecida no 
inciso V, do art. 52 da Coostituiçio Federal e regulamentada pela 
Resoluçio n• 96, de 19S9, a qual "dispõe sobre !imii<S para as 
operações de ~to oxtemp e interno da Uuiio. de suas autor· 
quias e demais eotidades OODIIO!adas pelo pode< públioo fodoral e 
estabelece limites e oondições pua a ccmcesslo de garantia da 
Uoiio em operações de crédito extemo e interno". restabelecida 
pelaResoluçion"l7,de 1992. 

A operaçio em anilise deslina-se, portanto. 10 fUW>Cia
meu<o de DM399.530.007,20 que ooaospoo:le I -., po<"""" 
(l!O%) do valer total estimado de DM499.412S09,00, c,~e inclui um 
r:eajusle total oxtituado de DM72017.000,00, doo ~ 
DM57.613.600,00 sedo fm•nciadoo o os r:es1an1<S DM!4.403.400,00 
Dio sedo fmaocindos mas pogoo po< ocasilo de cada desembolso de 
acmlo com o Anexo m do Coatnto de Fmanciamenfo que sed 
celebxado ~ a Marinha do Bnsil e o Cons6tt:io objetivando a 
importaçio de bens o serviços para o "Progeama de Reaparalha
me'"" da Marinha (PRM-n PPOM). Os referidos bens e setViÇOS 
seria fomecidos mediante~~ (3) Coo.lmtos Comerciais ''A'~ ''B'' 
e "C", tambo!m a serem fmnadoo pelo Minislftio da MarinhL 

O Coot:rato Comercial"A", a ser celebrado entre o Marinha 
do Brasil e o Coosá:cio C'Fetrootaal Aktiengesellsc.baft e Ho
waldlswerlce- Deustsche Wcrtf Aktiengescllchaft'' com:sponde a 
um vala c;!timado de DM415.897.509.00 em cujo montante estA 
ineluldo um repsle eslimado de DM72.o!7.000,()() cuja pane fi
nanciada (80%) e a parte Dio finaneiada (20%) estio discrimina
das oo Anexo m do Coulrato de FUW>CiameniO, sendo esla última 
paga poroeasiio de cada desembolso, a putirdo 18" (dkimo oita
vo) m!s após a data de eficácia. O objetivo deste contrato comer
cial é ttansferir tecnologia. fornoeer doeumeotaçio, bens e servi
ços necessários à construçio de um submarino no Brasil 

O Contrato Comercial "B", a ser celebrado entre a Marinha 
do Brasil e a empresa Stn Atlas Elelrooik GmBH, corresponde ao 
valor de DM16.215.000,00, sendo a pane fmanciada de 
DM12.972.000,00 e a porte não fUW>Ciada de DM3.243.000,00 e 
objetiva. ao fomecimento de~~ (3) sistemas de SOIJal', 

Os Contr.atDs Comerciais "C'', a serm1 celebtados eol.r1: a 
Marinha do Brasil e diversos forilCQOdores, aceitos pelo Cons6r
cio, correspondente ao valor de DM67.300.000,00 sendo a parte 
fmanciada de DM53.840.000.00 e a porto Dão financiada de 
DM13.460.000,00 e objetiva à aquisiçio de componentes espeelfi
eos para uma (1) Corveta. 

Valores totais estimados por mntratos comerciais 

EmDM 
Cootrato "A" CoDtnlto "B C.O.tnro "C Totlll 

415.897.509.00 16.215.000.00 67.300.CXXJ.OO 499.41:1.509.00 

Os teOJrsos do fjnanciamento (80% do valor total estima
do), devedo ser desembolsados em parcelas referentes a cada um 
dos Coalnllos Comcn::iais. de ac<rdo com o seguinte cronograma 
estimativo: 

Recursos provenientes da Operação de CtódiiO Extemo 

Em/DM 
Ano ContnteA CoutraloB Controlo C Total 

1995 17.194.025,45 4.324.000,00 9.186.602,86 30.704.628,31 

1996 53.333.276~5 8.648.000,00 20.669.856,46 82.651.132.81 

1997 77.157.701~0 12.133.971,30 89.291.673.10 

1998 86.756.901,80 12.133.971.00 98.606.471,18 

1999 72.403.676~5 11.849.569,38 72.403.676.35 

2000 25.872.425.45 25.872425145 

Totais 32!.718.007~ 12.972.000,00 53.840.000,00 399.SJO.o:J7~ 

De acordo com a versão fmal da Minuta do Coatnto de Fi
nanciamento examinada. por pareceres da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFNICOFIN" 468/95), da Soer:etaria do Te
souro Nacional do Ministério da Fazenda (STN/COREF/DIREF n• 
!33/95) e pelo er:edenciamento do Banco Ceotral do Brasil (Telex 
FIRCEIDIAUT/SUCRE-C-951063), as condições ímanceims da 
operaçio devenlo obedecer o seguinte: 

V alo r Global: DM 399.530.007.20, sendo 
a) DM 275.104.407,20 relativo ao Contmto Comercial "A·~ 
b) DM 12.972.000,00 n:lativo ao Conlrato Comen:ial ''B"; 
c) DM 53.840.000,00 relativo ao ContmiO Comercial "C"; 
d) DM 57.613.600,00 relativo ao reajuste do ContraiO Co

metcial 11A". 
Carênda: 6 (seis) meses a contar de cada desemlx>lso; 
Amortização: 10 (dez) parcelas semestrais, iguais e conse-

cutivas. 
•Down paym.ent•: Refemnte ao Contrato Comercial "A'~ 
a) 10% na data da efickia; 
b) 10%6 (seis) meses apús a datada efickia; 
c) 20% pro-rata do r:eajlitameuto de preços, após a apre-

sentação das fablras; 
Refetenle aos Contralos "B" e "C'~ 
a) !O% na data da efiCácia; 
b) 10%6 (seis)meses ap6s a data da efickia; 
Juros: À taxa da ''Loudon Interbank Offer:ed Rate" (Libor) 

de 6 (seis) meses para o Man:o Alemão, acrescida de margem 
('Prad) de 1.875% a.a. sobre o saldo devodordoprincipal, a par
tir de cada desembolso. 

Juros de mora: 1,0% a.a acima da taxa de juros; 
Taxa ~ administração: 0.836% nat calculada sobre o lO

tal do empréstimo excluindo-se o valor do reajustey ou seja, DM 
2.S58.421.00 pogável até a data da eficácia do ContraiO de Fman
ciamento; 

Despesas gerais: Despesas com impostoS; taxas de selos, 
etc. desde que efetuada.s no Brasil e limitadas a 0,1% do valor de· 
sembolsado. 

De acordo com as informações contidas no Ofício n~> 
023195, de 13-1-95 da Seaetaria de PlanejameniO e Avaliação do 
Ministmo do P!anejamenro e OrçameniO, o Projeto em tela eocon
tra-so incluldo no subprograma 0163-()per.lções Navais, cooslan· 
do do Plano P!uriaoual (Lei o• S446192) sob o c6digo 
06.Q27.0!63.1026- Reapar:elbameniO da MarinhO. 

A previsio mçamentária para 1995, segundo a Secretaria de 
OrçameoiO Federal (SOF/SilPLAN), estA con!emplada no Minis<é
rio da Marinha com realrsos provenientes de operação de crédito 
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externo (fonte 149) e destina pagamento de amcxtizAção, juros e 
outros <;nca<gos (foD1c 144). destinada a esta operaçaodecridito. 

E oportuno mencionar que a parcela tefexente ao sinal 
''Down Payment" que conespoade a DM 99.882.501,00 som paga 
com teeu.rsos próprios do Mini.st~rio da MariDha. 

Quanto aos limites de endividamento da Uniio, estabeleci
dos no arts. 2•. 3" e 4• da Resolução n• 96/89, testabel«:ida pela 
Resolução n• 17/92, ambas deste S"""do Fedem!, é de se teSSaitor 
que. com base nos controles mantidos pela Secutaria do Tesouro 
Nacional- STN do Ministério da Fazenda, há matgem suftcienle 
para a contratação da prosemo operação de ~to. 

Quanto ao alcance das obrigações a serem assumidas pela 
União. segundo paxecer· da Secrewia do Tesouro Nacional' 
(STN/COREF/DIREF N" 133/95, as condições de vig&!cia e efi
cácia do contrato são passíveis de cumprimento nos prazos estima
dos. De acordo com o Contrato de Fiwmciamento, o desembolao 
dos recuJSOs somente poderá oconer após o pagamento do sinal 
(Down Payment) previsto nos coolzlll<lO canerciais, que deverá 
ser precedido, por sua vez. dF fomocimemo pelo vondodo<, de ga
nnlia bancária (Rcfundmeat Bond), sufiCiente l cobertura do 
Down Paymeat prevista no Contrato de Fmaaciamento. Cabe ain
da mencionar que o Consórcio fmancial:lo< nlo terá quaJquer obri
gação de desembolsar poteela de fmanciamenlo relativa aos Con· 
tratos Comerciais "B" e "C" antes da data de efid.cia do Contrato 
Comet'Cial "A". 

Diante do exposto e considetando que a opemçio proposta 
destina·se à modemizaçio da força navol brasileira e ao tteina
mento c aperfeiçoomento de pessoal que n construir e operar 
equipamenlOS milit.ares. inclusive e especialmente com. tmnsfer6n
cia de tecnologia.. proponho sua aprovação DOS letmo$ do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"77, DE 1995 

Autoriza a RepúbHca Feduatlva do Bnosll a 
rontratar com o consórdo formado pelas empnsas 
"F«rostaal Aktiengesdlcbaft • e a "Howaldtawerke 
- Deut.scllc Wcrft Aktlcngeoelcbaft•, opcraçio de 
crédito 'atemo no valor de DMJ9!1.530.007,20, desH
nada ao finao.ciameato de bens e seniços para COtl$o

truçie de um submarino, sistema sanar e componeD· 
tcs para uma ron<cta pcrteocmte à Marinha do BrUI. 

O Senado Fedoral resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada. D.os 

lennos da Resoluçio n• 96, de 1989, do Senado Federal. a coalra
tar com o c:onsórcio fotmado pelas cmpi<SaS ''FOII'Oiitaal Aktienge
sellchaft" e ''Howoldtswerl<e- Deutsche Wetft Aktiengesellchaft", 
operação de crédito externo no valor equivalente a 
DM399.530.007 .20 (ttezemos e noventa e nove milhões, quinhen
tos e trinta riúl e sete marcos alemães e vinte centavos). 

Parágrafo único. A operação de crédito ex temo autorizada 
neste artigo destina-se a financiar a aquisição de bens e setViços 
para a construção de um submarino. sistema sonar e componentes 
para wna corveta pertencente à Marinha do BrasiL 

Art. 2° A operação de crédito autorizada se realiz.ari sob as 
seguintes. coudições: 

Valor: DM399.530.007 .20 sendo 
a) DM 275.104.20 n>lativo aoCcnttato Comct<ial "A'~· 
b) DM 12.972.000,00 telativo ao Con1m10 Comercio! "B'~ 
c) DM 53.840.000,00 relativo ao CoDIIaiO Comen:ial "C~ 
d) DM 57.613.600,00telativo ao ConlmiOComercial "A". 
Carência: 6 (seis) meses a contar de cada desenibolso. 
Amortizaçio: 10 (dez) parcelas semestrais, iguais; conse-

cutivas. 

Down payment: Referente ao Coottato Comcrcial"A ": 
a) 10% oa data da cfitácia; 
b) 10%6 (seis) meses após a data da efiCácia; 
c) 20% pro-rata" do reaj.Jstamento de preços. após a apre-

seo.taçio das fatums. 
Referente aos Contl:'a.too "B" e "C~ 
a) 10% na data da efltácia; 
b) 10%6 (seis) meses após a data daeficáeia. 
Juros: À taxa da "London lnterbonk Offered Rate" (Ll· 

BOR) de 6 (seis) II10SO' para o marro alemão, acrescida de mat· 
gcm (spread) de 1,875% a.a.. sobte o S&ldo devedor do principaL 
a partir do cada desembolao. 

Juros de mora: 1,0% a.a" acima da lalU\ de ju'OS; 
Tua de admiDistração: 0,836% llat, calculada som o to

tal do ~stimo excluindo-se o valor do reaJuste, ou seja. DM 
2.858.421,00 pagável a1é a <lata da eficácia do Contmto de Finan
ciamento. 

Dapeaaa gerais: Despeoas com impostos, lallas de selos, 
etc., desde que efetuadas no Brasil e limitadas a 0.1% do valor de
sembolaado. 

Art. 3" A autatizaçio concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no pnm de quinhentos e quatenla dias, contados da 
data de sua publicaçio. 

Art. 4° Esta Resolução entra cm vigor na data de sua. publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O parecer conclui 
pela atnsentação do Projeto do Resolução n• 77, que autoriza a 
República Federativa do Brasil a contratar opemçio de crédito 
externo no valor de DM399.530.007.20 junto a um consórcio 
formado p<x empresas alemãs, destinado a fmanciar a aquisição 
de bens e serviços para a construção de um submarino, sistema 
smar e componentes para uma cotVeta pertencentes à Ma:.rioha do 
BnsiL 

Completada a ínstruçio da matéria, passa-se ~discussão. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Ptesidente, peço a pa· 

lavm para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Concedo a palavra 

ao S<Pll<lor Eduudo Suplicy, que em primeiro lugar pediu para 
discutir a matéria; o segundo orador, Senador Roberto Fteize; o 
omdor, Senador Ney Suassuna; e, o quarto. Senador Epitacio Ca
feteira.. 

O SR. EDUARDOSUPLICY (PT-5P. Para discutir.)- Sr. 
Ptesidentc. St's o Srs. Sonadotes, trata-se do mais uma soücitação 
pata oonlnlaçio de ~ externo para a Marinha, depois de 4 
mensagens do Presidente da República neste mesmo sentido, que 
totalizaram aproximadamente US$370 milhões (MSG n• 521, de 
13.07-94; MSG n• 522, do 13.07-94; MSG n• 687, de 2S.Q8.94; 
MSGn" 1.201, de 26-12-94). 

Destas Mensagem. encontra-se em tnunit.açio apenas a úl
tima. de US$56.,5 mifuões, ~ferente à aquisição de equipamentos 
de defesa para fragatas pertencentes à Marinha, cujo processo 
está sob vista., por solicitaçio que flZ na Comissão de Assuntos 
Econômioos. 

Em novembro de 1993, foi aprovada a Resolução D0 

103/93, autorizando a conllatação de crédito externo no valor de 
US$134 milhões para a importaçio de 8 helicópteros o modem· 
ilação do ootros 6 pertencentes ""• Marinha. A presente solicitação 
ref.,...se à coolnlaçio de DM399,5 milhões (US286,7 milhões) 
para a const.IUção de um submarino e de sistema sonar e compo
nentes para uma cotVeta. 

O pom:er da Procuradoria·Gel:al da Fazenda é favocivol à 
autorizaçio, com base nas condições fmanceiras do coolmto e no 
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cumprimento das formalidades necessárias para a sua efetivação, mensão da no5Sa costa. não podemos pensar em equipar as Forças 
como a inclusão no Plano Plurianual e no Orçamento da União Armadas - principalmente a MariDba - somente quando delas pre-
para 1995. cisamlos. Devemos estar sempre prevenidos. 

A autorização do Senado deve se basear nesses critérios e _ As Forças Armadas são forças de dissuasão, que o Poder 
outros, como o custo/beneficio da operação e de sua prioridade Nacional não pode. de riumeira nenhuma, deixar de ter. Na hora 
frente à capacidade de pagamento do País. em que precisarmos, é a gloriosa Marinha que estará defendendo a 

O empréstimo justifica-se, a priorL pela importância do todos n6s, a oossa costa. o nosso tenitório. 
papel desempenhado pela Marinha no patrulhamento da exteosa O Sr. Ed&oo Lobão- V. Ex• me permite um aparte? 
costa brasileira- No entanto, um empristimo deste vuho não pode O SR. NEY SUASSUNA - Pois nio, Senador Edisoo 
ser aprovado em Iegime de UJEência, sem que se possa avaliar de for- Lobio. 
ma mais ampla as OOil<l!ções c:onct<laS em que esti se desenvolvendo. O Sr. Edlooa Lobão - Senador Ney Suassuoa, apenas para 

Sabemos que vários projetas da Marinha. como o Sistema duas infonnações, que são do interesse do Senado. Primeira, nio 
de Conerole Tático e o Projeto de Modernização das Fragatas se trata de US$390 milhões, e sim de marcos alemães, o que signi
Ciasse Nitctói contam com a participação da empresa ESCA, en- ftca um e!:Dp'éstimO de, mais ou menos. US$270 milhões. Segun
volvida em problemas de fraude de documentos junto ao JNSS. do, 6 bom que se diga que, na d6cada de 70, a MariDba de Guerra 
Nio temos a informação a reSpeito dessa participaçllo no !""sente brasileira possuía onze submarinos em operação; boje, temos ape-
projeto, mas essas e outras questões poderiam ser melhor esclare- nas cinco. dos quais dois paralisados, por falta exalamentc do so-
cidas durante a tramitação da mal.6ria ou comiSsões. nar e de oulros equipamentos da tecnologia modema. Então, não 

Assim, Sr. ~sidente, avaliamos que não deveria esta pro- podemos deixar de ter este em~imo, sem o qual a Marinha de 
posição ser objeto de votaçlo em regime de urgjloeía sem melhor Guerra, no que diz =peito à sua força de submarino, ficar.l prati
debate nas comissões respectivas, especialmente na Comissio de cam.cnte imobilizada. 
Assuntos Ecooômicos. O SR. NEY SUASSUNA - Muito obrigado, Senador Edi-

Portanto, teCOmendamos a n::jcição da matéria e seu exame seu Lobão. 
pela comissão. Concluindo, Sr. Presidente, diria que nunca se sabe quando 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Com a palavra o baverá necessidade de utilizar as Forças Annadas. Precisamos 
Senador Roberto FJ:eile para discutir a matiria. - · equipar os nossos oavins de guerra com tecnologia de ponta, para 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE- Para discutir. Sem oio sermos SUfl""<ndidos desagmdavelmeote no futuro. 
revisão do Ollldor.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, acredito Muito obrigado. 
que esse requerimento veio em boa hora, até para que fique bem O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a 
clara. a nossa poiição. palavra para discutir. 

Aqui estamos tmtando de algo que é pouco discutido, mas O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Cmcedo a palavra a 
que. espero, o Brasil comece a examinar mais aprofundada e seria· V. ex•. 
mente: o papel das Forças Armadas, todo o processo de defesa, em O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA- Para disco-
função da uova realidade da guerra e da paz no mundo. tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pense~ antes de falar 

Mas isso nio se encontra em discussão aqui, pois está ain· o nobre orador Ney Suassuna. que só iriam discutir aqueles que 
da vigente toda uma. y~ de defesa naci9nal que, enquanto Dio estavam contra o projeto. 
houver clareza, aprofundamemo ou novas definições. dela~ po- Lembro que, em 1970, o Brasil ocupava o segundo lugar 
demos nos descuidar. no mundo como o maior consll'Utor naval, perdendo apenas para o 

E mais., além desse aspecto, esse é um projeto que trata de Japão. Não estamos discutindo apenas se fare11105 o empréstimo 
cridito extCma;de tlllDSferência de tecnologia. Portanto. algo bem que iri. melhorar ou não o-equipamento da Marinha. mas estamos · 
diverso do que custeio de atividaddmeio da administração pública discutindo, também. o funcionamento dos nossos estaleiros. Fare~ 
brasileira. mos funcionar os nossos estaleiros. dar mio-de-obra a um número 

Portanto. a minha p:~siçio aqui é diversa da anterior. muito grande de trabalhadores e. ao mesmo tempo, equipar a nos~ 
Ag~ nessa, sou favorável sa Marinha ou não? 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Com a palavra o O nobre Senador Edisoo Lobio lembtava que, na d6cada 

Senador Ney Suassuna. para disaltir. de 70. tínhamos onze submarinos em funcionamento. Hoje,- dos 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PA. Para discutir. Sem cinco existentes, apenas dois opemm; Três estio desativados por

revisão do orador.) ~Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenadOreS, Uni--pro..--- CpiCMO possuem sonar. aparelho que permite o deslocamento do 
jeto de construção de um sub~o é similar a um projeto de uma sub~ e é mais impcrtante do que o radar pam nossa Força 
linha de montagem. ou melb.or. ao funcionamento de uma linha de Aérea. E claro que a Marinha não fará submergir tti!s submarinos 
montagem. São mais de cem empresas que pãrticipam da COnstru· que não têm ''visão" do fundo do mar. O sonar representa a visão 
ção. fabric:ando peças, que seria mootadas a~ completar todo o do submarino, ele não pode viajar cegamente. Embutidos nesse 
submarino. projeto estão três sonares para os nossos submarinos que boje não 

Quem conhece um ponco de administração sabe que peças podem viajar. 
cbegatp. mais cedo, peças chegam mais t.ardc. Num diagrama Precisamos entender que aqui à verba é para construirmos 
PERT • Program Evohttion and Review Techniqru: -, todos sabe- _um submarino e uma COIVeta. Eu gostaria de escla.nx=er que as em
mos que há o tempo mais cedo e o tempo mai5 ta.Ide. e que é JE~ barcações serão C'OllSfi'liidas no Arseoal de Marinh •, e o projeto do 
ciso que_ haja toda uma sincronização e uma. harmonizaçio dessas submarino é alemão e o da corveta é brasileiro, e .5 bmsileiro por· 
solicitações. A verba é necessária para não atrasar um só dos seg· que temos tecnologia para construir a corveta. Não vamos CODS· 

mentos; se houver atraso de uma das partes. o projeto total tam: truir a corveta simplesmente para termos mais u~ mas porque 
bém atrasará. - temos. no Brasil, cedido pelos Estados Unidos, um contratorpedei· 

Por essa razão, manifestamo-nos favcnvelmeute e pedi- roque está há mais de 40 anos em operação, 01jo custo operado
mos aos Srs. Senadores que votem a favor, até porque, com o di· nàJ. 6 muito elevado. 
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Entio, é preferível entregaxmos esse cODlnLtorpcdeiro c co
locarmos essa cmveta em funcionamento. Ou optamos por ter Ma~ 
rinba, ou opiamos por não a ter. Se 6 para não ter Marinha, entlo 
não vamos dar nenhum equipamento à Marillha; mas se a quere
mos, temos de equipá-la. Não podemos ficar discutindo se existem 
problemas nos Esaados, todos oo nossos Eslados 18m problemas; 
no entanto, dificilmente encontramos quem queii'a fmanciar esses 
problemas com um juro barato como esse. Ou acreditamos nas 
nossas Forças AnDadas oo. não. -

E eu posso falar de cadeira, ponjlle fui fundador do MOB 
no período revolucionário quando os militares comandavam este 
País. Eu era o outro lado. Eu era o lado dos cas&ados. Eu era o 
lado da Oposição. E nio é por isso que sem contia as Forças AI
madas deste País. Fui conlra a uma direçio feita e qt.te foi muito 
mais na. base da negociação com pessoas que não mereciam Ci'Edi
to perante a opinião pública. mas a Revolução resolveu negociar 
com elas como se fosse consertar o pneu de um curo em movi
mento. E, para não se fechar o Congresso, foram feitas coocessões 
contra as quais me coloquei. Fui Oposição por isso. Creio aU que 
a chamada Revolução fez pÓuoo: tinha que ter tímdo da vida pú
blica muita gente que ainda aí está. Tinha de ter feito o saneamen
to geral deste Pais e nio o fez,. e não o fez em virtude das conces
sões que teve de fazer para negociar com o Poder Legislativo. 

Posso falar que temos que acreditar nas nossas FCJ['ÇBs Ar
madas porque elas são compostas de homens com dfflicaçio ex
clusiva e tempo integml para este Pais. 

O Sr. Romeu Tuma .. Petmite-me V.Ex•umaperte? 
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Ouço o aparte do no

bre Senador Romeu Tuma. 
O Sr. Romeu Toma- Nobre Senador' Epitacio Cafeteira, 

quero apenas conftrmar que V. Ex• está falando sobre a indústria 
naval brasileira. Recentemente a imprensa deu destaque a um mo
vimeni.O oconido no Rio de Janeiro de todas as forças vivas da
quele Estado com empxesários, trabalhadores.. sindicatos pattonais 
e de tnbalhadotes em defesa da indústria naval que, ao longo des
ses últimos anos. vem perdendo o seu potenciaL Como disse V. 
Ex•, o Brasil era um dos principais investidores na área de constru
ção naval. Acredito que os empresários dos estaleiros nacionais 
estão softendo à míngua por falia de dinheiro. Recentemen.,, oon
VersaD.do CÕm. CJ.es, nos dissenlm que tinham mais de um bilhão de 
dólares de encomendas enio podiam atende-las porfalta de fman
ciamento. Se pudeiDlOS b:'a.Zer recursos para a indústria oaval. tere
mos um potencial muito grande de absorção de mio--de-obra DO 

Estado do Rio de Janeiro. 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA - Agradeço o aparte de 

V. Ex•. Diria mais. teniós de estar atentos pmque. neste momento, 
estamos abrindo os nosso& portos de uma forma mais ampla. para 
que as embarcações estrangeitas façam serviços de transporte de 
passageiros e de carga. Quando adotamos esse procodimenlo, nio 
podemos deixar de pensar nos nossos estaleiros, para que as nos
sas embarcações possam realmente conlinuar existindo. Do con
trário, dentro de JX>UCO tempo, niD vamos ter mais qualquer opor
tunidade de construir os nossos próprios barcos e vamos ter que 
trabalhar pessoalmente eOm os barcos eslra.ngeiros. 

O Sr. Ramcz Tcbet - V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Ouço cóm_priii<r_ó_ 

nobre Senador Ramez Tebet. 
O Sr. Ramez Tebet - Quero loovar seu mciodiliO-ei(ie:. 

mamente lúcido. Ora. votamos no Item n° 4 uma QPeração de cré
dito destinada ao Ministério das Relações Exteriotes pano treina
mento, inclusive,. de pessoo.L pata refonna de prédios, a par ge ou
tras coisas. Nossa diplomacia é tida como uma das ma,is eflcientes 
do mundo e aprovamos., na sessão de boje. esse emprést:ii:nó. Esses 

RCUrSOS, ora em apreciaçio. destinados ao aparelhamento da nos
sa Marinha Mercante tém muito mais ruão para ser aprovado do 
que o empn§stimo anterior. Precisamos, realmente, equipar as 
Forças Artnad.as, dar-lhes condições de funcionamento. V. Ex• 
6 bastante categórico, seu raciocúiio é Umpido e cristalino: pre
cisamos prestigiar as nossas Forças A:nnadas com equipamen
tos, com submarinos, etc .• assim como devemos prestigiar tam
Mm a nossa Marinha Mercante, da qual tanto nos ocgulbamos. 

_ Acho que o racicx::rnio de V. Ex .. tem inteira prócedSncia. solidari-
zo-me Cem v. ex· e antecipo meu voto dizendo que será favorável 
a esse pedido de emptéstimo solicilado pelo Governo brasileiro 
para atender nossa Marinha Mercante. Esse diDheiro destina-se a 
quê? Al&n das coodições a que V. Ex' se teferiu, coodições de fi
nanciamento acessiveL destina-se à aquisição de bens de capitaL 
quer dizer, sio bens dmiveis, e isso é importanle. Panobeni20-o pela 
lucidezderacicxinio 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - Agradeço, nobte Se
nador Ramez Tebet, o apoio que dá a este meu pronunciamento 
com seu aparte. 

Na realidade, coloquei aqui, de fotm4 muito clam, que de
vemos fazer uma opçio. O.Vernos ou nio ter Marinha? Porque, se 
nio coocedemos o equipluneDto necessário, 6 melhor nio termos 
Marinha. é melhor do que &ermos submarino que. talvez. s6 servirá 
aDW!hil pano visilação pública, já que nio pode viajar devido à au
sência de sonar. Estou aqui disposto a votar n1o apenas em favor 
do equipomento da Marinha. mas da Aeroniutica e do Exmito, 
que sio os guardiões da Pátria. Agradeço o aparte de V. Ex' e 
ouço o Senador Gerson Camata. 

O Sr. Genon Camala - Nobre Senador Epitacio Cafelei
ra.. V. Ex• defende com tanto arder esse empréstimo que tenho 
vOlllade de chamá-lo de Almiran"' Cafe.,ira, tal o oonbccimento 
que V. Ex• demonslra da matéria que estA sendo discutida. Voo 
votar a favor da maréria. e V. Ex .. me coo.vence.. Mas vou esperar e 
agu:udar que o Presiden"' da República temela ao Senado mensa
gem também solicitando algum tipo de fmanciamento ex"'mo pano 
recuperar os hospitais brasileiros, que estio deixando os tnbalha
dotes mo.remn nas filas; pam fmanciamento de nulquinas agdco
las- os nossos lavntdores estão pagando ;.ros absurdos na comprn 
de qualquer equipamento agticola; pom capital de giro pano as em
pn:sas brasileiras, que estio indo l W&lcia com os juros pesados 
que pagam; pano o reequipamemo das indl!striu brasileiras que 
produzem alimento,. vestuário. a juros subsidiados. mais baratos. 
para que os eoosum.idores possam ter acesso aos bens necessários 
ao seu CODSWito por um preço menor. Voto favoravelmenle. con
vencido pelo argumento de V_ Ex•. mas solicita-lhe que faça um 
apelo ao Presidente da República pano que o Brasil consiga em
préstimos externos também nessa linha de atendimento ls nccessiR 
dades absoluaas, necessárias, urgen"'s e reais que a população b<a
si!eira ptecisa ver atendidas. Muito obrigado. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA • Agradeço o aparte do 
nobn: Senador Ger.;on Cama ta. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey. fa=do soar a cam
painba.) - Senador Epitacio Cafe.,ira, o "'mpo de V. Ex' esti es
golado. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA· Antes de encerrar, Sr. 
Presidente, gostaria de dizer que ficaria. muito honrado com a pa
ten"' de Almiran.,, apenas pela palen"'- ponjlle pelo ordenado eu 
nio queria, Senador Gerson Camata. Os almimntes estão ganhan
do muito pouco. As FO[Ç8S Annadas estão ganhando tio pouco 
·que os assessores dos Ministros, os DAS. pelo novo po.drio de sa
lários, ganbam mais do que os próprios Ministros. Recebo o titulo 
de almirante de V. Ex• com muito Ol"gulbo, exatament.e pela paleD
te e não pelo salário. 
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O que devem fazer outras entidades do Pais é cooseg\J.ir fi

nanciamento como este que está sendo conseguido c não foi a pe
dido do Presidente da Repojblica e, sim, pelas empo:osas que fman
ciario essas construções. E importante salientar que os juros são 
muito ba:ixos. não têm comparaçio com os juros de merçado no 
Brasil potque, se dependessem deles, Dilo mamas ~ir eoisa 
alguma. " - " - ---

Nobn! Senador V aiarir Campo lo, gOSiaria de eonceder o 
aperte a V. Ex•. mas a Presid&cia chama minha alençio. toca a 
campainba e enceuo meu prommciamento. 

O meu voto é favorável e aqueles que ouviram os meus ar
gumentos. tenho certeza. tamJX.m votario ravoravclmente a este 
item da pauta. -

Durante o discurso do Sr. Epilácio Cafoteim, o 
Sr. José Sorney, Presidenze, deix;a a cadeira da presi
dência, q~~< i ixUpada J"'W Sr. Teotonio Vikla Filho, 
Vice-PresidenJe. 

Duranu o discur.so do Sr. Epi14cio Cafeteira, o 
Sr. Teotonio Vile{a Filho, Jl' Vice-PruitknJe, deixa a 
cadeira da pnsúlência, que é ocupada pelo Sr. Jos~ 
Samey, Presidellk:. 

O SR- PRESIDENTE (JoS<! Samey) - Continua em dis
cussão a matéria. 

Com a palavm o Senador Benwdo CabmL 
O SR- LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Prt:sidente, eu havia 

me inscrito para disaltir a mat&ia. 
O SR. PRESIDENTE (JoS<! Samey)- V. Ex' est! inscrito 

para discutir depois do Senador Benwdo Cabml. 
O SR- BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para discutir a 

matéria. Sem revisão do orador.) -Sr. Prt:sidenle, St's Senadoras e 
Srs. Senadores, ouço com muita atcnçio os eminentes Srs. Sena
dores e. até agora, nio ocorreu a neobum a lembrança de que no 
fmal do séallo passado a nossa Marinha brasileira desfrutava de 
uma posição invulgar e invejáve~ como a segunda mais bem 
equipada do mundo. " . " 

O tempo foi-se passando e, quando se chegava à d6eada de 
70, o que se via era uma marinha com seus arsenais absolutamente 
sucateados. Em 1988, com o advento da Constibliçio, no seu art. 
20, § J•, t..,,...,., melhorar a cin:uwt!ncia da Marinha eom o pa
gamento de royoltlea, quando ali se assegurou a par1icipaçio no 
resultado da exploração de petr61eo ou gú natural, de m:ursos hl
drieos para fms de geraçio de energia elétriea e de outros reaJrsos 
minemis nos respectivos tetrit6rios. 

Ainda h& poueo falava-se aqui, tendo por base um papel 
que chegou às mãos de cada um dos Srs. Sell.Ddoms,. da obsoles-
dncia dos sonares da Marinha. 

O que é preciso dizer, Sr. Presidente, é que a reaJpençio 
da esquadra da Marinha do Brasil s6 eomeçou a ser feita a partir 
da década de 80. 

O Sr. José Ignádo Ferreira- Pemrlte-me V. Ex• um apar
te, nobre Senador Bemardo Cabml? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Pois Dilo, ruim Senador 
José Ign'cio Ferreira. 

O Sr. José lgnádo Ferreira - Às ve:us, quando vejo ave
locidade das tru!Sfonnações ciendficas e tecDológicas que eslio 
ocom:ndo, fico at6 um pouco penalizado com a situação nio s6 
da Marinha mas das Forças Armadas brasileiras. Há um avanço 
tio grande da tecnologia e da ci&cia no mundo moderno, que 
imagillamo$ como aumenta a cada. dia a defasageM enim as- Foiç.as 
Armadas dos poises do Primeiro Mundo e as nossas. Veja V. Ex', 
para serem feitos esse submarino e essa corveta. sedo utilizadas 
mais de cem empresas nacionais. É uma obra de montagem, na 

verdade. A construçlo naval brasileira era algo muito importante 
em 1962 -já. era antes -. tfnhamos nossos primeiros navioS mer
cautes construidos aqui e admirados no mundo todo. Na questão 
dos sUbmarinos, há um detalhe importante: apenas nove países do 
mundo tem a tecnologia para a construção de submarinos - o que, 
na verdade, deve nos orgulbar. Mas o que é importante é que, den
tre esses nove países, está o Brasil. De maneira que devemos nos 
orgulhar. SiniO-me muito à vontade porque eu, assim como V. 
Er. sofremos no passado -em 1969 -uma punição. o que poderia 
ter nos tanado pessoas agastadas com as Forças Armadas. Na ver
dade.. sempre combatemos o militarismo e não o militar. E temos 
_comci&cia de que 6 necessário fazer eSses inVestimentos, para que, 
DO minimo, diminuamos eSSá defasageoi tãO grande que existe entre 
nossas Folças Annadas e as de outros poises do Primeiro Muudo. 

O SR- BERNARDO CABRAL - Eminente Senador José 
Ignácio Feaeim. esta posição apenas reflete a gtandeza de quem 
está. preocupado com o Brasil e não com o passado recente do qual 
fomos vitimas. V. Ex• foi cassado como Deputado Estadual e per
deu seus direitos politicas por dez anos. Eu perdi meu mandato de 
Depilado Federal e tive a suspensão de dez anos de meus direitos 
poHtieos, além da perda da minha cadeira de professor na Faculda
de de Direito aqui no Distrito Fedem!. 

Isso não importa. Veja V. Ex• que esta posição reflete e 
confmna que a este Senado compete apontar caminhos e indicar 
soluções. 

Sr. Presidente, eu também gostaria que outros fmanciamen
tos fossem feitos em função dessa ou daquela circunstância. Mas 
nem por isso devemos abandonar um projeto dessa natureza. que 
traz para o Brasil a recomposição da. Marinha brasileiza. 

A Liderança do Partido Progressista, depois de ler ouvido 
sua Bancada, vai vetar favorável, pela aprovação. 

O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavm 
ao oobre Senador Lúcio Alcântara, para discutir. 

O SR- LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para discutir a 
matma. Sem revisãD do orador.)- Sr. Presidente, St's Senadoras e 
Srs. senadores, acabamos de vetar, DO item imediatamente ante
rior, o eiDJristimo do Banco Ioteramericino de Desenvolvimento 
para fU18DCiar a qualificação do Corpo Diplomático Brasileiro. 

O questão trata de um novo pedido de empréstimo, destina
do, desta vez. ao fmanciameuto da aquisição de um submarino. de 
um sistema sonar e de uma corveta para a Marinha do Brasil. Es- · 
ses dois projetas foram colocados em pauta para serem apreciados 
por esta Casa em regime de urgência, de acordo com o art. 336, 
a1inca b, do Regimento Interno. 

~que. no caso anterior. senti-me absolutamente con
fQl\&vel pam votar favoravelmente porque. não obstante _os parece
te$ da Comissio de Assuntos Económicos e da Comissão de Rela
ções Exreriores e Defesa Nacional não constarem do avulso, os 
mesmos, na verdade, foram proferidos e. aprovados em ambas as 
Comissões. Não houve tempo hábil para que fossem publicados, 
diferentemente do que acontece com o Item n° S. O parecer d.a Co
missão de Assuntos Ecooômicos está sendo ofereciiio em plenário; 
a mat&ia não foi examinada por essa Comissão. -

Antecipo a minha inclinação de votar favoravelmente ao 
projeto, mas quero chamar a atenção para a parte processual. para 
a tmmitação da matéria. Trata-se de um empréstimo elevado. Não 
só oeste caso. mas em outros, penso ser prudente que matérias des: 
sa na.tureza venham ao plenário com O pronunciamento das Co
missões. 

Segundo se depreende do oficio que está integrando o 
avulso. a matéria em questão chegou aqui no dia 23 de maio. por
tanto. há mais de um mês. Para justificar o requerimento que voo 
faur. gostaria de lembrar que o Item n° 3, também cm regime de 
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urgência, nos termos do art. 336. alínea "b", do Regimento Inter- ta"txl.ece-se um consenso no plenário a respeÍlO dessa mensagem. 
no. foi retirado de pauta, porque o relator não se encontrava em Os argumeiU.os que me levam a apoiá-la são os mc:imos argumen
pleoá.rio. Salvo engano, foi essa a jlstificativa da Mesa. E o que eu tos que me farão votar con1m a abertura da oavegação de cabota
quero ~erer agora. nos termos da regimentais, é o pronUDCia- gem na cOsta brasileira a navios de outras bandeiias. 
memo da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciooal. Pronuncio-me na linha assumida pelo Senador' Roberto 
que coosidero importante. Nenhum de nlis discute aqui. ~iO, a Freire. A constru.çio do submarino atende aos interesses da indús· 
relevância de llma Marinha de Gueua forte e bem equipo.da. Nós t.ria naval nacional e transfexc tecnologia. 
temos uma costa enorme, uma tradição naval da qual devemos nos Aproveito a ocasião apenas para lamentar a votação aD.te
orgulbar, mas as somas envolvidas sio muito wltosas .. A mat&ia rior, mediante a qual fmanciamentos internacionais vão-viabilimr 
vem direto ao plenário, e eu acho que seria de toda conveni&cia a. contratação de consultarias intcmaciõoãis Paiii o ilosso- Itama.r.a
que, pelo menos- e é o requerimento que faço-, sewça o pronun- ty. Coloco-me a dúvida se. em determinado momento, o Ministro 
ciamento da Comissão de Relações ExterioteS e Defesa Nacional. Domingo Cavallo nio pode ser nosso consultor para a política de 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. importação e exportação de automóveis. Pergunto-me, ainda, se ao 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • A Pn:sid!JJCia .,. fun e ao cabo, V anuam llio estári habilitada a participar dessa es

clam::e ao Senador Lúcio Alcântara que a matéria foi iDcluída na tranba c:onc;:ordncia do nosso Mioistério de Relações Exteriores. 
Ordem do Dia poc solicimção dos Uderes da Casa, inclusive do O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey) · Prossegue a discussão. 
Líder do partido de V. Ex•. e que a Mesa a incluiu na forma regi- Coma palavra o Scna.dorEsperidiãoAmin. 
mentaL Se V. Ex• fonnalizar, coo!udo, o teqUerimeniO de audiên· O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Pam disrutir. Sem 
cia da Ccmissilo de Relações Exteriores, a P=id&lcia o subme~- revisão do OI'Ador.) • Sr. P=ideo~. Sr's e Srs. Sell8dotes, l!ilo 
rá ao Plenário. E a Mesa espera que V. Ex' o fonnalize. quero ser repetitivo e muito Dlenós molestar os nobres companhei-

Esc!ai<ço ao Plenfrio que, em regi.,. de urgência, a Mesa ros com argumentos em prol desse projeto. Quero apenas dizer 
solicitará imediatamente ao Presidente da Comissilo de Relações que a soberania de um país se manifesta por alguns dos seus senti-
Exterimes que emita ~r sobre a matiriL mentos e se expressa através de valores e :instiruições permanentes. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre- Nio se encontrou ainda. em nenhum pais civilizado, o 
tário, Senador Odacir Soares. substitutivo para a sua força 81ID8da. E num país, com as dimensõ-

É lido 
0 

seguinte: es .e camcteústicas o3.bJtais de potência naval do Brasil, esse proje
to, ainda que possa despertar celeuma. vem ao encontro da voca-

REQUERIMENTO N' 9!10, DE 1995 çio de um pais que exporta e impor1a pelo mar e vai cootinuar a 
fazô..lo, ou seja. no mar realiza a sua viabilidade comercial emi-

Senhor Presidente, nentemeDte. 
Nos termos do art. 255, II. c, 12, do Regimento Interno, re- Pam flnalizar,Sr. Presidente. gostaria de fazer um apelo ao 

queiro que, sobre a Mensagem no 193195. além da Comissão cons- Líder do Governo e aos Líderes dos Partidos no sentido de que 
tante do despacho inicta.I de distribuição, seja ouvida, também. a tornar exceçio _ e não regra, cOmo vem ocorrendo - a viDda para o 
de Relações Exteriores e Defesa Naci011aL plenário de matérias de natureza financeira sem a audiência com-

Sala das Sessões, 26 de junho de 1995.- Lúcio Ak:intara. pleta da Comissão de Assuntos Ecooõmicos. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o ~ Nilo me ,.r= a es~ projeto, mas, sem dúvida nenhuma, 

querimento. __ pelas repetidas apreciações. nos úhimos dois meses, de projetas de 
Os Srs. Senadores que o aprovam queixam pennanecer sen- autorização de empréstimo nacional e iDternacional ou de rolagem 

tados. (Pausa.) de dívida, sem que a Comis:são de Assun&os Econômicos analise as 
Apro\'ado, com o voto contrário dos Senadores Esperidião matériJIS, o Senado acabon\ aprovando algo muito sério, sem o 

Amin e Epit.ácio Cafeteira. ex~ que é do seu dever esgotar. 
Aprovada pelo Plenário a audiência da Comissio de Rela- Repito que não estou querendo aplicar a este caso o apelo 

ções Exteriores e Defesa NacionaL que rtz. No entanto, os Líderes partidários não devem fazer ouVi-
Peço ao Senador Antônio Carlos Magalhlles que proflrll pa· dos moocos a esta observação: a repetição de apreciação de proje-

recer sobn: a matéria.- _ tos de narureza econômica em regime de urgência ainda vai expor 
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES (PfL.BA. esta Legislatura a uma siblaçilo constr.mgedora. 

Para proferii parocer. Sem "'visão do cndor.) . Sr. P=idenle, Muito obrigado. 
Sr's e Sr.;. Senadores. a Comissão de Relações Exteriores, levando O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey) · Antes de cooceder a 
em conta a importância da matéria e após ouvir seus membros ra- palavra ao Senador lauro campoS. que Se inscreVeu·-para disa:ltir 
pidamente. como flZ agora. opina pela aprovação, de acordo com a matéria, a Mesa juntawse ao apelo feito pelo Senador Esperidião 
o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, dada a xelevân- Amin. no sentido de <JUe os Srs. Lideres, na forma regimental, s6 
cia da matéria, sabendo que não pode. realmente. ser poster&ado utilizem do pedido de urgência quando realmente se tratar de ma
eu a."õrunto, que deve ser votado imediatamente em virtude de ser téria excepcionaL para que não se repita o que tem ocorrido nas 
da maior Importância para a Marinha Nacional esse ctédito. outras sessões legislativas desta Casa. ou seja. ten::ilinar o seu pc-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) . O parocer da eo. riodo legislativo com um acúomlo de matérias sem o ne<esSário 
mis.ção de Relações Exteriores e Defesa Nacional é favorável. A tempo de os Srs. Senadores as exalllinam:n como devem. 
matéria. a.'•sim, tcnnina a sua instrução na forma requerida pelo COncedo a palavra. para discutir, ao nobre Senador Lauro 
Senador l.úcio Alcântara.. Campos. 

f'rool"'gue a discussiiD. O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pam discutir. Sem re-
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião corpo orn- visão do orador.)- Sr. Presidente, Uata-se de um empréstimo vul-

dor- in.<;.CT']to. :toso: são US$286 m.ilh~s. Encontro-me numa situação em que 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pam diSêutir. l!ilo estou devidamente esclarecido a "'speito de que rumo tolllllr. 

Sem revi:'>ào do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, es- Não bá dúvida nenhuma de que tem razão o Senador Roberto Ftei-
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re. quando af'u:ma qrn"J. nesse processo chamado de globaHzaçio, 
existe uma mudança mnito grande na distribuição in~macional da 
riqueu, do poder, das Forças AnDadas, da explonlçio. do comu
mo, do comércio e do mercado. 

POitanto, não sabemos como o Biasil irá se organizar para 
defender a sua soberania, que está ameaçada por todos os ladoo: 
pela petda dilo moeda nacional que se transforma em dólar, pela 
abenul2 iDdis<:riminada às men:adorias eslnlllgeiras, pelo desfal
que as nossas oportunidades de emprego, absorvidas pelos países 
que nos dominam. O P=iden~ Femando Henrique Canloso de
clarou ao P=iden~ Bill Clinton que, s6 por intenn6dio do Projeto 
Sivam. o Bmsil iria abrir vinte mil oportunidades de novos empre
gos não aoS brasileiros, mas aos norte-americaoos. · 

QJanlo ao ootro argumento aqui levantado, de que nossa 
tecnologia está atrasada, de que nossa Marinha. se encoo.tra soca· 
~. não há dúvida alguma disso, pois esta 6 a situação de quase 
mdo neste Pais. Que os militares estio ganhando 1111i10 pouco, n6s 
todos sabemos. Mas, se quisermos, com este argumento, aeanpa.
nhar a tecnologia de ponta norto-americana, sabendo que os Esta
dos Unidos despendem em !lesquisa quatro vezes o Orçamento da 
França. que os implementas bélicos defensivos ou de llaqUe são 
cada vez mais caros e dotados de uma tecnologia cada vez maior, 
6 evidente que exauriiemoo nossos parros recursos a flDl de tentar 
acompanhar em vio essa tecnologia de ponta. Potestam te~e fi
niTe ubí finitum annorum vis. Sabemos que o poder de um país 
le!mina onde ~nnina o poder de suas armas. Jnfe!izmen~. o poder 
de nossas IUIIlaS exp<eSsa quão pouco pode o Brasil, quão pouco 
pode ele def- sua politica orçamentária, quilo pouco pode ele 
def- a sua política de cimbio, quiio pouco pode ele demonstmr 
que 6 :realmente um País sobemno. 

POitaniO, apesar desse argumento, aparentemente sedino<, 
de que deven:mos procutar alCIIliÇM a tecnologia de poDia e nos 
modemizannos também no que diz respeito aos setores Iililitaxes, 
cmio que enliaremos num beco sem safda, porque não poderemos 
alcançar jamais o nível tecnológico dos países que nos dominam. 

Dian~ de tio complexos problemas, fico pensando se não 
se trata também de uma fonna de empe6stimo que se chama !lllp
ply cralit, ru seja. ctédiiO concedido para que o pais que toma 
esse ctédito seja obrigado a comprar, a importar apenas daquele 
país que fotnece·o referido ctidito. Esse a.manamento entre o CI6-
dito e a compra de um determinado país 6 um proocsso perigoso 
que nos tem dominado desde o s6culo passado. 

O Sr.Jooé lgnácio Fendra- Pmnite-me V. Ex' um aparte? 
O Sr. LAURO CAMPOS- OUço o nolxe Senador los6 Ig

nicio Ferreira.. 
O Sr. Jooélgnádo Fendra- Qleroesclarcccra V. Ex',jáque 

ficw alheio à disoussiio, por alguma n:do, que esse recmso se destina 
i.CODStrução de um submarino e de uma corveta aqui no Brasil.. 

O SR. LAURO CAMPOS- Eu sei. 
O Sr. José Ignáào- -· com o reautamenlO de mais de 100 

elllJreSaS nacionais, que irão fornecer tudo - geradores. fiação, tec
nologia eletronica - do nosso parque iru.hlstrial A mont.agem serft 
feita aqui. Isso é motivo de orgulho~ pois o Brasil é um dos nove 
países do mundo que constroem submarino. Assim. em 1962, re
~toU a nossa .indústria naval. tanto na produção de navios 
quanto mercantes. Emmos o segundo maior pais coostrutor de na
vios do planeta, posição essa da qual nos orgulhamos, mas que 
hoje está um pouco defasada. 

O SR. LAURO CAMPOS · Agradeço muito o esc1&reci· 
menlo de V. Ex• com esse aparte, que mostra que estamos aqui 
muito pouco informados a respeito do assumo. Não b~ dlivida al
guma de que montaremos esse submarino e esses he~ no 
Brasil. Niio há dúvida alguma disso, mas aqui tamb6m f!Cal:i uma o 

divida de US$300 milhões para pagarmos, ou para nossos filhos 
ou netos pagarem. 

Esse8 sio assuntos que ofCRICCDl aspectos multifa.cet.ários 
muito delicados. muito importantes, sobre os quais me recuso a 
votarru decidirporumaou outra altemaliva, assim, de afogadilho. 

l)cclaro que vou abster-me de votar desta vez. 
Muito obrigado. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa. 

lavra para cncamjnflftr. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- V. Ex' já discutiu a 

mat&ia, de maneira que, para encaminhar a votação, V. Exã p:xtC
m fazb.lo. No momento, infelizmente, a Mesa não pode conceder 
a palavm a V. Ex•, porque vamos enccttar a discussão. V. Ex• foi 
o primeiro orador a discutir. 

A Mesa esclarece também. mais uma vez, que concorda 
com as observações do Senador" Esperidiio Amin no que se refere 
a outros projetas c não a este., que já se encontra na Casa hã mais 
de mês.. Trata-se de assunto relevante. de nat11mza excepcional e 
que. portanto. tínhamos o dever de examinar antes do t&mino des
ta parte da Sessio LegislativL A Mesa refere-se aos processos que 
estio chegando i Casa, uma vez que temos quatro pedidos de ur. 
g&tcia. Solicitaria aos Sn. Lideres que examinassem a prioridade 
dessas urg&lcias, para que não tiv~semos episódios como nos 
anos mteri<XeS. 

Continua a disoussiio da mat6ria. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Nilo havendo quem 

peça a palavra. encerro a discussio. 
Em volaçio. 
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao Senador 

Eduazdo Suplicy. V. Ex• dispõe de cinco minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Para encaminhar à 

volaçio. Sem revisio do 001dor.) • Sr. P=iden~. no caso do em
plésthno para o lnstiblto Rio Branco. houve, por parte do Senado, 
o tempo adequado para que pu~ssemos obter todas as infonna
ções, inclusive aquelas <p.~c, no imbito da Comisslf.o de Assuntos 
Eoonômicos. eu havia solicitWo. 

Em virrude dos argumentos aqui levantados em plenário. os 
Senadores do Partido dos Trabalhac:loros avaliaram que o empresti
mo do BID, da onlem de US$10 milhões, para aquela fmalidade 
não em prioritário. Em vista disso, a Bancada f1<011liherada de se
guir o voto que eu havia proposto. 

Neste ilem on. em apRlCiação, conforme já observamos, 
houve muito pouco tempo para o exame da matéria. Seria adequa
do que a Ca:nissão de Assuntos Econômicos c a Comissão·de De
fesa Naciooal tivessem tempo suficiente para dirimir as dúvidas 
como as levan<adas pelo Senador Lauro Campos. 

Nessas circunstâncias, portanto, estamos propondo a abs
t.enção oeste caso. 

· A SRA.. ,JÚNIA MARJSE • Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Concedo a palavra à 
Senadora Júnia Marise. 

A SRA.. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para encaminhar.) • 
Sr. Presideute. a Bancada do PDT Votará favoravelmente à apro
vação deste proFIO. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA. Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para encaminhar a votaçio. 

O SR. PRESIDENTE"(Jos6 Sarney)- Concedo a palavra 
ao Senador Lúcio Alcintara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB.cE. Para encami
nhar. Semrevisio do orador.)- Sr. Presidente, como havia dito oa 
minha intervenção anterior por ocasião da discussão, vou votar fa
voravelmente ao projeto. Mas quero dizer, para reiterar a minha 
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preocupação - não s6 niinha, mas do Senador Espcridiio Amin e Parágrafo tínico. A operação de crédito extemo autorizada 
de outros tantos -, que o item referente ao empréstimo para o !ta- neste artigo destina-se a fmanciar a aquí:siçio de bens e serviço$ 
maraty deu entrada no Senado no dia 14 de março, tendo sido para construção de um submarino. sistema sonar e componentes 
aç.reciado em duas. Comissões: Relações ExteríoreS e Ãs!iintos para uma ca:veta pertencente 1 Marinha do BrasiL 
Económicos. O item referente ao empréstimo para- ã Marinha deu Art. 2° A operaçio de crédito autorizada se .realiza..ri sob ãs 
entrada no dia 23 e veio diretamente pam o Plenário. seguintes condições: 

Sr. Presi_dente. V. Ex• disse muito bem que o-requerimento Valor: DM 399.530.007 ;20. sendo 
h.1via sido subscrito pelos Uderes. o que é regimerita.L O meu ape- a) DM 275.104.407.20 relativo ao Contrato Comercial "A"; 
lo é o mesmo do Senador Esperidião Amin: matériaS dessa namre- b) DM 12.972.000,00 relativo ao Conmuo Cometciaf "B"; 
za somente devem vir ao Plenário depois de previamente analisa- c) DM S3.840.(XX).OO relativo ao Contrato Comercial "C"~ 
das pelas comissões. · d) DM 57.613.600,00 relativo ao reoj!ste do Contrato C<>-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votaÇão. . . mercial"A'~ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permariecer-sen~ Cari:Dda: 06 (seis) meses a contar de cada desembolso;. 

tados. (Pausa.) Amortização: 10 (dez) poitelas semestrai:;, iguais e conse-
Aprovado, com o voto contrário do Senador Ademir Ancha- cutivas; 

de e com as abstenções dos $enadores Eduarrl.c?_Suplicy, Lãuro Downpaym.ent:-RefenmteaoCootraloComen::ial ''A": 
Campos e José Eduardo Outra e da Se nadem Mirin.a. Silva: a} 10% (dez por cento) oa data da efiCácia; 

A matéria vai à Comissão Diretora palllredaçio fmal. (Pausa). b) 10% (dez porcento) 06 (seis)moses após a daia da eficácia; 
Sobre ~ mesa, parecer da Comissão Diretora sobre a :reda- c) 20% (vinte por cento) pro rata do reajustamento de pre~ 

ção fmal., que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Sena· ços, após a aprescntaçio das faturas; 
dor OdacirSoares. -RefexcDtc aosCootralOs ''B"e "C'~ 

É lido o seguinte: .a) 10% (dez por cento) na data da efiCácia; 

PARECER N•424, DE 1995 b) 10% (dez porcento) 06(seis)mosesapósadaiadaeficácia; 
(Da Comissão Dírercia.) ·Juros: À taxa da '1ondon IDlerbmck Offered Rale" (Ll-

Redação rmal do projeto de Resolução o• 77, BOR) de 06 (seis) meses para o Muro Alemão, a=cida de mar-
àe 1995. gom (opread) de 1,875% (um virgula oitoceniDs e selenta e cinco 

por ceniO) a.a. sobre o saldo devede< do principaL a partir de cada 
A Comissão Iítraóra apresenta a redação fmal do Projeto desembolso; 

de Resolução n° 77. de 1995. que autoriza a República Federativa 
do B:>asil a contratar operação de crédito externo, no valor de tre- Juros de Mora: 1,0% (um vírgula zero por cento) a.L aci-
zentDs e noventa e nove_ D+ilbões. quinhentos c trinta mil e sete ma da taxa de juros; 
marcos alemães e vinte ce,ntavos, ~nto a u-ni coiisórció formado Taxa de Administração: 0,&36% (zero vírgula oitocenlDs e 
por empresas alemãs, destinada a fmanciar a aqUiSiçãO-de bens e uinta e seis por' cento) ftat, calculada sobre o total do e.n:q:ristimo 
serviços para construção de um submarino, sistema sonar e com- excluindo-se o valor do reajuste, cu seja, DM 2.8S8A21.00 (dois 
ponentes para uma corveta pertencente à Marinha do Brasil. milhões, oitocentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e vinle e 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1995, -José um marcos alemies) pagáveis atia data da eficácia do Contrato de 
Sarncy, Presidente- Odacir Soares, Relator-- Teotônio Vilda Financiamento; 
Filho - ..iúlio Campos. -- .DespCSQ Gerais: Despesas com impostos, taxas de set05, 

ANEXO AO PARECER N• 424, DE 1995. etc., desde que efemadas no Bnsil e lliiíitadas a 0,1% (:r=> vírgu
lA um pOrCento) dO valor desembolsado. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48. itt:tn 28, do Regimento Interno, promulgo a Art. 3° A autorizaçio concedida por esta Resohlção deverá 
seguinte ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contado da 

1<liSOLUÇÃO W , DE 1995 

Ac.Wriza a República Federativa do Brasil a 
contratar com o consórcio formado pelas empresas 
"Ferrostaal Aktiengesellchaft" e a •Howaldtswerke 
- Dcutsche Werft AktieogeseHchaft•, operação de 
cr~dit.o e:rlernp~ oo valor de DM 399.530.007~0, des-. 
tinada ao financiamento de bens é sel-viços para 
construção de um submarino, sistema sonar oompo
nentcs para uma corveta pertencente à-- Marinha do 
Rra-.il. 

O Senado Federal resolve: 

- data de sua publicaçio. 

Art. 4"' Esta ReSoluçãO entra em viga na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão are-
dação fmal. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussãO. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 

Aprovada. 

Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada, nos 
termos da Resolução n° 96. de 1989, do Senado Federal, a Coctra
tar C<....,m o consórcio formado pelas empresas "Ferrostaal Aktienge
se!lschaft" e Howaldtswerke - Deutscbe Wetft A.ktiengesells
cbah", operação de crédito externo no valor equivalente a DM 
399.530.007.20 (trezentos_ e nOventa e nove milhões. quinhentoS e 
trinta mil e s_ete marcos alemães e vinte centãvos). 

A matéria vai à pronrulgaçio. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Solicito aos Srs. Se
n.adorci que se encontram em seus gabinetes a fmeza de compare
cerem ao plenário, uma vez que precisamos de quorum qualifica
do em votação nominal para a matéria que está sendo incluída na 
Ordem do Dia, o item 6. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 6: 
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTIIUIÇÃO N" 29, DE i 995 

lado, se alinham fotÇU que, a tilnlo de um projeto de modern
ização cconõmíca, pretendem reduzir o tamallbo do Esllldo lnasi
!eiro, pretendem amputar a participação eslaUI na economia, poua, 

Discussão, em primeiro tumo. da Proposta de então, entregarem esses setores aos interesses da iniciativa priva
Emenda à Constituição n• 29, de 1995 (n• 4/95, na Casa da. no<adamen"' de origem eslra.!lgeirL De outro lado, estio os 
de origem), de iniciativa do Presideu"' da República, que resistem à liquidação do palrimõnio público, estio os que en
que ahem o§ Z' do""- 25 da ConstituiçãO Fedem!, ....00 tendem que sem a presença de um Esllldo forte e soberulo nio se-

• Parecer favODÍveL sob no 387, de 1995, da C<wnissão remos capazes de alcndcr os sonhos e anseios de milhões de brasi-
- de Constituição, Justiça e Cidadania, com loiros que lutam po< condições mais dignas de exislincia. 

cotreçio redacional, em obodi~ncia à t6cnica legislal.iva. Hoje se inicia a votaçio das chamadas reformas constitucio-
(Quinla e última sessão otdinária de discussão) nais, IOdas voltadas ao mesmo propósito: o de reduzir o Estado. A 

A Presid&.cia C5Clarece ao Plenúio que oos termos do dis- emenda que on. discutimos se insere neste contextO,· póis se pre
posto no art. 358, ln llne. do Regimento Jntcmo, a matma oonsta tende rotiiDr, suprimir uma pCiqu- expressão do § Z' do art. 25 
hoje da Ordem do Dia na sua quinta e última sessio de discussão. da Coostituição, empresas estatais erigidas pelos Estados, a exclu-

O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey}. Em di,.,•<sio (Pausa.) sividade de distribuição dos serviços locais de gás canalizado, cio 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA • Sr. Presideu..,, assegumndo às alUais empresas coocessionirias, criadas até a p-o-

peço a polavm poua discutir. mulgaçio da presen"' Emenda Constitucional, os direitus decor-
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey) - Tem V. Ex" a palaVl'IL ron"'s do ama! sis"'ma. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para A presente proposta de emenda cooslitucional que, se ap-o-

discutir. Sem revisio do orallor.)- Sr. Presidente. Sr's e Sn. Sena- vada leiá in"'nsa repercussão em toda ordem econõmíca naciooal, 
~s. há. pouco a dizer, mas gostaria de escmcer um ponto que Viola de fonna clara e insoflSmável os pincipios gerais que nor
coosidero importante. já que foi objeto de enfoque na Comisslo de teiam a atividade ~ (art. 170 da CF). em especial. o inci-
Constimição, Justiça e Cidadania, deveodo ser trazido ao plenário. soL principio da livre C<lllCOD'&!cia. 

A proposta aprovada pela Cânwa veda a ediçio de medida A abertura proposta, eiimi•••do de plano a exclusividade 
provisória para regulamentaçio do "'xto que poderi. ser aprovado de dislnruiçio pelas •mrresas estatais, retira dos Estados da Fede
hoje. Entenda-se que a regulamontaçio, aqu~ 6 aquela feita pelo raçio a capacidade e a autDoomia de dispor de instrumentos que 
Estado-membro, quer dizer, quando se fala em disposição que vise viabilizem a adoçio de tarifas justas pelus serviços prestados, 
explicitar mais o assunto, nãO me parece que isso venha a ser feito atendendo segmentos que, se tivessem que arcar com os pteÇOS de 
po...,riormen"' pela União, pois o assunto ii se esgota ai, ii que é mercado pelos serviços de distribuição do gás canalizado, nio ..,.;.., 
matéria concememe aos Estados. membros. coodiç(xo;s de ter acesso a esse serviço público da maicr relevi.Dcia. 

Neste caso, poder·so-ia dizer que boove um erro. pois sendo Ademais, há que se ressaltar o caráter estratégico do gás na 
matéria regulável pelo Estado-membro cio se haveria de cogilar matriz energética mundial que responde. juntamen"' com o ponó
em medida provis6riL O= que isso cio 6 verdade, pocque a ieo, po< 50% do consumo de energia no !Dillldo. HA que se assegu
Constimiçio Federal de 1988, que está a vigir, nio proibiu a edi- rar a JRSCl'Vaçio da soberania nacional. manifestada na politica de 
ção de medidas provisórias pelo Estado-membro, podendo ele edi- prestaçio do referido serviço público, pelos Estados da Federaçio. 
tá-ias. Já na Constimiçio de 1967, ahenda pela Emenda de 1969, A proposta de ~nçio constimcional aqui tmtada. a das
houve explicitamente Uma disposição que proibia a utillzaçio de peito de parecer uma alteração ponbJal de um dispcxs:itivo sem 
decretos-lei pelos Esllldos-membros. qualquer tipo de impacto na coosist~ da Carta Magna, atinge 

Demaneiraquees5e fatoqueonsejouumadiscussãonaCo- mortalmen"' os princfpios fUndamentais da ordem econômíca, 
missão de''Comtituiçio e Justiça sobre a ~ncia de utilizaçio vale reafmnar, a livre concot'Iência e a sobemnia nacia:aal. 
de medidas provisórias pelo Estado-membm fica supendo pela São esses os principais motivos que levam o PDT a votar 
evi~ncia de que não há qualquer proibição de utilização de medi- ca1tra a emenda constimcional. 
da provisória pelo Estado-membro. Ent o que tinha a dizer, Sr. Presideu"'-

No mérito, a matma já é conhecida da Casa o do País todo. Muito obrigado. 
Votan:i favoravelmente. O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Pres~. peço a pa-

0 SR. PRESIDENfE (Jo~ Samey} • A Presi~cia, de lavra para encamínhar a matéria. 
oficio, prorroga a sessão por mais trinta mínutos a fim de concluir - O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) - An"'s de conceder a 
a votação. palavra a V. Ex•, gostaria de pedir aos Srs. Senadores que se en-

Em discussão. (Pausa.) _ __ __ _ _ _ _ __ contram em seus gabinetes ou em outras dependências da Casa 
Não havendo quem peça a pala:vm, encerro a disaiSsiO.~c----que compareçam ao Plenário. Daqui a pouco, proceder-se-á i vo-
Em votação. - tação noaúna1 desta matéria, a qual exige quon~m qualificado. 
Antes de encaminhar a votação, desejo coDDJnicar ao Plená- COncedo a palaVIa ao Senador Eduardo Suplicy. 

rio que o Senador Edu.,OO Suplicy oncamínhou emenda de p-o- O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Para encaminhar 
posta! Constimiçio. Esta Emenda, de n•29, em face do art. 338, § votação.)- Sr. Presidon..,, Sr's. e Srs. Senadores, duran"' a discus-
20, não obtendo quorum. foi devolvida ao signaWio. são em Plenário desta proposta de emenda l Constituiçio. já tive-

O SR. SEBASflÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a pa- mos oportunidade de emnnerar as razões que nos levam a votar 
lavra, para encaminhar a votação. contrariamente i proPJSiçlo, na fom:uL do pan::cer da Comissio de 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex" tem a pala- Constimiçio,Justiça e Cidadania. 
vra, para encaminhar a v~ão. - Entendemos que a substituição do monopólio estatal nos 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Para encamí.nhar serviços de gás canalizado po< concessões ! iniciativa privada ge
a votaçio.) - Sr. Presidon..,, Sr's e Srs. Senadores, em nome da Li- ror& gnvissimas distorções que o "'mpo cuidará de comprovar. As 
derança do PDT, queremos fazer o seguinte encaminhaméoto: vi- atn~_ ~vi4&cias de que ãs distribuidoms de GlP estio manipu
vemos um momento crucial na história deste País, onde, de um lando a ofeiia -de gás de cozinha - acusação levianamente atnl>uída 
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à greve dos petroleiros- sã.o apenas uma amostra do tr.igioo porvir 
na área do gás canalizado, uma vez privatizada. 

Por isso, propúnhamos, atrav6s de duas emendas, que o Se
nado se debruçasse sobre os desafios de ~guiar uma atividade 
cconômica, buscando contrabalançar os imperativos do lucro com 
o atendimento das demandas sociais. Essa foi nossa preocupação 
fundamental •• 

Nenhum mal faria a Constiblição mencionar que lei Oidiná-
ria disporia sobre: ~ - ~ 

- a observância dos direiiDS dos usuários, devidamente rep-
resentados por conselhos institucionalmente reconhecidos; _ 

- a delimitação de ãrea de outorga; a compatibilização de 
fases operacionais e modais distintos de fomecimeoto de gás ao 
coosumidor; 

- o gerenciamcnlo de processos de fusões, incorpomções 
ou transfonnações de concessionárias, ante a questão de transfe
r&.cia ou prorrogação das concessões; 

- a soluçio ~ o problema do abastecimento do Distrito 
Federal, faoc à compd~ncia dos Estados-membros no trataoiento 
deata maléria. • 

Nio estaríalllOS, assim. ao contrário do que muitos susten
tam,. constitucionaliza.DCio a matéria. embora a leitura mais atenla 
dos textos das PECs já aprovadas na Câmara dos Deputados. nesta 
legislatnra.. nos convença de que o pensamento neoliberal este s~ 
está coostitucionalizando o seu idcá.rio, ao invés de simplesmente 
"enxugar .. a Constimiçio. 

Estaríamos tio-somente na feliz expressão do eminente 
constitucionalista po<tugufs, José Gomes Canotilho, atribuindo il 
Comtimiçio, neste particular, um papel "dirigente", criando um 
11comando vipculante" para legislador ordinário. 

Mas, para que nio fôsseDl05 consideJ;ados in~igentes. 
abrimos mio de nossa emenda ampliada para suscitar o debate. 
apenas, sobre a necessidade de instituciooalização da organizaçio 
de usuários, como fonna de fortalecimento da verificaçio dos di-
reitos do consumidor. __ 

Lamentavelmente nio logmmos obter, na forma regimental. 
assinaturas em número suficiente para qtie essa questio fosse ao 
meoos debatida em Pleoário. não obstante muiiOs Srs. Senadores 
houvessem manifestado apreço por esta idéia. AISum de nossos 
Pares, quiD.avllm emprestado apoio à discussão desta emenda em 
plenário, voltaram atrú, cancelando suas fmnas junto ao texto da 
emenda. ou colocando simplesmente o qualificativo "em apoia
mente'' depois do apelo que o Uder do Governo, Senador Elcio 
Alvares. fez a muitos dos sign.atá.rios. Trinta e quatro Srs. Senado
res haviam assinado. sn. e Srs SenadoRs, a proposta que institui
ria o consefuo de usuários. tanto em nível federal quanto no nivel 
dos Estados e, entretanto, após o apelo do Senador Elcio Alvares, 
apenas dezenove restaram. 

Este comportamento obscurece a democrncia. De duas uma: 
ou temos normas que calam a voz das minorias, que abafam o de
bate e que '\rataram" os que oo.sam legitimamente dissentir, oo te
mos a ação orquestrada pela bahlta do Governo, que inibe a livre 
expressão dos que se alinham com o Executivo. 

O apoio à discussão não pode ser interpretado como apoio 
incondicional à matéria. Se assim fosse, Dão haveria necessidade 
de aferição de votações, pois de antemão, pela simples cmtagem. 
dos que subscrevem ou não uma proposição. teríamos como dado 
o resultado. Ademais, o próprio sentido da discussão, que é o de 
formar, amadurecer ou retificaro convenciineuto do legislador. es
taria prejudieado. 

Disseram que o PT era inttansigenLe por nãO ter-participado 
da revisio constitucional, por não ter apresentado emendas nessa 
legislatura. quando as PEC's estavam sendo discutidas na Câmara. 

Ao que tudo indica. a: participi.çio do PT seria apenas para dar um 
verniz de legitimidade a esse processo, pois~ ao que se vê, nio há 
abertura para discussio séria e sincera de nossas conlriOOições. 

O Parlameolo fica menor após esta votaçio. A intetposição 
de tantos obstáculos ao debate anuvia. esta legislatura, equiparan
do-a aos tempos de total sujeiçio ao regime militar. Ou talvez 
pior, pois, àquela época. oingu6m. alimentava veleidades de viver 
em um pais demOCI'á.tico. 

Em vetdade, <pJando existia a ARENA e o MDB, eram 
muitos os perlamem.ares da ARENA que costumavam assinar as 
proposições dos parlamentaml do MDB para que justamente hou
vesse a oportunidade do det.te das matérias no Congresso Nacio
nal, o que nesta ocasião acabou nio podendo oeoaer. 

Nossa indicação é para votar~ Sr. P=ideole. 
O SR. PRESIDENTE Qosé Samcy) - Coacedo a palavm, 

para encaminhar a votaçio, ao Senado< Josapbat Marinho. 
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Pam encami

nhar a votaçio. Sem revisão do cndor.)- Sr. Pn:sidente, Sr's e 
SIS. Senado>cs, já tive opodllnidade de deelaiar que sou cootririo, 
em principio~ U emendas constitucionais que visam a sUprimir o 
monop61io estatal ou mesmo a restringi·lo. Também tenho pensa
mento :semelhante no que conceme is medidas que se destinam a 
suprimir reselVas de mercado que fon.m inslitucionalmeDte esta
belecidas, ccmo. a exemplo,. a de Telecottallli.cações. 

No caso da presente emenda, voto a favor'~ por entender que 
a mattria não tem impol1Jncia para cxmtar do texto coostitucicoal. 

Como bem disse o escrilor Heitor Cooy, foi preciso que o 
Governo pedisse a supressio, para que se soubesse que havia mo
nopólio do gás no Pais. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Cominua o encami
nhamenlo da votação. 

Com a paiBvm o Senador Ademir Anchade. 
U SR. ADEMIR ANDRADE (PS B-PA. Pam encaminhar. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Sn. Senada-es, liD
go a posição do Partido Socialista Brasileiro no sentido de que as 
cinco emendas propostas pelo Executivo a esta Casa vio de en
cootro aos interesses desta Naçio brasileira e do seu PJVO. 

Gostaria, Sr. Presidente, de lamentar profundamente a for
ma como tem sido con<hzida a votaçio dessas emeuda.s na Cima
ta do Deputados e no Senado Federal e de dizer que há uma discri- · 
minação muito grande em relação ao que é de iniciativa dos Sena
dores e do Presidente da RepúbliCL 

Nesta. ~ existem várias êmmdas constitucionais. da la
vm de Senadotes e Deputados Federais, que nio tramitam, pexma
oecem pandas. Estamos ebegando ao ridicu!O, Preoideote José 
Sarney, de colocarmos ao ~ de tOOas as prop;>stas encaminhadas 
pelo Senhor Pn:sidente da República ao Coogresso Nacional que 
as leis que vão regulamentar essas tefounas não podem ser feitas 
por meio de medidas provisáias. 

Todos nós temos cootestado a qu.,.tio das medidas provisó
rias. V. Er, no seu disaJ.rso, ao abrir o Congresso Nacional. foi 
um dos Senadaes que lutru contra isso. Aqui no Senado, há uma 

~ emenda coostituciooal proposta pelo Senador Esperidião Amin e ou
tm pelo Senador Roberto Requião; ambos Dilo andam. não tramibm. 

O nosso Regimento Interno e a Constituição Fedeml nio 
fazem a difetenciaçio de prazo entre emendas que sejam da ini
ciativa do Presidente da República e aquelas da lavra de Parla
mentares. 

lnfelim:J.ente temos que registar que, nesta Casa, têm sido 
apreciadas somente as emendas da iniciativa do Presidente da Re
pública, as dos Parlamentares permanecem paradas. E. em espe
cial, esta emenda que defmiria. de uma vez por todas, a questio da 
medida provisória. 
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O D05.SO partido votará contra, pol" :rcc:omc:odaçio da sua 
Executiva Naciooa.L 

MnÍio obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) • CoDc«<o a palavra 

ao oobre Senador Roberto Freire para encamiDbar a votaçio. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PP5-PE. Pua encaminhar a 

votaçio. Sem revisio do orador.) • Sr. PresideDle. serei ripido. In
clusive ji disalti essa ma16ria quando da sua tramilaçio nesta 
Casa, talvez, DO sentido de rccupcrnr esse ttiODOpÓlio que nJo 6 da 
Unilo nem de empresas estatais da Uniio e. s~ do& Estados. Sur
giu na Assembléia Nacional Constituinte em funçio de duas em
presas estaduais de g6s, mais precisamente dos Estados de Silo 
Paulo e do Rio de Janeiro, que desejavam ga:nnlir a sua conccssio 

É algo que. como dis.!e o jornalista Car!oa Heitor Cony, foi 
necessário que o Governo discutisse a sua viabilidade ou nio de 
contiwar como moo.op6lio estadual para que se tomasse conheci
mento.. Tio verdadeiro isso, que a Cimara dos Depitados, com o 
apoio quase que uninime, apresenlOU uma emenda tentando ga
rantir as empresas concessionhias <flC existiam em rutros doze 
Estados brasileiros. 

Depois, descobriram que estavam fOIIIWido um cartel tri
partite entno a Pctrobrás, uma determinada empresa privada, ligada 
a grupo de empreiteiros, e os Estados-memlros; essa foi a grande 
celeuma provocada per esse assuut.o quando da disaJssio no pri
meiro turno na Câmara dos Deputados. 

A discussio nJo foi aprofundada. Ficou-se cm pooiçio ma
niqueísta, partiu-se para algo equivocado DUma emenda constitu
cionaL de se colocar vedaçlo de medida provisória, quando está 
sendo disaltida neste Con!!re»<! a qucstlo da medida provisória 
como instituto constitucional. E, evidentemente, um equívoco, 
mas um equivoco maior ainda é que pela Constiruiçio brasileira. e 
essa intcipmaçio não csiA clara, não cabe """ Estados ediçio de 
medida provisória. Parece-me que isso é competSnc:ia ánica e ex
clusiva do Presidente da República. 

Sendo assim. se era. monopólio estadual, se se abre ccnces
sí!o para empresas privadaa DO âmbiiO dos Estados, 6 de sua auto
nomia legislar na regulação e na regul•mentaçio de acordo com o 
que definissem as Assembléias Legislativas. 

Foi uma interferência clara. talvez com o sentido de quexer 
ganhar alguns SCIOieS mais I<l"r.llários à qucbm do mooopólio. I""" 
di= que não haveria nenhuma regulaçio via medida J:<OVi>6ria. 

Acredito que está com imperfeições, nós não tivemos a ca
pacidade, na Comissão de Justiça e nem neste Plenúio, de aprimo
rar. Estamos fazendo um serviço apenas pam que nio haja retomo 
à Câmara dos DeJXItados, numa capitis dimiDutlo do Senado, 
mas, de qualquer forma, no m6ril0, estamos defendendo as refor
mas da ordem ecooõmica, tentando aprimor:ar, com emendas em 
rchçio ao petróleo, às telecomunicações c. nesta, aprovando, mes
mo discordando, pelA p6ssima n>daçio, diria até injuridicidadc 
deste projeto. mas, de qualquer forma. no mérito, votanios favora
velmente. 

O SR. JADER BARBALHO • Sr. Presidente, peço a palA· 
vra para encaminhar a votaçlo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarncy) - Pam encaminhar a 
votaçio, concedo a palavnL ao nobre Lider Jader Barba.lbo. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami
nhar. Sem revisio do orador) • Sr. Presidente, Sr's c Srs. Senado
res, desejo registrar, no momento- em qtie- o Senado vai apreciar 
esta emenda à Constituição, algumas considerações a IeSpeito da. 
lramitaçí!o desta emenda no Congresso Naciooal. 

Em primeiro lugar, há que se registmr que esta mat&ia tra
mitou na Cimara desde fevereiro, com ampla discussão. f)iscus

são de tal ordem. Sr. PresideDI.e, que no segundo turno de aprecia-

ção na C1mara dos Deputados, aquela Casa resolveu alterar a re-
daçio dada no primeiro rumo. Não se pode, portaniO, dizer que cm 
relaçio a essa emenda não ororreu exaustivo debate na Cimara 
dos Deputados. 

Por outro lado, Sr. Presidente, na democracia bá que se ter o 
respeito à. minoria, que tem o direito de argumentar e de pleitear. E 
neste caso, Sr. Presidente, pude ser testemunha das intervenções 
realizadas pelos divcnros membros de partidos poHticos que dis
cordaram dessa emenda. constitucional quando ela tramitou na Co
missio de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado FederaL 
Li, foram apresentadas várias emendas, que fomm analisadas pelo 
Relator, Senador Edison Lobi.o •. 

Permito-me esclarecer, Sr. Presidente, para que ftquc "'gis· 
trado nos Anais do Senado e pam que não pareça que hwve um 
silencio cm rclaçio aos argumentos aqui apresentados, que as 
emendas apresentadas pela Senadon. Júnia Marise visavam que 
esta matéria fosse regulada por lcgislaçio complementar. 

As emendas apresentadas pelA ilustre Bancada do Partido 
dos Tmbalhadorcs visavam, Sr. Presidente, eStabelecer, ji DO tcxiO 
da emenda, matéria que consideramos pertinente à lcgislaçlo in
fraconstiblcional. 

Faço estes IlOgislros, Sr. Presidente, para que conste dos 
Anais desta sessio do Senado que houve oportunidade de os di
versos partidos aqui representados oferecerem cootribuição a essa 
emenda. assim como a análise que ocorreu na Comissão de Consw 
tibliçio, Justiça c Cídadania. 

Em relaçio à emenda do PT, ficou claro, desde logo, para a 
ComissãO que a emenda ofm:cida diz respeito e ~ apropriada tec
nicamente em matéria complementar, ou em mat&ia reguladon. do 
texto Constitucional Nunca, jamais. disciplinar conselho de usuá
rios no texto da Constituição. Portanto, a emenda do PT foi rejeitaw 
da pela Comissio por ser inadequada tecnicamente e nio ser o mo
mento oportuno, que seguramente seria aquele da legislaç.io regu
ladora da matéria. 

Por outro lado, a Comissão fez a opção no sentido da legis
laçio ordinária, considerando, inclusive, que já existe a Lei de 
Concessões por parte da União. O Senador Josapbat Marinho teve 
a oportunidade, ainda na Comissão, de se manifestar com telação 
à questão dos monopólios, "Que estava -no Cápítulo da Ordem Eco
nômica, mas sendo tratada fora da mesma. 

Faço este registro, em nome da Liderança do PMDB nesta 
Casa, para demonstrar que a Oposição teve a oportunidade de 
apresentar seus argumentos, que não fomm ignorados, muito pelo 
coottário, foram tratados pelo Sr. Relator, pelos membros da Co
missão e estio sendo tratados nesta oportunidade. 

Com estas considerações, a Liderança do PMDB recomen
da a aprovaçio da Emenda Constiblcional. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. PresidcDlc, peço a pala
vra para umá breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra, 
para uma comunicação, ao Senador Hugo Napoleão. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma comuni
cação.) -w Sr. Presidente, quero comunicar que as razões do Par
tido da Frente Liberal serão expostas pelo Relator da matéria, 
na Cooüssllo de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, Senador 

- Edisori Lobão. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarncy) • Concedo a palavra 

ao Relator? para encaminhar à. votação. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para encaminhar i 

votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn. e Srs. Se
na.dorcs, esta foi a primeiia propoSta -de -lmienda Constiblcional 
que chegou ao Senado pam nosso exame, para a qual tive a honra 
de ser indicado Relator. 
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Aguardamos por duas semanas seguidas a conttibuiç&o dos 
Srs. Senadores. Ao fmal do prazo. foram !presentadas três emen
das. A primeira delas, de auiOria da Bancada do PT, looga emenda 
que cria os conselhos e outras providências cottelatas; a segunda, 
da ilustre Senadora J6nia Marlse, pleiteava uma lei complementar 
em lugar da lei ordiriária para regulamentação da matéria. No pas
so seguinte, o PT apresenta uma nova emenda. reduzindo a sua an
terior a uma outra de duas linhas apenas, tratando da criação dos 
cooselhos de usuários. 

Sr. Presidente. o parecer do Relator foi coo.trüio is tiês 
emendas. No caso das emendas do Pf, sob o argumeoto de que se 
trala de uma legislação infraconstitucional. Desde logo, adiantei o 
meu voto, para o instante em que tivermos que vOtar a regulamen
tação do dispositivo cóDstib.lcional, favorável à criação dos canse-:. 
lhos de usuários. Mas vep que o PT insiste- na ComissãO duas 
vezes e no Plenário mais uma - na apresentação dessa EileSlna j:ro
posição e ainda alega que não se pratica de%DOCI3cia porque a mi
noria não tem o poder pam decidir. No instante em que decidirmos 
pela minoria e não pela maioria, estaremos praticando uma demo
cracia exótica, no mínimo. A democracia se cua.cteriza pela deci
são da maioria e não da_s minorias. Respeitamos e pR::lamOS a-mi
noria, mas as decisões foram e terão que ser sempe da maioria, 
sob pena de não estarmos num regime democtá.tico. 

Quanto ao argumento acetca da proibiçã.o de se regular a 
mat&ia -por medida provisória, visto que os Estados não podem 
editar medida provisória., -tenho a dizer que. na v~ os Estados 
não esíão proibidos de participar da legislação complementar des· 
samatéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Senador Edison Lo
bão. se V. Ex• me pennite., vou interrompê-lo para submeter ao 
Plenário a proposta de prorrogação da sessão por maiS lrinta minu
tos, a f~m.de concluirmoS a·votaçiO~ 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordO. -permaneçam 
sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A sessão será prorrogada por mais trinta Diinutos. 
Tem V. Ex• apalavra._ 
O SR. E[)ISON LOBAO _. Não fosse a proibição da regu· 

lamentação dessa matéria por medida provisória; ela poderia ser -
regulamentada por medida provisória, sem prepízo da interfetin
cia posterior dos Estados, de acordo com o § 2" do art. 24 que es
tabel~ 

"§ 2° A competência da União ao legislar sobre 
non:nas gerais não exclui a competência suplementar dos 
Estados". 

Portanto. não se pxaticou nenhuma heresia j.Iridica. nenhum 
atentando aos dispositivos oonstib.lcionais. O que se fez foi. rigo-
rosamente, votar dentro dos princípios gerais do Direito e estabe
lecer os princípios da economia para este País. 

Portanto. como Relator. e agora falando em nome do Líder 
Hugo Napoleão, em nome do PFL. encaminhamos favoravelmente 
à aprovação da emenda como foi acolhida na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania. : 

O SR. HUMBERTO LUCENA • Sr. Presidenle, peço a 
palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem V. Ex' a pala
vra. por cinco minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para enca· 
minhar a votação.) - Sr. Presidente, serei breve. 

Ao dar o meu voto favorável à presente proposta de emen
da constitucional. inclusive aceitando, na íntegra, os argumentos. 
expendidos pelo nobre Senador Roberto Freire que, com muita lu-

cidcz, falou sobre a matéria, desejo juntar a minha voz à de quan
tos Seuadore<! fw'ram apelo a V. Ex•, estendendo-o aos Srs. Lide
res. no sentido de que a Comissão de Constituição. Justiça c Cida
dania delibele, o mais rápido J"l&''vel. sobre as propostas de emendas 
coostiblciooais relaciooadas ao :instituto da medida provisória. 

Estou de pleno acorde com as considerações levantadas 
por vários Srs. Senadores neste sentido. pois não é possível. Sr. 
Presidente, que continuemos a admitir o abuso da medida provisó
ria sem votarmos o Projeto Nelson Jobim,. que está. há tanto te!Dp) 
no Sena:do. E fica tão bcin caracteriiado esse abuso que ao votar
mos uma Proposta de Emenda Constitucional temos que estabele
cerque a sua regulamentação não podem ser feitll por Medida Pro
visória. 

Quero lembrar aos Srs. Senadores. ainda., que M pelo me
nos um Estado, o de Santa Catarina,. cuja Constituição instituiu a 
Medida, Provisória. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não havendo quem 

peça a palavra. encen"' o encamjnhamento dávolaçio. 
V amos proceder à volação. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

A Mesa esclarece ao Plenário que, na fonna da Constitui
ção, esta votação necessita do quo111m qualificado de txês quintos 
para aprovação da emenda. 

A Presidência esclarece,. também; que bi sobre a mesa um 
requerimeniO de destaque oferecido pelo Senador Eduardo Supli· 
cy. Uma vez aprovado esse requerimeniO de destaque, a matéria 
destacada será sutm.etida a uma segunda votaç_ão porque não inte
gxari. a primeira vo1ação da emenda. na forma do ~· 

Sobn: a mesa, requenmento que será li<;o pelo Sr. 1" Seere
tárló, Senador Odacir Soa=. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 981, DE 1995 

Senhor Presidenle, 
Requeiro, nos tennos regimentais, destaque para votação 

em separado das expressõe5: "-ou mediante conce~ão ... ". cons
tanle do § 2" do art. 25 da C=stituição Fed.ml, consta do art. 1" 
da PEC n• 29/95. 

Sala das Sessões. 26 de junho de 1995.- Eduanlo Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Antes de subme!!-lo 
à votaçio. a Presidencia esclarece mais uma: vez aos Srs. Líderes e 
ao Plenário que. uma vez aprovado o requerimento de destaque. 
teremoS uma segunda veXação para essa matéria. que não será su h
metida à primeira votação. E a outra votAção dos destaques. uma 
vez aprovado,~ será feira de forma nominal com o quoro.m 
de três quintos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o re· 
querimento. Como vota o Líder do PMDB? 

O SR. JADER-BARBALHO (PMDB-PA)- Recomendo à 
Bancada a "'jeição do requerimento de destaque, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Como vola a Líder 
doPFL? 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL.PQ- O PFL recomenda 
a rejeiÇão do requerimento. Sr. Presidem e. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Como votll o Líder 
doPSDB? 

O SR. SÉRGIO MACHADO (PMDB-CE) • O PSDB re· 
comenda a rejeição do requC!"imento de destaque. S:. Presidente. 

O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - Como vota o Líder 
doPTB? 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 277 

O SR. VALMIR CAMPELO (I'TB-DF) - O PTB =o- Rocba- Joel de Hollanda- Joruas Pinheoo- Jos6 Agripino- José 
mcmda a rejeição do ~erimeDio de deslaqUe. Sr. Presidente. Alves- José Anuda- José Bianco- José Fogaça- José Jgnácio-

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O:>mo vota a Lider Júlio Campos- Uo!naT Quintanilha- Luc!dio Portella- Lúcio 
do PDTI AlcântJira - Lúdio Coelho - Lniz Alberto- Mauro Miranda - Na-

A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG) - Sr. Presidente, o bor JúnioT- Ney Suassuna- OdacirSoares- OsmaTDias- Pedro 
PDT recomenda a aprovação do destaque toqUerido pelo Senado< Piva- Ramez Tehet- Roberto FreiTe- Roberto Requiio- Rome
EduanloSuplicy. _ _ ro Jucá- Romeu Tuma- S&i!io Machado- Valmir Campelo

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O:>mo vota o Lider Vllson Kleinübing- Waldeck Omelas. 
do PPR? VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES; 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA)- Sr. Presi- AdemirAndrade-DarcyRibeiro-EduardoSuplicy-José 
dente, o PPR recomenda a "'jeiçio do destaqUe. Eduazdo Outra - Júnia Marise - Lauro Campos - Marina Silva -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - OJmo vota o Lider Sebastião Rocha. 

do PPSJ SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE) • Sr. Presidente, ABsltM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: 
meu voto é individual. O requerimento sigDifica. na prática, rejei- Josaphat Marinho. 
tara emenda. Se estamos favoriveis à emenda, estamos votando O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - VotJiram SIM 58 
pela rejeição do ~erirnento. Srs. Senad<xes e NÃO 08. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·A Mesa está sullme- Houve I abstençio. 
tendo a rejeição do ~erimento 1 apreci.açio do Plen!rio. Total; 67 votos. 

Como vota o Uder do PT. embora esteja implícito seu voto, A emenda foi aprovada. . 
sendo autor do destaque? A mat&ia vai à Comissão de Coostituição, Justiça e Cida.-

0 SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP) • Sr. Presidente, a danio para ..,dação fmal. (Pausa.) 
expressão que se quer votar na forma do deslacple refere-se a uma Sobre a mesa. pam::er da Comissão de Constituição, Justiça 
queslio de segurança. de inoolumidade pública. O Relatoc dessa e Cidadania, of=clo a Jedação ímal para o segundo turno. que 
matma na Assembléia Nac!ooal ConstibJinte, hoje Senador Ber- S<rilidapeloSr.I•Socretúio,SenadorOdacirSoares. 
nardo Cabral. reservou-se a suprimir a cxpressio que agora qume
mos retirar, quando do exame da matéria pelo Plen!rio. 

O texto da O:>missio de Sistematizaçio, que lliO logrou hi· 
to~ era o seguinte: 

"Cabe aos Estados explomr, dimamente. os ser
viços públicos locais de gú canaliz.pdo". 

Este será o texto, caso nosso destaque sup~essivo seja: ap:o
vado. E é importante que o se~ pois, como aduziu em sua defesa 
oRelatq: - - --- , _ • --- ---c- • __ •. 

"E um serviço essencial. E aí que =ide toda a hist6tia. Nós 
temos que ter segurança. segurança não apenas no serviço que ~ 
~- mas segumnça como termo mesmo, que deva prestado a 
essas empresas. Aqui não se trata de en~gar ao partimlar para 
obter lucro. O de que se cuida 6 de se dar ao usuário a possibilida
de de ter o seu gás combustivcl denlro da sua casa oo, entiq, devi
damente explorado por quem de IOSpODS&bilidade. 

Portanto, Sr. Presidente. aqui lliO se trata bem da estatiza. 
ção. Aqui 6 um serviço essencial da mais alta responsabilidade, 
que, num instante de greve, num instante de pertuxbação da O<dem 
pública, se não eaiver deblixo da mio daqueles que velam pela segu· 
rança, poderá haver smos danoo à incolumidade" (op. ciL p. 8.143). 

Era o que eu tinhaadizer,Sr.Prcsidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Em votação o reque· 

riento de destaque. 
Os Srs. Seoadores que o aprovam queimm permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. _ 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Passa-se, agora, 1 

votação da proposta DA sua integralidade, DA fama do parecer ofe
recido pela O:>missiio de O:>nstituição, Justiça e Cidadania. 

gares. 
A Mesa solicita aos Srs. Senador'es que ocupem os seus lu-

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
( Procetk-se à votação) 
~OTAM "SIM' OS SRS. SENADORES: . 
Anlônin Carlos Magalbies --Arlindo Porto --Arblr da Tá· 

vola- Bello Paxga- Beni V eras- Bernardo Cabral- C&rlos Be
zena - Carlos Patrocínio - Edison Lobão- Elcio Alvares- Epitá.
cio Cafeteira- Emandes Amorim- Esoeridião Amin- Fernando 
Bezerra- Flaviano Melo- Francelina P"ereira- Freitas Neto- Ge
raldo Melo- Gerson Camala- Gilberto Miranda- Gilvam Borges 
-Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão - Humberto Luceoa- Iris 
Rezende - Jader Barhalho - Jeffersoo Peres - Joio França- Joio 

É Íida a seguinte: 

PARECERN"42S,DE 1995 

Redação final, para o segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Conslltuição n' 2~, de 1995 (n' 4, 
de1995, na Câmara dos Deputados~ 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta 
a Jedação ímal, para o segundo bJmo, da proposta de Emenda à 
Constimiçio n• 29, de 1995 (n°4, de 1995, na Câmara dos Depu
tados), que altem o § 2" do art. 2S da Constituiçio Federal. 

Sala de Reuniões da Comissão, 26 de junho de 1995. - Iris 
Reoende, Presidente - Edison Lobão, Relator- Lúdo Alcântara 
- Ney Suassuna - José lgnádo - Luiz Alberto - Ramez Tebet 
- Éldo Alvares - Jader Barhalbo - Bernardo Cabral - José 
Fogaça -Romeu Tuma- J!'""~bat Marinho. 

ANEXO AO PARECER N"42S,DE 199S 

As Mesas da Cimara dos Deputados e do Se
nado Federa~ nos termos do §~do art. 60 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
tcdo coostitudonal: 

EMENDA CONSTITUCIONAL N" , DE 199S 

Artigo único. O parágrafo 2• do art. 2S da O:>nstituiçio Fe
deral passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Cabe aos Estados explocar diretamente, ou me
diante concessão, os serviços locais de gás canalizado. 
na forma da lei, vedada 11 edição de medida provis6ria 
para a sua regulamentação. •• 

O SR. PRESIDENTE (José Samey). O parecer lido vai à 
poblicação. 

A matéria constar.í da Ordem do Dia para o segundo rumo, 
após o interstício regimental. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Item 7: 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTIJUIÇÃO N-32, DE 1995 

Discussão, em primeiro blmo, da Proposta de 
Emenda ii Constituição n• 32, de 1995 (n' S/95, na Câmam 
dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, 
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que ahera o inciso IX do art. 170 e o § 1° do art. 176.. m- das podem inibir ou mesmo inviabilizar uma atividade comercial 
voga o art. 171 e inclui artigo na Coostilllição Fedem!, promissora. 
tendo ~ ~ ·~ ·~ No outro extJ:emo, quanto mais opções de boa qualidade 

Parecer, sob n° 393. de 1995, da ComiMio houver para o transporte. mais dinâmico se ~o comércio, mais 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favoní- competitividade passa. a ser exigida de cada empn:sa. maior-circu-

vel à Proposta. com emenda de redação que apresenta. lação de m,erc:adorias, maior a precadação tributária dos govemos 
e - ponnenor importante - meoores os preços. Todos só têm a ga

Ttanscorre hoje a 4• sessão de discussão da ~ na for- Ilhar com o maior oferecimento de viãS ahemativas de transporte. 
ma regimental. O Men::osul. como os Srs. Senadores também o sabem. co-

Em cliscussão a proposta de emenda à Constituição, em pri- meçou como um protocolo de intenções entJ:e o Brasil e Argenti-
meiro turno. (Pausa.) na. Uruguai e Par.tguai ent.Iaram depois, premidos pela necessida-

Não havendo quem peça a palavra. a discussão terá prosse- de de não ficarem de fora da divisão de um bolo amassado e cozi-
gui.mento na sessão ordinária de amanhi. do_ pelos seus dois vizinhos de economias incomparavelmente su-

O SR. TEOTONIO VU.ELA FILHO - Sr. ProSidente, periores. Sem menosprezar nossos antigos orienlais e guaranis, 
peço a palavra r.eia otdem. precisamos recoohecer nos argentinos - antigos rivais - nossos 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coneedo a palavra a prineipais parceiros comerciais daqui para o fublro. 
V. Ex•. pela ordem. : _ --- - ____ Srs .. Senadores. a maioria dos brasileiros razoavelmente 

O SR. TEOTONIO VU.ELA FU.HO (PSDB-AL) - Sr. bem informados em Geograf~a talvez pense que a fronteira entJ:e o 
Presidente, eu votei na mesa, mas o voto não COD$lOU c;lo painel. O Brasil e Argentina 6 toda estabelecida por cursos dágua. Bem. isso 
meu voto é "Sim". não é inteiramente verdadeiro: um único e rurto trecho defrontei-

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A manifestaçlo de ra em terr&JOxisle lá pelo Nordeste de Sanla Catarina e Sudoeste 
V~ Ex" constad da Ala. do Pamná. E onde se localizam as cidades de Dionísio ~queira, 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Item 8: no lado brasileiro, e de Beniardo de lrigoyén, no lado argentino. 
Essa vaDiagem estptégica do município catarinense e de 

sua cidade-irmã da provincia argentiDa de Coaienles levou os Go
vernos dos dois países., em maio de 1977, a assinar a oficialização 
de um porto seco inl.emaciooal na localidade. esse acordo incluía a 
instalaçio, de eada lado da frroteíra, pelos respectivos govemoo, 
das estruturas f'ISicas e administrativas necessárias ao funciona
mento de um ponto de passagem de comércio internacional. 

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTTitJIÇÃO N" 33, DE 1995 

Discussão. em primeiro tunio, da Proposta de 
Emenda ii Constituição o• 33, de 1995 (o• 7/95, na Câ
mara dos DetxJladoo), de iniciativa do Presidente daRe
pública, que altera o art. 178 da Constituição Federal e 
dispõe sobre a adoção de Medidas Provisórias, tendo 

Parecer. sob n° 394. de 1995. da Ct«fiissão 
- de Constituição, Justiça e Cicbdania, favorã

vel à Proposta. com emenda de redaç:ão que apxesenta. 

Transcorre hoje a 4• sessão ordiDiria de discussão da maté
ria. na forma regimental. 

Em cliscussllo a proposta de emenda à Constituição, em pri-
meiro turno. (Pausa..) -

Não havendo quem peça a palavra, a discussãO da rnat.6ria 
terá prosseguimento na sessão ordinária de amanhi. 

O SR. CARLOS WU..SON - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- Tem: apalavra V.Ex•. 
O SR. CARLOS WU..SON (PSDB-PE) - Sr. Presidente, 

peço a V. Ex• que registre o meu voto de acordo com a Liderança 
doGovemo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Á mamrestaçio de 
V. Ex' será registrada pela TaquigrafllL 

O SR. PRESIDENTE ( ) - Os Srs. Senadores Esperidião 
A~ e Odacir Soares ~viaram discursos à Mesa. para serem pu
blicados na forma do dtsp:lSto no art. 203 do Regimento Intctõ.o. 

S4Ex~s~arenili~ 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (l'PR-Sc.) - Sr. Presidente, 

sr-s e Srs. Senadores. apesar do pouco tempo de sua implementa4 

ção. o Mercosul é uma realidade. Quem se der o trabalho de com
pulsar os dados do cométcio entre os países signatários do acordo 
antes e depois de sua entrada em vigência. há de constatar o vigor 
novo que o mercado comum conferiu a cada uma das economias 
que passaram a funcionar integradas. Isso é especial mas nio uni
camente válido, no caso do BrasiL para os Es&ados da região SuL 
por sua maior proximidade a nossos vizi.ohos pacblados. 

Qualquer modalidade de comércio, os Srs. Senadores o sa
beih. sofre terrivelmente com a menor perturbação num falar limi
tante crucial: o transporte. As navegações dos séculos quinze e de
zesseis - por extensão o próprio "acbatameoto" de nossa teti,!. -ti
veram por motivação decisiva o bloqueio no B6sforo da rota co-
mercial do Oriente. Vias de transporte deficientes ou congestiona-

Uma carta enviada pelo Prefeito Municipal de Dionísio 
Ceiqueira. porem. informa que o portO seco até hoje não foi im
P~· Já se tem funciooanc~? a insee~ da Receit;a F~. as 
unidades dos Departamentos f•tossamtário e Zoossa.oitário do Mi
nistériO da Agricultura., a Delegacia da Polícia Federal, uma agên
cia do Banco do Brasil a que só falta a abertura das atividades da 
Secretaria de Comércio Exterior - SECEX, e um Vice.COOSUlado 
brasileiro em Bernardo Irigoyén. 

Reclama, justamente. o Prefeito Carlos Reimir Schreiner 
Maran da displicência do Governo federal, que não construiu o 
lado de cá das aduanas juslapostas de controle integrado de fron
teira. nem o pátio de esta.ciDnwDento e vistoria dos veiculos de 
carga. Talvez por inferir dai o desinteresse brasileiro pelo porto 
seco, a Argentina nunca estabeleceu seu Vice-Consulado acorda
do para Dioo.ísio Cetqueira. 

Afora as vantagens já mencionadas de uma via a mais para 
o comércio com os países do Mercosul. especialmente com a Ar
g~~- ~- implantação do porto seco influiria positivamente na 
llllCIOri'Cgtãó-e-no Estado de Santa Catarina como um todo, cri.a.n
do, segundo estimativas, cerca de cinco mil empregos diretos. esti
mulando a instalação de mais empresas na área e índuzindo o uso 
dos corredores de transporte par.> o litoral, o que integrntía o Oeste 
ao resto do Estado e suscitana efeitos multiplicadores também so
bre a economia dos Estados vizinhos. 

-----Há ainda uma variável estratégica, apontada pelo Prefeito 
Schreiner Maran, nessa integração do Oeste catarinense: o desesti
mulo às idéias separatistas que vêm brotando na região pelo senti
mento de abandono da população local. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, venho insistir juntO ao Gover
D? federal para que complemente as obras do porto seco de Dioní
slO Cetqueíra e negocie, com o Governo Argentino, a contraparti
da da instalação de seu Vice-Consulado naquela cidade. 

Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (l'FL-RO.) - Sr. Presidente, 

sn e Srs. Senadores, dias após ter protocolado o Projeto de Lei n° 
97/95, de minha autoria, -diSpondo som o exercício da profissão 
de dentista prático. começaram a afluir ao meu gabinete inúmeias 
ma.Iiifestações de aplauso e de incentivo, provenientes das mais 
variadas regiões do País. 
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Dentre essas, unpõem-se--me registnar, com especial desta.. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
que, a que m:ebi da Câmara Municipal de Cerejeiras -Rondônia, e sentados- (Pausa.) 
a que me foi temetida pela Associação ProfiSSional de Dentistas Aprovado-
Práticos da Bahia. Aprovado o requerimento, a matéria a que se Iefere figura-

A primeira. vazada no oficio D0 012/95, subscrito pelo Sr. rá na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
Joio Soares Borges, Roberto Carlos Neiva, respectivamente tetmOS do art. 345, inciso IL do Regimento Intemo. 
Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cerejei.:- - O SR.. PRESIDENTE" (J'*' Sarncy) - Passa-se, agora, a 
ras, e pelos demais vereadores da Casa. expressa as congratula- apreciaçio do Requerimento D0 978, de 1995, de urgencia, lido no 
ções dos signalários ao autor do Projeto pela oportuna iniciati- Expediente, apresentado pelos Srs- Lideres durante o expediente 
va, ao mesmo tempo em que sublinha a i.m.portJncia deste, de para o Projeto de Lei da C!mara n° 86, de 1995. 
vez que ampara dedicados profissionais "que sempre atenderam Em votaçio o Ie<J~crimento. 
às pessoas sem recursos e que desempenham um trabalho ben6- Os Sn. Seoadores que o aprovam. queiram permanecer 
fico, sobretudo, nas Regiões Norte e Nordeste do País''. A men- sentados. (Pausa.) 
sagem em epígrafe é concluída com este apelo que. evidentemen- Aprovado. 
te. buscarei atender: - Apovado o requerimento, a matéria a que se refere fJ.8UIR-

''Esperando cootar com o apoio de Vossa Excel&lcia, oo tá na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente. nos 
sentido de que esse Projeto lnunite em Regime ~de UrgEncia, teite- tetmos do art- 345, inciso II. do Regimento ln temo. 
nmos oossos votos de estima e considenlçio"- O SR. PRESIDENTE (J.m Sarney) - A Presidlocia es-

A segunda !llGúS&gem subscrita pelo Presidente e Fundador clatece ao Plenirio que, =mda a discussio das duas e~I~~:Ddas, 
da Associação ProfiSsional dos Dentistas Priticos da Bahia, seaJn- cujo pmzo tetmina na sessão ordinária de amanhã, proce<let<:mos l 
dado este por vinte e sete outroÇ associados, benem&ita categoria votaçio imediata das mesmas, com o quoruui qualificado. 
- Joaquim José da Silva Xavier- "que heroicamente deu a sua p;6- O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Nada mais havendo 
pria vida pela in.~ocia de todos os brasileiros". a tratar. a Pn:sid&K:ia vai encenar os trabalbos, designando pam a 

Sr- Presideute. Srs- Seoadotes, o IDm vibrante e comovente sessão ordinária de amanbl, a seguinte 
das mensagens que acabo de citar, bem como o das demais que 
contfmlo recebendo, veio confmnar-me na coovicçlo de que era 
preciso fazer alguma coisa por essa classe Ião deslembrsda pelos 
legisladotes do passado- Eis porque, logo no artigo I • de meu pro
jeiD, procuro estabelecer que o dispoo!D oo artigo Z' da Lei n• 
5.081, de 24 de agosto de 1996, pelo qual só se wtoriza o exerci
cio da odontologia. em território _nacional, a cirurgiio-dentista 
habilitado em estabelecimento de ensino de nível superior, ofi
cial ou reconhecido, e portador de diploma devidamente regis
trado, nio se f.plica aos dentistas pri.ticos que exerçam suas ati
vidades em zon.a suburbana ou rural. Franqueado, por essa via, 
o exercicio da odontologia pelos dentistas pri.ticos incursos 
nas condições descritas nos artigos 2° e 3° do projeto em causa, 
fica. sanada e adequadamente reparada a injustiça ou a lamentá
vel omissão do legislador que regulamentou o exerclcio da IlQoo 

bre profissão de odontólogo_ Este legislou para tndo o Pals, 
sem tomar em conta que nosso Brasil, em verdade, slo vúios, 
nele subsistindo, ainda. amplas regiões inóspitas, ilhadas ou, en· 
tio. a tal ponto desassistidas. que nelas não se aventuram O m6dico 
obstem> nem o ciruigiio-deoti 

Nelas portm.prestam serviços de inegável utilidade, a par
teira e o dentista prático, onde esses prof:assionais acabam desem
penhando o papel de verdadeiros e únicos agentes de saúde. 

Sem embargo, Sr. Pn:sidcnle. do IUODhecimento dessa 
função social supletiva e ainda nio descartável do dentisui prátiiX>, 
o exerácio de suas aúvidades fica c.oodickJoado, oo artigo 4° de meu 
projeto, is seguintes IOStrições tknicos, pelas cFs se lhe veda: 

- realizar cinlrgias. exceto exodontia oa região gengivo-
denlária; ~ 

- prescrever e ministrar anestesia que não seja local; 
- prescrever e ministrar medicamentos de uso in~o; 
- exercer. como profiSsionais. cargos ou funções p:iblicas 

ou altros, em instituições assistenciais. com exceção das localida
des onde não existam profissionais diplomados. ou existindo-os, 
não se interessem expressamente por tais cargos. 

ORDEM DO DIA 

-l
OFÍCIO N" S/36, DE 1995 

(Em regime de urgência, oos tetmos do 
ar!- 336, b, do RegimeniD lnlemo) 

Oficio n• S/36, de 1995 (n• 1.500'95, na origem), atrav6s do 
qual o Banco Centtal encaminha solicitaçio pua que a Profeitura 
Municipal de Porto Alep - RS possa eleger temporlriainente os 
limites para CODIIataçio de opemçio de cr6dito a ser realizada }ln
to à Caixa Econômica Fedem!. pomos fins que especif=-

(Depeodendo de parecer da Comissão de Assuntoo Eoooô-
mlc:os) ~ 

-l-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIIUIÇÃO 

N" 32. DE 1995 

Discussão, em primeiro blmo, da Proposta de Emenda l 
Coustibliçio n• 32, de 1995 (n• .5/95, na Cimara dos Deputados), 
de iniciativa do Presidente da República. que altera o inciso IX do 
""- 170 e o§ 1° do art_ 176, -oga o 111- 111 e inclui artigo na 
Coustibliçio Federal, teudo 

• Pamcer, sob n• 393, de 1995, da Comissão 
- de Constiiolçio, Justiça e Cldadaola. favorável! Pro

posti, com emeooa de tedaçio que apresenta. 
(Quinla e última sessão otdinária ~·discussão_) 

-3-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTTIUIÇÃO 

N" 33, DE 1995 

Espero, Sr- Presidenle, que aprovada essa medida, nio só Discussão, em primeiro tumo, da Proposta de Emeuda l 
estatemos corrigindo uma injustiça. mas, tamb6m. pondo cobro a Constibliçio n• 33, de 1995 (n• 7/95, na Câmara dos Deputados), 
injlstificadas hostilidades que há. décadas vem sendo infligidas a. de iniciãtiva do Presidente da República, que altera o art. 178 da 
bene~ta categoria dos dentistas prático&- ~ ~- ~~ --· _. --- Coustiblição Federal e dispõe sobre a adoção de medidas provis6-

E o que penso. rias, tendo 
O SR_ PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Passa-se, agora, ii Parec:er, sob n• 394. de 1995, da Comissão 

apreciação do Requerimento n• 917, de 1995, de llll!&lci!o lido oo - de Constllnlção, Justiça e Cidadania, favorável à pro-
Expediente, para o Oficio S-28, de 1995_ posta,comemendade tedaçioque apresenta. 

Em votação o xequerimento. (Quinta e última sessão ordinária de discussio.) 



280 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

-4- - "' . 
PROPOSTA DE EMENDA A CONS1TIUIÇAO 

N" 36, DE 1995 

Disrussio. cm primeiro tumo, da Proposta de Emeoda A 
Constillliçio n• 36, de 1995 (n• 3/95, na Câmara dos Depulados), 
de inicialiva do Presidenle da República, que allera o inciso XI e a 
aliDea a do inciso XIT do aiL 21 da Constillliçio Fedenl, tendo 

Parecer favorável, sobD0 40l.de 1995, da Comisslio 
-de Constltuiçio, Justiça e Cidadanla-
(PrimeÍDI sessão ordiniria de discussão.) 

O SR- PRESIDENTE (J'ost Samey) • Esli eocerrada a 
sessão. 

(Lemn1a-s~ a sesaão às 18h55m;n.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR- SE
NADOR ANI'ONJO CARLOS MAGAUIÃES NA 
SESSÃO SOLENE DE 22.06-95, QUE SE REPUBU· 
CAPOR HAVER SAÍDO COMINCORREÇÕES: 

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES (PfL-BA. 
Pronuncia o seguinte discurso,) . Sr. Presidenle JO!é Samey; Sr. 
Vico-Presidenle da República Marco Maciet SI" Eivia Lordello 
Caslello Branco; SI"s e Sn. Seuadon:s; Sn. Embaixacl=s; Srs. 
Ministros; Srs. Depulados; seuboras e senhores, ''nio morre quem 
mone tma viver de novo'\ disse Sio Jerônimo. 

Não morre quem vive todos os dias. como 6 o caso de Car
los Castello Branco. Vive todos os dias na impnma brasileim, 
pmque todos os dias nio há leitor que, lendo a ''Çoluna do Castcl
lo", não relembre o jomalista brilhante que OOlpaVa aquele espa
ço, mesmo que ainda hoje venha o sucessor, por ele indicado, rea
lizando um bom tiabalho. Mas ninguém esquece o titular de sem-
1'1" que foi e continua sendo Carlos Caslello Branco. 

Não mOire para quem. como n6s, convivemos oom Caste~
lo e. todos os dias, relembramos o seu Jl()II)e quando quetemos a
tar um jornalista primoroso a quem consideramos o pap. do joma
lismo brssileiro CO!llemporâneo. Ningu6m clisso duvida, até por
que todos sabem que ele foi o mais isento dos jomalistas brasilei
ros e o mais influente deles, justamente por sua isençlo. 

A sua com.pet&.cia. dermida por todos encontrw. a meu 
ver, a melhor definição em Tristio de Atbayde, quaudo clisse: ''O 
mais influenle jomalista do s6cuio DO País, porla·VOZ do bom seD· 
so", Complela esse pensameuto Odyio Costa Filho "numa prosa 
do cotidiano feita de nervo e cristal". 

Realmenle, as duas defmições, de Tristão de Athayde e de 
Odyio, complelam o perfd, em poucas palavras, de Carlos Caslello 
Branco. Ningu6m melhor do que esse homem. em 54 anos de 
exemplar atividade jornalística.. neste País. pode a ele se comparar, 
mesmo nos dias de boje ru no passado. -

Tódos que conviveram com Çaste~o ~ e foi UO: mu~ de 
pessoas: lilerstos, pintores, poelaS, JomalislaS e poti~ • Vlam 
em Casleilinbo uma figura diferente, pela ..,. capaCJdade de 
apreensão, de sua memória e, ainda. pela maneira de infoanar com 
ccueçio e, sobretudo. com profecia. En um profela; da poHtica. 

CasteUo tinha a con:wnicaçio diieta do público com o Pais. 
Ele foi a voz do Congresso - dai porque, Sr. Presidente, nada. mais 
justo do que esla sessão hoje. No ~de 1969. Quando o Con· 
gresso fechou. a "Coluna do Castello" nio deixoo o Coogre~ fe
chado, que passou a existir através da ma Coluna. B~va lSSO 

para que ele fosse homenageado pr.~ticamenle todos os dixa nest_a 
Casa, como V. Ex_• faz hoje, por iniciativa do Senador Pedro St
mon., nesta sessão especial, que é uma sessio i memória de quem. 
todos: os dias, homenageou a democracia no BI11Sil . 

Era o milagre da inlelig6ncia, da força morsl de quem Já 
estagiara oo regime de exccçlo de 1937, no Estado Novo, na sua 
Minas Gerais, vindo do Piau~ acompanhado de duas flgunq: ~m 
foi ser GoVernador e hoje é nosso colega, o Senador Francelino 
PereÍDI: e o '1\ltrO, um diplomala noliveL Expedito Resende, seu 

amipp fi1llemo, a quem lambtm bomen.ogeio nes1a hcn, fazcudo jus
tiça a um doo maiores diplomalas de todos os 1<mpo0 do Itamanty. 

Expedito Resende, tam.b&n um amigo fraterno e ~pa
nheiro de todas as horas, inteligente como ele, era uma convivên
cia que Castello wltivava e que era motivo de satisfaçio para am. 
bos e para todos que conviviaxQ. com os dois. Posso dizer que Mi· 
nu lucrou bastante com esse apoio do Piaui à lena mineira. 

Nós que vivemos os momentos mais contemporlDeos da 
vida de Caslello, do jomalisla e do homem· V. Ea', Sr. Presiden
te, at6 mais do-que-eu~ tenho que lhe fazer justiça-, vimos o ho
mem na sua plenitude,. na grandeza do seu camter. na .su:a altura fi
sica pequena maS grande ua sua estatura moral, e assiStlmos a sua 
do< o seu sdnmento, naquela triste tarde de domingo cm 1976, qu.;.oo petdeu o ~ lilbo, IOda a dor por que passou, o .•ii~ 
que canegm por mutto telllp) e que teve como compamheua, aqu1 
presente, a amiga de todas as horas, m«ivo tamb6m de oossa ho-
menagem no dia de hoje, Elvia Castc~o Branco. . 
- . Nós que vivemos com ele, vunos um Castcllo por muito 
1empo triste. N6a que !amos a sua easa, pensávamoo a~ que_ ele 
ulio se reabilitasse; mas ele foi forte e enconiDlU na esposa o ptlar, 
e nos amigos a força para se 1Ubilitar e voltar a ser maior do que em. 
oomo jomaliata.IIUD&hcn em que o Bmsil 1an10 neeessitava dele. 

E assim vimos um outro Cast.ello. que, depois do sofrimen
to, passou a brincar com a dor e com a morte, a ~com cora
gem o momeoto fmal que, muitas vezes. se aproxunavL Foram 
vúi.Qs os momentos dificeis em <p.~e a sua saúde cambaleava, mas 
que a fCI'Ç& !ntima, interior, a sua -capilcidade e, talvez. a força dos 
seus amigos, Deus e o Brasil que tanto dele ptecisava, todas essas 
forças juntas ftzeram com que ele Vivesse o bastante para ajudar o 
Pais numa fase diticil da sua democracia. E viveu. E viveu e ser
viu. E serviu bem i Naçio brasileira. Isso é mu.ito iJ:DPort.atite. 

Estamos aqui boje pam prestar uma hOmenagem a.essa fi. 
gura notável de Carlos Caslello Branco, dizendo, como clisse Mar
cos Sá Correia, seu discípulo: "Eu comocei a ler Caslello antes de 
ler jornal. Ele ajudava a tomar a politica do Bmsil mais amena. Na 
véspera de ele ser internado, eu o visitei e ele somente queria con
versar sobre politica: ji tiDha lido tudo, sabia de tudo o_ que eR.a_va 
acontecendo. Eu j' fui seu Iedator-substituto e. a miDi. parecia qUe--
Castello tinha uma proc:Uçio ~omática.. -o seu te~to em ~em
piar. parecia iluminado. E. por esses mouvos. ele aJUdou mutto. a 
attair leitores para o jornal. Mlita gente começava a enlender o dia 
lendo Castello." ·- _ _ _ __ _ _ 

Realmenle o Jornal do Brasa comoçoo a 1er força, exclu
sivameDI.e uquela época. par causa~ Castcllo: _muita gente com
prava o jomal para saber o que ocom.a ou o que 10 ocorrer 11? B~
sil por causa da Coluna do Caslello. O que Mareos Sá Cottoia dis
se era uma vetdade que milhões de bruileiros podiam. naquele 
insrante. ratüicar. 

"A isençio de Castello era o símbolo do que deve ser um 
colunista político. Sempre teve a visio do escritor sem ~ 
raiva ou paix~ por seus perso_nag~. Era u~ ~ ~go, uma 
pessoa doce e mc:on:uptivel. ConvlVta de manen CIVilizaâa ~m 
todos. sem deixar, por6m, que a amizade perlllrl>asse a sua visOO 
cdtica." Foi o que clisse Evandro de Andrade, de O Globo, lam
bém seu amigo, num depoimento que considero perfeito em rela
çlo a Castello e a melhor defmiçio de tantas que 1L 

E Caslello dizia algo que """"'Jl''Jd alUdo isso: ''O jómalista 
polltico nlio deve se eDpjar. O englljamedll 6 nall1ral das diladn>s." 

Por isso. ele nio se engajava, convCISava com Samey, com 
Leitlio de Abreu, com Golbery, com Tltales, com Mareo Maeiel, 
comigo, com Luiz Vianna. como conversava, no passado, com 
Adauto, Baleeiro, Bilac, mas a opinião era sua e era sempre a que 
mais ca:respóDdia ao que o povo desejava para o Brssil. Ele_ foi sem
PI" forte, por isso, foi sempre isento e sempre o grande jomalisla. . 

Por tudo isso podemos repetir boje o "'e disse São Jerôm
mo: ele não morm.~~ quem motre e vive todos os dias. como Cas
tello, continua vivo. na nossa mem6ria. na memória do Brasil e, 
sobt<tudo, DO Congresso Nacional. 

Eno que tinha a dizer, Sr. Presidenle- (Palmas.) 
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Ata da 1028 Sessão, em 27 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa ordinária, da 50" legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Odacir Soares, 
Renan Calheiros e Ney Suassuna 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - ADIÕnio Cario> Magalhllcs - Antônio 
Cario> V alladales- Arlindo Porto Al1Ur da Tll.vola- Bello Parga
Beni Vetllll- Bemardo Cabml- Carlos Bezerra- Carlos Patroci
nio- Carlos Wil>oo. - Ca>ildo Maldancr- Darcy Ribeiro- Edi50il 
Lobiio - Eduardo Supliey - Élcio Álvares - Emilia Fernandes -
Epitácio Cafeteira - Emaudes Amorim - Esperidião Amin - Fer
nando Be=m - Flsviano Melo - Fmncelino Pereira - Freitas 
Neto- Geraldo Melo-~ C.-&- Gilberto Mirauda- Gil
vam ~ - Guilherme Palmeim - Hugo Napol.elo - Hmnberto 
Lucena - Íri> Rezeude - Jáder Barbalho -JeffetSOO Peres -Joio 
Fmnça -João Rocha -Joel de HollaDda- l0Da5 Pinheiro -Josap
ha! Mariubo -J~ Abreu Bianco -J~ Agripinó- José Alves
J~ Eduardo Outra - J~ Fogaça - J~ lgnácio Fetreim - J~ 
Robeno AIIuda- José Samey- Júlio campo. - Júnia Marise
Lauto Carupos - Leomar Quintanilha - Levy Dias- Lucldio Por
tella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho- Luiz Albeno de Oliveira 
- Marioa Silva - Marluce Pinto- Mauro Mirauda - Nabor Júnior 
- Ney Suas>Una - Odacir Soare> - Ooof"' Quinou- Osmar Dias-
Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calb.eiros
Robeno Freire- Roberto Requi.ão- Romero Jucá - Romeu Tuma 
- Rooaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado -
Teotônio Vilela Fllho- Vabnir Campelo - Vilson Kleimlbing- ·· 
w aldeck Orne las. 

O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- A lista de P"'sen
ça acusa o ccmparecimento de 79 Srs. Senadores. Havendo núme-
ro regimental. -declaro aberta a sessão. 

Sob a prot.eção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. }0 Secretário em exercício. Senador Ney Suassuna, 

procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N" 413/95. de 22 do="'· do Ministro da P..,Yidência e 
Assistencia Social, referente ao Requerimento D0 537, de 1995, de 
;nrormações, do Senador Humbeno Luoe1111. 

N" 414195. de 22 do cor...nte, do Ministro da P..,vidência e 
AssistEDCia Social, referente ao Requerimento D.0 683, de 1995, de 
informações, do Senador Lúdio Coelho. 

N" 723/95, de 23 do =~. do Ministro da Justiça. ..,r ... 
rente ao Requerimento n• 399, de 1995, de informações. do Sena
dor Ernandes Amocim. 

N" 495195, de 22 do="'· do Ministro da Fazenda. refe-
:tente ao Requerimento D.0 548, de 1995, de informações, do Sena
dor Gilbeno Miranda. 

As informações foram eocaminhadas, em cópia, 
aos requerentes. 

Os ~tos vio ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENfE (Júlio Carupos)- O expediente lido 
vai à publicação. · 

Sobee a mesa, proposta de emenda à ConstitUiÇão que sen\ 
lida pelo Sr. 1• Sec:mMio em exen:fcio. Senador Ney Suassuna. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N"43,DE 1995 

Altera o art. 44i da Constituição FederaL 

As Me>as da Câmaia dos Deputados e do Senado Federa~ 
nos tmnos do art. 60 da Constituição Federal. pronmlgam a se
guinte emenda ao texlo coostitucional: 

Art. 1• O art. 46 da Constituiçio Federal passa a vigmar 
acrescido dos seguintes§§ 4° e 5°, e os seus§§ 1° c ']:J passam a 
vigomr com a seguinte redação: 

"Art. 46. ·--··-··-··---··-·--·-·-··-·-··---
§ 1• Cada Estado e o DiStiito Fedcnd elegerão 

Ir& senadores. com mandato de oito anos. ressalvado o 
disposto no § 4° destr. artigo. 

§ '1:' A ~taçio de cada E>tado e do Distrito 
Federal sed renovada de quatro em qua1ro aoos, aJtema
damente, per um ou dois terços, a!endido o disposto no 
§ 4° deste artigo. § J• ______ __: ____________________________ _ 

§ 4° É Sensdor de direito. "'P"'S<ntante da unida
de Fcdctativa onde mantinr seu domicílio eleitoral. 
para mandato subseqüente de oito anos, o Ptt:sidcnte da 
Repiblica que tenha exercido integralmente o cargo, sal
vo se o tiver remJnciado ou se tiver sido impedido de 
exercê-lo em virtude do disposto no art. 86. 

§ s• A lei disciplinará a forma de investidura c Os 
procedimentos necessários ao preencbimelllo da vaga de 
que trata o parágrafo anterior." 

Justiftcação 

O bicameralismo, sistema no qual se assenta o Poder Legis
lativo brasileiro, origfuoo--sc- na Inglaterra. quando em 1295. o 
Parlamento britânico desdobrou-se em duas Câmaras: a Câmara. 
dos Lordes, composta de membros vitalícios e quase todos b~~ 
tários, e a Câmara dos Comuns, composta de membros eleitos pe
las cidades e vilas e de representantes dos condados. Com o cassar 
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do tempo a esb.utura parlamentar inglesa foi' sofmndo modifica
çr5es, porém, na sua essência conservou o espírito que norteou a 
idéia da divisão das Câmaras, ou seja: a manutenção da dualidade 
de decisões dentro do parlamento, de maneira que haja moderação 
do poder, exercido pela Cim.a.ra Alta solxe a Câmara Baixa, tendo 
em vista constituir-se aquela, via de regra, uma enli.dade concilia
dora, onde às medidas legislativas possam ser examinadas com 
muita pondcmção atiavés da experiencia e reflexio de figums 
mais experimentadas que, portanto, podemo analisar as questões 
de fonna mais racional e menos ao sabor de emoções imediatas. 

"A idS.a de dualidade das Cimanas com::sponde a uma soli
citação naluilll da p<6pria sociedade, na oon!radiçio dialética e 
posterior equilfbrio politico das fa:ças históricas". (Enciclopédia 
Saraiva de Dixeito, vol 11, pig. 302). Esta é uma das nzõos pel.u 
quais o Senado de v'-rios pe.ises é composto por mandamento 
constib.Icional, de membros mais idosos que os da Clmara e com 
mandaras mais loogos, no sentido de coustinlir-se em uma entida
de QleDOs adstrita 1s paixões partidárias, constituidas por elemen
tos mais vividos. simbol.imndo, dessa forma um instrumento de 
harmonia e precauçio. 

Justamente essa é a razão que nos leva a apresentar a pre
senle proposta, que visa a fazer com que a po.rt:ir da aprovação des
ta, os P"'sidentes que deixarem o govemo da República, logo após 
o aunprimento do mandato, venham a ser membros do Senado, 
onde podemo aplicar a grande e valiooa eaperiencia que adquiri
ram após o eaen:ício dos mais altos cargos politicas da Nação. A 
iniciativa eucririt.Ia similar cm Coostitoições de outros paísesy 
como a Itália, onde os ex-Presidentes se tomam Senadores vitalí
cios após o cumprimento do mandato. 

A Câmara Alta é, por nalurcz:a, mais conservadora que a 
Câmara Baixa, e, por dever cmstituir-se em 6rgio de conciliação, 
cremos que a proposta em epigrafe não constitui empecilho pm. a 
democracia, ou, ao contrário, coopera para sedimentA-la, na medi
da em que os ex-chefes de Govemo, que foram eleitos pelo povo, 
cootinuem a participar do processo pollticos e das soluções mais 
acertadas e benéfu:as ao grupo social. 

Além disso. a proposta tem o mérito de ensejar ao 1° Man
datário do País condições de exclusiva dcdic•ç'o para com os 
grandes problemas nacionais, porquanto, ao eliminar a possibilida
de de eventnais pressões poütico-partidárias das bases estaduais a 
que estiver ligado. proporciona-lhe tmnc;Iilidade quanto a sua per
m.auência na vida pública após o exercício do mandato presiden
cial Mandato aliás obtido com o voto majoritúio de !nilhões de 
brasileiros e em cuja consagração se encontra a justiÍlcativa da le
gitimidade de tal investidul'L 

Naluralmentc, flzem.os a ressalva rcJativa lqueles ex-~si
dentes que tiverem renunciado ao cargo ou foram impCdidos de 
exercê-lo, pois, se assim não fosse, o objetivo da iniciativa perde
ria seu sentido. 

Outrossim, a proposta esUi redigida de forma a não compro
meter o equilíbrio fedcntivo, pois o Estado de origem poli:tica do 
ex-Presidente não elegerá três Senadores, mas apenas um ou ne
nhum conforme o caso, ou seja: se o ex-Presidente é de detctm.ina
do Estado, e se esse Estado tiver de eleger dois Sena.dOI'es, na ver
dade e1egerá apenas ~ tendo em vista que a outra vaga será 
preenchida pelo ex-Presidente. Se ocorrer na renovação de 1/3 ele
ger-se-io apenas os seus suplentes. Esse dado deverá constar de lei 
que regulará a mat6r:ia. 

No escopo. pois, de dotar o Senado, e, por conseqiiência, o 
próprio Poder Legislativo, de um mecanismo a mais pm. o fortalo
cimeo.to da ação política e de soluções mais sábias e harmoniosas. 
tendo em vista a grande experiência que os membros em questio 
poderio aplicar nas ativ.idades da Casa, esperamos de nossos ilus
tres pares a aprovaçllo da P"'seDie proposta, coosider.mdo, ainda, 
que ela se afina com o idcário que originou o sistema bicamern.l do 
Poder Legislativo. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1995.- Senador Romero 
Ju<á - Senador JO<ré Bbuu:o - Senador Génon Camata - Sena
dor Fnmcdino Pereira - Senador G!lvan Borges - Senador Ar
Undo Porto - Senador Carlos Bczcn-a - Senador GuBberme 
Palmeira -Senador Mauro Miranda- Senador Ney s.......,na
Senador Benl V eras- Senador Scbutlio Rocha- Senadcn Jú
nla Marlse- Senador Hugo Napoleão- Senador Carlos Palro<í
nlo - Senador JO<ré Alva - Senador João França -Senador Ro
meu Tuma -Senador Odaclr Soares -Senador Edlson Lobio -
Senador Flavlallo Mdo - Senador Jo,.. Plnbelro - Senador 
Luis Alberto de Oliveira - Senador JO<ré Agrlplno - Senador 
Leomar Qulntanllha - Senador Bdlo Parga - Senador Pedro 
Plva- Scmador JD<I de H o Dan da- Senador Geraldo MeDo- Se
nador Fernando Bezerra - Senador Júlio Campos - Senador 
João Rocha - Senador Vibon Klelnubiug - Senador José Ro
berto Arruda -Senador Humberto Lucena - Senador Woldec:k 
O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A proposta de 
emenda à Coostituiçl!D que acabo de seclida esUi sujeita às dispc>
sições específicas CODStanles dos arts. 3S4 e seguintes do Regi· 
memo Intemo. 

A mat6ria ·será p!blicada e despachada à Cànissão de 
Constituição,Iustiça e Cidadania. 

Solre a mesa, projetos de lei do Senado que seJi1o lidos 
pelo Sr. 1° Scctctário em-CxCiclcio. Senador Ney SuasSUilL 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 207, DE 1995 

Altera dispositivos do Du:n:ID-Lei n° 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - C6digo Penal, e determina 
outras providêuclas. 

Art- 1 o Os arts. 32, 149, 197, 203 e 207 do Código Penal 
passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 32 ............ --............ _ ............. --..... - ... 

IV-deexpropriação. 

Art. 149. -------------------------··----------·-·-
Pena- roclusio, de 3 (tn!s) a 8 (oito) anos, e llllll

ta, além de pena correspondente à violência. 
§ 1 o Considerun-se condições análogas As de es

cntvo as cin:unstincias em que se evidenciem qualquer 

servidão ou degradação do homem.-a negação das con
dições mínimas de respeitO à dignidade humana. a im
plementação de contratos de trabalho vinadados _a um 
ciclo indermido de dívida ou circun.stâncias outras que 
importem em execução de trabalhos forçados. 

§ zo Constitui crime dessa nahlreza: 
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I - obrigar o trabalhador ou pessoas sob o seu 
controle à prestação indefmida de serviços, como ganm
tia de pagamento de uma dívida contraída com o patrão 
ou preposto, por meio de fraude ou extorsão; 

II - coagir o trabalhador a utilizar meroadorias ou 
serviços de estabelecimentos monopolizados pelo em
pregador direto ou indirclo~ imobilizando a i:nio-de-obra 
por divida; 

m - oferecer condições penosas de trabalho, sem 
a salubridade minima necessâiia à proteçio da vida, saú
de e segurança do ser humano; 

IV - isolar fisicamente o trabalhador ou pessoa 
sob seu controle~ negando informações sobre a locali.za
ção e vias de acesso do local cm que se encoutmm 00 
implantando servidão de trânsito terrestre, fluvial ou M
""' que dificulte ou tome imposslvel a libeidade de lo
comoção do traba!bador e de sua fwnllia; 

V- privar a pessoa de ir e vir. mediante a reten
ção de documentos pessoais ou contmtuais, bem como o 
emprego de ameaça, força tisica, guaidas armados oo 
animais no local de trabalho e moradia: 

VI - promover a prostituição de menores ou 
maiOieS de idade por meio de ardil, fraude. viol~ncia, 
ameaça.. abuso de autoridade oo quaisquer outros meios 
de coação. 

§ 4" QUem. de qualquer modo, praticar ou ~
cOI'I'er, por ação ou omisSão, para a execução dos ~es 
deímidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas 
na medida de sua culpabilidade. 

§ 5° A propriedade em que ocotTeJ:em os crimes 
defmidos: neste artigo será expropriada. sem qualquer in
denização ao proprietário, devendo reverter em favor da 
União. com vistas à reforma agrária. ---

····-··-··-··-··-·-.. ------·-··-----·-··-··-· 
Art.l97 ................... ·-·------·---···--
!- ---··------------------------------
Pena- reclusão, de I (um) a 2 (dois) anos, e mul-

ta, além de pena correspondente à violência. 

····-··-·-----·-··-------··-··----~ 
Art. 203. Violar direito assegurado pela Consti-

ruição Federal ou pela legislação civil, trabalhista. social 
ou previdenciá:ria:- - - -- -----= -

I - frustrando a sua aplicação mediante fraude cu 
violência; 

II - denegando esclarecimeot.o, socorro ou oulra 
foxma de auxílio, poSsível de prestar, sem ôousexoessivo; 

IR - recusando admissão ao trabalho. constran
gendo ou despedindo por motivo discrimina.t6rio, inadi
mitido expressamente na Constituição Federal e na "le
gislação trabafuista; 

IV - protelando ou criando obstfullos de qual· 
quer natureza manifestamente ilegais cu im----proceôentes 
à concessão de direitos em processos judiciais ou admi
nisttativos, em repartições p1blicas, em instittiiÇÕC$ fi
nanceiras. sociais. hospitalares ou previdenciárias;_ 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e IIDJl
ta., além da pena correspondente à violência. 

Art. '1JJ7. --·-·-·--·----·----··-----'""-·~·-··-
§ 1 o É inafiançável o crime de alicionamento de 

trabalhadores definido neste artigo. -

Pena- reclusão, de I (um) a 3 ((tr&) anos. 
§ 2° Se o aliciamento visar reduzir os trabalhado

res il coodição análoga à de esaavo ou submstê-los o 
trabalho !Orçado. 

Pena- reclus"!· de 2 (dois) a 6 (seis) anos." 

Art. 2" O Capitulo I do Tirulo V da Parte Geral do Código 
Penal fica acm;cido de uma Seçio IV constittlído do art. 52-A 
com a segUinte redaçio: 
..... ---·-··------.. --.. -·----.. --.--.. -··--·-.. -.. ---·-· 

CAPITuLO I 

SEÇÃOIV 
Da Pena de Expropriação 

Art. 52. A pena de expropriação consiste na perda, em favor 
da União, de bens ou imóveis do condenado, arrestados ou seques
trados no deoo!:rer do proceaso penaL 

§ J• A pena de expropriação t aplicável quando prevista na 
parte especial des~ Código. 

§ 2" A pe!Ul a que se tefere este artigo podetá ser aplicada 
isolada ou ainmlativamente com a pena privativa de bberdade. 

Art. 3• A açiO penal nos crimes defmidos nos arts. 149, 
197, 203, e '1JJ7 do Código Penal, quando trotar-se de trabofuo es
cravo ou forçado. será promovida pelo Ministério Público FedemL 
perante a Justiça Federal. 

Parágrafo único. Incumbe ii Policia Federal aJ"Irar os cri
mes referidos neste artigo. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justillcação 

O trabalbo escravo no Brasil tem assumido novas feições 
devido ao encadeamenlO de diversos fatores, tais como a forma 
distoo:ida de d 'Cnvolvimento do Pais, can grandes desigualda
des sociais e pobreza generalizada no interior dos Estados. o des
respeitO aos direitos humanos, a desarticulação ou falta de esclare
cimento da população. 

- De acordo com o trabalho desenvolvido por Alison Sutton, 
em seu livro "Trabalho Escravo - Um Elo na Cadeia da Modern
ização no Brasil de Hoje", "o uso de práticas trabalhistas coerciti
vas não se limita a um resíduo -de latifundiários a.tmsados que ain
da agem como se escravidão fosse legal. mas foi encontrado. em 
empresas ligadas aos setores- mais modernos da economia: bancos 
nacionais, uma montadora multinacional de veículos e uma rede 
de aluguel de carros estão entre Os que tiveram de responder a de
m1ncias de que estariam usando trabalho escravo". Tais observaçõ
es, emborn. refli'lUD.-se à Região Amazônica, são válidas para todo 
o Brasil 

- As pesSõas submetidas à escravidão por dívida. em fazen
das, ficam tímidas, receosas e inertes diante do clima de violência 
e ~dade que envolve os pistoleiros e seus contratantes. 

É preciso encootrar-se fundamentos novos, políticos e so
ciais, a fun de que não aeja esquecida a realidade do homem. A 
vulnerabilidade das crianças. das peasoas pob= e desinfonnadaa 
ao processo de modemizaçio do País. exige resposta do Estado, 
que não pode continuar omisso diante das flagrantes violações dos 
diteitos humanos, descumprindo os compromissOS de implementa

-ção dos padrões internacionais de direitos huma:õ.Os em-todo teni
tório brasileiro. 
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Concla.mamos nossos pares para a aprovação deste projeto, 
cujas alterações proposlaS para o Código Penal objetivam a. senão 
extirpar, pelo menos reduzir ao m.íriimo as-·a.Ções- criminosas que 
afetam a tranqüilidade de certas pessoas e grupos sociais, especial
mente dos mais humildes. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1995. - Senador JúHo 
Campos. 

U:GISUÇÃO errADA 

CÓDIGO PENAL 

TÍTULO V 
Das Penas 

CAPÍTIJLOI 
Das Espécies de Pena 

Art. 32. As penas são: 
- Coi:DUtação das penas: art. 84, XII, da ConstituiçOO Fede

ral de 1988, 
I- privativas de liberdade; 
-Vide Lei n• 72.00, de II de jullio de 1984, art. 3°, pará-

grafo único. 
II- restritivas de direitos; 
- VIde Lei n° 7 .209, de 11 de julho de 1984, art. 3° 
ill-demulta. 

Swp~da~~damu~ 
Art. 52. É suspensa a execução da pena de multa.. se sobre

vém ao condenado ~ça mental. 

Redução a condição análoga à de escravo 
Art. 149. Redozir alguém a condição análoga à de escravo: 
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. 

TÍTULO IV 
Dos Crimes contra a Organização do Trabalho 

• Vide art. 100, VI, da Constituição Federal de 1988. 
• Vide arts. 47 a 49 do Decreto-Lei n• 3.688, de 3 de outu

bro de 1941 (contravenções relativas à organização do traballio). 

Atentado contra a hõerdade de trabalho 
An. 197. Const:ra.úger alguém. mediante violência ou grave 

ameaça: - - - - - --- __ oo. o" ___ -

I- a exercer ou não exercer arte, oficio, profassão ou indúS
tria, ou a trabalhar oo não trabalhar du:rante certo periOOo ou 'mi 

detenninados dias: 
Pena- detenção. de 1 (um) mês a 1 (um) ano, e multa, além 

da pena COITespondentc à violência; 

II - a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, oo 
a participar de parede ou paralisação de atividade económica: 

Pena- detenção, de 3 (tW;) meses a I (um) ano, e multa, 
além da pena correspondente à violência. 

Frustração de direito assegurado por lei trabalbista 
Art. 203. Frostrar, mediante fraude ou violência, direito as· 

segutado pela legislação do traballio: 
Pena- detenção. de 1 (um) mesa l (um) ano, e multa. além 

da pena correspondente à violência. 

AHdameoto de trabalhadores de um local paia outro do terri
tório oaâ.onal 

Art. 1fl7. AHelar traballiadores, com o fun de levá-los de 
uma pam outra localidade do território naciona~ 

Pena- detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano, e multa. 

-_(À Comissão de Constituição, Justiça e Cuiada
nia- decisãc terminaliva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 208, DE 1995 

Denomina o Aeroporto Internacional do Ga
leão como Aeroporto Iotemac:ional Tom Jobim. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Ja

neiro, passa a ser denominado AeroponointemaciOnal Tom.Jobim. 
Art. 2° Esta Lei entra cm vigor noventa dias após a sua pu· 

blicação. 
Art. 3° Revogam-se as displsições em tontrário. 

Justificação 

Principal patio de entrada oo Brasil pam a plÓSpe1'll atividade 
do turismo, o Aeroporto do Galei!o passa a receber, a partir da J'I"S<D
te iniCililiVa, a desiguaçãn de AeropodO Intmw:iooai Tem Jobim. 

Tal providência associa o aeroporto da principal cidade tu· 
rística brasileira ao nome do nosso compositor popular mais co
nhecido pelo mundo afcn. Mllsico, -uestro, compositor, Tom Jobim 
é o mais inteiriaciooal dos cidadãos cariocas. Pa: intet:médio de sua 
obra admini.ve~ celelrou o Rio de Janeiro em algumas das obras-pri
mas do cancioneiro pop1lar nacional. E sua música. viajando pelo 
mundo todo, levoo comigo as indeléveis imagecs da cidade, passando 
a fazer parte do imaginário de milbaxes de pessoas que todo ano cbe
gom. dos quatro cantos do mundo, em busca das belezas do Rio. 

Nada mais adequado, portanto, que o nome do mais interna
cional dos compositores brasileiros seja conferido à porta de entra
da da cidade com a qual manteve ligações muito especiais. 

·- ~ · ~Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, nasceu no Rio 
de Janeiro, no bairro da Tijuca, em 1927. e faleceu no fmal de 
1994, nos Estados Unidos:'Sett""sepult.amento, no Rio de Janeiro, 
inscreveu na crônica da cidade que tanto amou um dos seus mais 
intensos e enesquecíveis momentos. 

Autor de mais. de 400 canções. Tom Jobim foi reconhecido 
internacionalmente pela beleza e riqueza melódica de suas músi
cas, tendo seus discos editados em outros países e inúmeras cançõ
es gravadas por intérpreles estrangeiros. 
__ Sua intimidade com õs bid:ios e as plantas nacionais possibili
too a transposição da ampla variedade de manifestações da natureza 
do Brasil para suas canções e. daí, para o mundo. que aprendeu a ver 
nosso País pera além da visão esteieOtipada da mulata e do café. 

Tom Jobim julgava que. tendo sido um país colonizado e. 
depois, submetido culturalmente, o Brasil precisava inventar o seu 
próprio destino. Por isso. o maestro tinha como imperativo produ
zir algo que culturalmente se identificasse com a alma do País, 
com o fato de ser brasileiro. 

Nesse sentido, parece-nos indisrutível a pertinência de se 
conceder ao aeroporto do Rio de Janeiro, cidade que constituiu uma 
fOnte de permanente inspiração para Sua obra imortal. o nome de 
TomJobim. 

Julgando, pois, o presente Projeto de Lei oportuno e meritó
rio, e-speramos seu acolhimento pelos ilustres Pares. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1995. - Senador Júlio 
Campos. 

(À Comtrsâiiâ~ EducaçQo- Decisão Termin::ziiva.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N" 209, DE 1995 

Institui o Programa de Geração de Moradia 
Popular e cria o Fundo de Incentivo à Construção de 
Habitações Populares- FUNDOCASA-BR. ~ ~~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O Fundo de Incentivo à Construção de Habitações 

Pop.1lares - FUNOOCASA-BR, tem por objetivo apoiãi'--; através 
de incentivo fmanceiro, a oferta de habitações para a população de 
menor poder aquisitivo ou de baixa renda, promovendo o desen
volvimento ec.onômico-social do País, destinando-se a: 

a) reduzir encargos decorrenles de empréstimos para a 
construção de conjuntos habitacionais~ 

b) asSUIItir encargos <loo amortizar valor do principal decor
rente de empréstimos pai3 a I:ODSIIUçáo de conjuntos habitacionais; 

c) fmanciar, em ciiláter complementar, investimentos em 
construções habitacionais vinculadas a esse programa; 

d) abater custos de investimentos efetuados com :reaJrsos 
próprios, vinculados a esse programa. 

§ 1° Pua efeíto do disposto neste artigo, consideram-se en
cargos os juros, a correção monetária, a variação cambial c os cus-
tos das sobretaxas. -

§ 2" As empresas que aderirem ao Prognuna de Geração de 
Moradia Popular indicarão ao gestor do Fundocasa-BR a fonna de 
utilização do seu crédito, em conformidade com as alternativas 
constantes nas alíneas a, b, c e d, deste artigo. 

§ 3° O incentivo fmaDceirri pwiisto na alínea d deste artigo 
se dará mediante crédito em conta corrente das empresas executo
ras dos projetos. 

Art. 2• O Fundo de Incentivo à Coostruçáo de Habitações Po-
pulares- FUNDOCASA-BR. é~do pelos seguiDies recursos: 

a) dotação orçamentária especifica; 
b) resultado operacional próprio; 
c) recursos alocados dos setores públicos e privados; e 
d) recursos de organismos internacionais. · 
ParágrafO único. Os recursos referiPos na alínea a deste ar-

tigo serão consignados nas Leis Orçamentárias, pelo Poder Execu
tivo, em montante a ser apurado segundo estimativa }I'Ó}etaaa-com 
base nos projetes apresentados pelas entidades a serem beneficia
das pelo programa. 

Art. 3° O incentivo fmanceiro a ser concedido através do 
Fuodocasa-BR será calculado com base no IPI - Imposto sobre 
Produtos Industrializados incidente sobre os bens e mercadorias 
adquiridas para a construção de conjmtos habitaciooais, vincUla
dos a este programa e. limitado ao valor total do imposto apurado 
nos documentos fiscais comprObatórios, para este fm apresentados. 

§ 1° A liberação de recursos do incentivo seni realizada 
mensalmente, em número de parcelas defmido pelo Conselho Di
reter. pcxiendo, quando for o caso, coincidir com a qualidade de 
prestações da fm:inciamento da construção. 

§ 2o Os valores do IPL constantes dos documentos apresen
tados para o cálrulo do beneficio, serão atualizados pelo índice adota
do pai3 a Caderneta de Poopança da dala da en!Ioga ao órgão contro
lador. quando serão registrados individualmente. por beneficiário. 

Art. 4° O total do beneficio concedido por este Programa 
deverá ser repassado, integralmente, ao adquirente final. sob a for· 
ma de redução do preço do imóvel, o que deverá ser veri(icado 
pelo grupo de análise técníca, fazendo constar do relat6rio, índis~ 
pensável ao pronunciamento homologatório do Conselho Diretor. 

Art. 5° As empresas que adorarem o Programa de Geração 
de Moradia Popular, para interessados de menor poder aquisitivo 
ou de baixa renda, sujeitar·se-ão às condições estabelecida$ em 
decreto, especialmente quanto ao peço do imóvel, qualidade da 

consttução e dos materiais e juros c condições de financiamento 
estabelecidos pai3 este tipo de habitação. 

Parágrafo único.l'llla o disposto nesta Lei. sio cousideradas 
habitações pop>lares aquelas oonstruções- casas ou apartamentos 
res~denciais - de até 50m2 de úea individual construída, para mo
radia do trabalhador e de sua l'mnilia. com renda de até S {cinco) 
sii!ários minimos. ~ - ·· ~ · 

Art. 6° A empresa que arrasar ou não cumprir seus compro. 
misses com o Govemo, que verilia a ser condeoada por ilfcitos fiS~ 
cais ou que descumpra o art. 5° perdeni, automaticamente, os beu 
nef"teios assegurados por esta Lei. sem prejulzo das disposições 
pertinentes. 

Art. ?O A avaliação e a indicação das cõndições para a r1Xa
ção do iDcentivo fmanceiro aos projetas de investimentos. enquli-

- dráveis no Fundocasa-BR. sedo realizados por um grupo de análi
se técnica, constiru[do por representantes dos 6rgiioo integrantes de 
estrublra jã existente .nii Administmçio Pl!blica Federal Din:la e 
lndireta. I 

Parágrafo único. À visla do parecer téccico do órgão noferi
do neste artigo, o Conselho Diretor proouriciar-se-i- quanto à ho
mologação. 

Art. 8° As diletrizes do Flmc:Jocasa-BR seria estabelecidas 
por um Conselho Din:IO< integrado por nopresentantes da área eco
nómica do Governo, por 2 (dois) rqm:sentantes das classes empre
sariais e 2 (dois) rqm:senlantes das classes uabolhadoms. todos 
designados pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. Caberá às fedenlções patronais e de em
pregados da indústria e do comércio a indicação dos repre
senlanles referidos neste artigo. 

Ari. ~ O Poder Exea.~tivo enviará ão Poder Legisla.tivo, 
anuabnente, com a Proposta Oiçamentária. o plano de aplicação 
do Fundocasa-BR, e, semestralmente, relatório sobre a gestão fi
nanceira e administrativa do Fundo. 

Art. 10. A execução do programa de fmanciamerito com. re
cwsos do Fundocasa-BR seri. cometida à Caixa Ecooômica Federal 

§ 1" A Caixa Econômica Federal. como órgão gestor do 
Fundocasa-BR, manlet:í a esc:riWraçio individualizada do Fundo, 
devendo, mensalmente: - -

a) informar a sua ~Çãõ: ao Ministério do Pianejainento e 
Orçamento; 

b) presoar contas ao Ministério da Fazenda; 
c) enviar relatório circunstanciado, através do órgão compe

- lente do Poder Executivo, ao Poder Legislativo, especificando as 
operações deferidas cu indeferidas. 

§ ZO A prestação de conlas da gestão f"ma.Da:ir.i e adminis
trativa do Fundocasa-BR, deverá ser apm;iada. em separado, pelo 
Tribunal de Contas da União. 

Art. 11. Os agentes fmanceíros que captarem recursOs atra
vés da- Caderneta de Poupança deverão aplicar a totalidade destes 
recursos na construção de habitações, sendo que, não menos que 
50%, em habitações para a população de menor poder aquisítivo 
ou de baixa renda. conforme definido nesta Lei e em Decreto es
pecífico. 

Art. 12. O Poder Executivo publicará. no Diário Oficial da 
União. no prazo de 60 (sessenta) dias contados da promulgação 
desta Lei, Decreto regulamentador deste Programa. 

ArL 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em alguns Estados do nosso País. são oferecidos incentivos 
para novos investimentos industriais e geraçãv de emprego. alguns 
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deles exercendo a sua fmalidade com o êxito esperado, como 6 o 
caso do cbamado Fundopem, no Rio Grande do Sul. 

Neste mesmo semido, com as mesmas froalidades e mais a 
de buscar uma solução para o déficit habitaciõlial brasileiro. apre
sentamos o presente Projeto de Lei. nos moldes dos incentivos já 
existentes. O progxama de geração de moradia popular tem- coi:D.o
objetivo a retomada _dos ~vestimentOs no setor da construção ci
vil, de grande importância: para a economia. brasilei..ra. pela -sua -
participação média anual no PIB, da ordem de 7% ede 21% do 
Pm industrial. · · 

O setor ocupa em tomo de 3,6 milhões de traba.il!_adores em 
'empregos diretos e gera mais 9 milhões de empregos indifetos, 
num segmento da economia que. embora bem desenvolvido tecno
logicamente, emprega um grande contingente de rilão-de-obra de 
pouca qualifiCação profissional. contribuindo, enormemente, com 
a ocupação de trabalhadores da periferia das grandes cidades. cin
turão de pobreza e foco de pessoas desempregadas. 

A retomada do desenvolvimento do setor é de grande im
port.â.ncia para a solução do déficit habitacional, que se acentuoo 
com a extinção do BNH - Bapco Nacional da Habitação e a falên
cia do SFH - Sistema FinanCeiro da Habitação, que, aru.almentc, 
atende a uns poucos felizardos. __ _ _ ____ _ 

A carência habitacional ocom:, com mais intensidade, WiS 
camadas menos favorecidas da população. As estatísticas nos te
velam que 90% do déficit habitacional encontra-se na faixa de ren
da de alé 5 salários míniri:J.os. Por isso, devemos trnrar a habitação 
como um bem de: primeira necessidade e da conquista da cidada
nia. Uma pessoa sem ~nder~ço não t~m cidadanía, pcnque não há 
resposta quando alguém perguntar: onde mora este cidadão ou esta 
cidadã? _ _ ______________ _ 

de Minas GeAis- I..FTMG, cujos '"""""'setão deofinados ao giro 
da Dívida Mobiliária do Estado vencível no 2" semestre de 1995. 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 1995.- Júnia Marize 
- Sérgio Machado - Jáder Barba lho - Hugo Napoleão- Arlin
do Porto - Elcio.Aivarcs.. . 

REQUERIMENTO N" 983, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro urgênciÍí, nos tcm:los do art. 336, alínea b, do Re

gimento Interno, pora o Oficio "S" n• 35. de 1995 (Of. PRESI n• 
95/1444, de 14 de junho de 1995, na origem), do Presidente do 
Banco Cent.ral do Brasil, encaminhando solicitação do Governador 
do Estado de Minas Gerais, no sentido de alterar o percentual de 
rolagem da Dívida Mobiliária do Estado vencível oo 1 o semestre 
de 1995 e autori73da pela Resolução n• 4195, do Senado Federal. 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1995.- Júnla Marise
Sérgio Machado - Jader Barlialho -Hugo Napoleão - Arlindo 
Porto - Eldo Alv.....,.. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Esses requerimen· 
tos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340 do Regimeoto Intemo. 

Sobre a mesa. requerimentos que serio lidos pelo Sr. 1 o Se
cmtário em exerdcio. Senador Ney Suassuna. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 984, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 13, § 1', do Regimento ln

temo do Senado Federal. seja considerada como licença meu afas
tamento dos trabalhos desta CaSa. o dia 23 de junho. por estar au
sente de BrasHia, em compromisso partidário, na condição de Pre
sidente do PSDB. 

Sala das Sessões, 26 de jlnho de 1995.- Senador Artur da 
Tá v ola. 

Este Projeto de Lei vem oportunizai' a geração de um maior 
número de habitações no País, incentivando aquelas empresas que 
se enquadrarem no programa, reduzindo o peso dos impostos nas 
habitações destinadas à populaçio de baixa tenda, com a conse
qüênte e obrigatória diminuição do preço do imóvel ao comprador 
final. que será o trabalhador brasileiro. Este projetO visa, também. 
pela sua sistemática de apuração do incentivo, auxiliar na campa
nha de combate à sonegação. tendo em vista que o beneficio é cal
culado sobre o imposto destacado na nota fiscal. 

Há, também, a necessidade de que os agentes financeiros: 
tomem a totalidade dos recursos f1Il1Ul.Ceiros ca:ptaaos através da 
caderneta de poupança disponfveis para o mercado de construção 
de habitação, com atenção especial para a habitação destinada ao 
trabalhador de baixa renda. as denominadas habitações populares. 
Com mais recursos -uo sistema, teríamos mais cOnstruções~ mais 
empregos e maior número de habitações:, com o que esiariamos 
contribuindo com a retomada do desenvolvimento do Pais. 

Senhor Presidente, •. _ _ 
Requeiro, nos iennos do artigo 13, § 1", M Regimento ln

- temo do Senado Federal. que seja considerada como licença, mi
nha ausência dos trabalhos do Senado Fedeial. quando estarei no 
dia 23 do conente mês no Estado que represento cumprindo rotei
ro politico do Partido Progressista Reformador- PPR, do qual soo 
o Presidente Nacional 

Sala das Sessces. 1:1 de junho de 1995. -&nada Pedro Simoo. 

(À Ccmi.<•ii<uk A«un<>s SxtUr -D<cúãd ~) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os projefos serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. -- - -

Sobre a I!lesa._ requerimento que serão lidos pelo S_r. 1° Se
crelárió em exe~ício. Senador Ney Suassuna. 

São lidos_ os seguintes: 

REQI.J.ERIMENTO N' 982, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro urgência, nos termos do art. 336_, alínea b do Re

gimento Interno, para o Oficio "S" n° 31. de 1995 (Of. __ Pn:si n° _ 
1237 de 30-5-95. na origem). do Presidente do Bane<> Çentral do 
Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
de Minas Gerais, para emissão de Letras Financeiras do Tesou_OO 

Sala das Sessões, 22 de juobo de 1995.- Senador Espcri
diãoAmin. 

O Sr. Júlio Campos, 2° Vice-Presid~nte, d~ixa a 
cadeira da presidincia, que é oCupada pelo Sr. R~nan 
Calh~iros, 2°-&cr~lário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Ficam concedi
das as licenças solicitadas. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. 1 o Secretário eiD. 
exercíciO, Senador Ney Suassuna. 

. É lido o seguinte: 

SGMP807 

Bmsília. 26 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 

-Teiib.o a honra de cornu.nicar-a Vossa Excelência. em aten
ção -ao oficio n• 310195; da Liderança do PDT, o indicação do De
putado- Antônio Joaquim. como tittllar, em virtude de vaga exis-
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tente. para integrar a amai Comissão Mista de Orçamentos Públi
cos e Fiscalização. 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência prolestos 
de apreço. - Luís Eduardo, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Será feita a in· 
dicação solicitada. -

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário eni 
exercício, Senador _Ney_ Suas~ma. 

É lido o seguinte: 

SGMIP786 

senta. Ou seja. cm se tratando de um Estado menos habitado, rece
be US$815 mil; se o Estado tiver maior população- no caso, a 
Califómiã -, o senador recebe para manter o seu gabinete 
US$1. 760 milhão po<aoo. 

Não há limite de número de funcionários para cada gabine
te senatorial. Ali:m disso, cadd' senador tem uma verba adicional 
de US$269 mil por ano para assessoria especial em cada comissão 
técnica. Quer dizer, o senador que participa, por exemplo, da Co
missão de Constituição. Justiça e Cidadania tem direito a uma ver
ba de US$269 mil para contmtar ..,.= juridioos para os seus 
projetas. O senador que é especializado em agrirultura. assuntos 
ecoo&niooo e participa de uma comissão tócnica - por exemplo. da 

Brasília. 26 de juubo de 1995 Ccmissão de Educação e O!ltura- também tem din:ito a essa verllo. 
Souber Presidenle. Além doo rocunos destinados l contratação de pessoal para 
T eoho a honra de c_omunicar a Vossa Excelência que o Par- assessoria técnica. 0 senador DOI"le-americano recebe verba variá-

tido da Social Democracia Brasileira (PSDB) indicou o Deputado vel de US$47 mil a US$122 mil por aoo para despesas com cor. 
Pimeillel Gomes, como titular, para integrar a atual Comissão Mis- reias e telefones. Recebe ainda verba para aluguel de escritórios 
ta de Planos, orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituiçio em seu Estado de origem. com áreas equivalentes. que variam de 
ao Deputado Márcio Fortes. quinhentos ã mil metros quadrados, sem limÍtação de número de 

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos escritórios no Estado que rcpresenra. Assim. fa.zeDdo a analogia 
de apreço.- Luís Eduardo, Presidente. para 0 nosso País, um Senador do Estado do Amazonas poderia ter 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Será feita a um gabinete em Manaus e um gabinete em seu município de ori-
substituição solicitada. gem, no interior do Estado. 

Há oradores inscritos. Há outras vantagens: o senador norte-americano recebe 
Coneedo a palavra ao nobte Senador Ademir Andrade. verba de US$30 a US$41 mil por ano para a compra de equipa· 

(Pausa.) - -- - - melllOO. mobiliários e para a infonnatização de seu gabinele. Além 
Concedo a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner. de tudo isso, o senador DOrto-americano tem um apartamento mo-

(Pausa.) biliado em Washington- equivalente ao de Bmsilia, a que também 
Concedo a palavra ao nobre Senador Sc:.bastião Rocha. temos direito -. seguro de vida e gxá.fica sem limite para impressão 

(Pausa.) de seus trabalhos. Há uma giáfica para o Partido Republicano e 
Cooeedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos, que outm por.l alender ao Partido Democrala. do governo. Isso signifi. 

dis~ de 20 minutos. _ca que a opo&içio e o governo, a maioria e a minoria, têm os mes-
0 SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte mos direitos em t~ de assuntos gráfi~s. O_~stúdio de rádio e 

discurso. Sem reVisão do orador.) --Sr. Presidente, sn e Srs. Se- televisão do Senado node-americano atende os seOa.dores- e depu
nadores. hoje. o jomal Corrdo BnuiHeuse, à página 4, plblica a tados na produção de programas. e o parlamentar paga s6 a metade 
seguinte notícia: "Senador quer 50 mil para cootratações". dos custos desses traba.Ihos. 

A infonnação é a de que este Selllldor. que ocupa esta lri· Quanto ls viagens, Dio bá Iimiles para dentro dos Estados 
bullll e que é membro da Mesa Diretora do Senado Federal. está Unidos e alé para fom. para_yiagens internacionais. 
desejoso de apreseDlar um projeto, visando à criação de uma Veiba Em relação aos telefonês-, também não há liniifes de li-
de R$50 mil por mês para contiatar funcionários e assesson:s, a gações. 
partir do próximo ano. - Da mesma fonna, os escritórios eni seus distritoS -de orl-

A informação tem algum fundamento, mas muita inverda- gem têm as despesas pe.gas pelo Congresso. 
de. A tese que apresentarei, na quinta-feira próxima, aos membros Existem no Congresso norte-americano dez restaurantes 
da Mesa O'.retora - e que- faço questão de encm:ar com galhardia e com preços subsidiados- não tão caros quamo o nosso, do-Senado 
cabeça erguida - é a de que o Senado brasileiro, como sabemos, F~ral - c cinco restaurantes exclusivos dos con,gressistas e con~ 
não é dos mais bem servidos em relação à assessoria dos Srs. Se- vtdados. _ _ _ 
nadores. Darei, em seguida, algumas· informações adicionais com 

Inclusive, no ano passado, o eminente Senador João Ro- relação ao cOngresso oorte-.americano:-
eba. Presidenle da Comissão de Assuntos Ecooômicos do Senado, O COngresso americano. composto pela Câmam dos Rep
a nosso pedido, quando ainda ex e reiamos a função de 1 o Secretá- resentantes e pelo Senado daquele país, tem 31 mil funcionários, 
rio desta Casa., fez um levantamento de quais os direitos que tinha sendo 14 mil ligados diretamente ao gabinete do parlamentar e às 
cada Senador em váriOs pilíses do mundo. Levantou os direitos do comissões técnicas. Os demais servidol-es são de carreira. da Casa 
parlamentar nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Suíça, do Congresso. Dois quiD.tOs dos- ·funda:láriõs dos gabinetes dos 
na França e em Portugal. Deputados e um terço dos funcionários dOs Senadores estão lota-

Vou citar, como exemplo, o congresso noite-americano, dos nos escritórios dos parlamentares nos seus Estados de origem. 
que é constituído hoje por cem senadores - sendo dois por cada Cada Senador tem também direito a um assistente legislativo pes
unidade da federação americana - e pelos deputados da Câmara soal em cada comissão técnica de que participa. ·o orçamento do 
dos Representantes. cujo número varia de acordo eom a população Congresso norte-americano é de US$1.96 bilhão. 
de cada Estado. 

Nos Estados Unidos, um senador recebe um salário liquido 
de USSI! mil. e tem din:ito a uma verba que varia de US$814 mil 
a US$1.760 milhão. por aoo. para pagar a sua equipe de gabinete. 
O montante varia de acordo com a população do Estado que repte-

Ora, meus amigos, nO BrasiL nio podemos querer o que 
tem um senador w deputado america:rio. A nossa Nação Dia tem 
os mesmos recursos. o mesmo PIB, a mesma anecaclaçio. Mas 
queremos sugerir algumas propostas e vamos submetê-las ao de
bate, não com falsidade, como fazem muúos Congressistas, que 
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too:em para que venha algnma complementação, para que o Sena
dor seja valorizado, mas, perante a im.prens~ combatem os proje-
tas taciooais. - -

Não lellbo medo de falar a verdade. Digo que hoje o parla
mentar brasileiro é, deDlrC os parlamentos que visitei; o merios as
sessorado e o pior assístido. O nosso gabinete, at6 há poucos dias, 
tinha apenas setenta mell'Os quadrados; eram duas salinbas meno
res do que as de contínuos e cbefetes de serot:es desta Casa. 

Na semana passada. estive na Petrobrás. no Rio de Janeiro. 
Recebeu-me o Cbefe de Gabinete da Presidência. O gabinete desse 
cidadio era muito mais condigno, mais espaçosO do que o do Pre
sidente do Senado Federal do Brasil. Nesta Casa, o gabinete da 
Presidência é composto de uma salinba de vinte e quatro metros 
quadrados e um salão de despacho de pouco mais de setenta me
tros quadrados. onde o Presicleute reúne a Mesa e recebe autoridades. 

Com muito esforço, nos últimos dois anos, como 1° Secre
tário, consegui cumprir um projeto do_ Seoador Mendes Canale: 
duplicar os gabinetes dos Senadores. transformando dois gabinetes 
de 70 metros quadrados em um de 140 metros quadrados, mais 
condigno para os Senadores. Há até uma sala para que o Senador 
possa receber. sozinho, suas audiências. 

O que proponho? O que quero para o Parlamento brasilei
ro? Pretendo que. ao inv~ de termos essas complementações sala
riais, tenhamos, a partir do ano que vem. a partir do Orçamento de 
%, a cimlgem de encarar a realidade e dizer A sociedade brasileira 
que precisamos ter melhor assessoria. 

Há dctenninados Senadores que, ainda boje, nio esoolbe
ram um Chefe de Gabinete porque muitos funcionários, sabendo 
que esse ou aquele Senador trabalha demais, permanoce na Casa 
até tarde. não querem aquele gabinete para trabalhar. 

Como 1 o Secretário. passei dois anos a procurar funcioná
rios no Senado Fedem. I. Ninguém queria. Diziam: "A 1° Secretaria 
é muito pesada. o Senador Júlio Campos fica alé às 2lb, 23b lendo 
papéis, despachando processos".lsso dificultou o nosso trabalho. 

Por essa mzão, estamos propondo que., no auo que v~ no 
Orçamento de %, a.O invés de o Senado gastar RS630 milhões e 
sermos mal-assessorados, sejam destinados 8% desse total oo 
seja. aproximadamenle R$50 milhões, para que o Senador tenha 
uma verba de apoio, de aproximadamenle R$600 mil por ano, para 
poder utilizar na contratação do seu pessoal de apoio aquí e no Es
tado, manter suas despesas com coneio. manutenção de automó
vel. passagens aéreas, sendo responsável pelos seus atc1. 

Hoje. os C8II'OS que servem o Senado Federal são uma ver
gonha nacional. A última compra de carros que o Senado da Repú
blica fez foi em 1988. Os carros estão "caindo" de velhos. Inclusi
ve, vários Senadores já f1Cal'3Dl na rua ou nas portas dos Ministé
rios porque o motor do carro não funcionou. Em compeDsação, a 
despesa de nossa oficina é de milhões de reais, e ninguém sabe o 
que acontece no Setor de Transportes do Senado. 

Gastamos uma forttlna comprando passagens na Vasp, na 
Va.rig e na Transbrasil nas quotas dos Senadores, e o que aconte
ce? O eleitor pede passagem ao Senador achando que ele tem pas
sagens aéreas demais. Na realidade.. temos quatro passagens: três 
para o nosso Estado, que geralmente usamos conosco mesmo, e 
uma quarta, via Rio de Janeiro. 

Somos 81 Senadores. Pela minha proposta, cada ~m de 
nós terá uma verba anual de R$600 mil, que serão divididos em 
12 parcelas de R$50 mil, para manter a estrutura em seu gabi
nete. O Senador deverá prestar contas dessa verba à Secretaria 
de Controle Intemo do Senado_. sendo 9 responsável pela sua 
aplicação perante o Tribunal de Contas da União. Caso haja 
erro, S. Ex• responderá, juridicamente. perante o Ministé:rio Pú. 
blico Federal. 

Temos que assumir a responsabilidade! Quanto custani C$S8. 

despesa? R$48.6 milhões. o equivalente a pouco menos de 9% do 
~do Senado hoje, e que o Senado< oio sabe pora onde vai 

Sr. Presidente, até envelope está faltando nos gabinetes. Se 
o Senador Ney Suassuoa não "bancasse,. as despesas aqui no Café 
do Senado, não teríamos lancbe. Não se CO!Jlpra ~-~ um copo 
de vidro sequer, apenas copo de plástico. E uma indignidade ;l 
funçio de Senador! Falo com a coragem do ex-1° Secretário 
que fui durante dois anos, e não tive força. Há muita burocracia. 
intema no Senado: um Senador requer a compra de uma máqui· 
na de escrever e tem que esperar seis meses para a compra; um 
Senador pede. por exemplo, uma geladeira para seu gabinete e 
tem que aguardar at6 oito meses, pois ainda tem que ser feíta 
uma licitação. 

Sei que muitos Senadores salram profundamenle magoados 
comigo, pensando que eu nio queria l~Unda-los. Vejo aqui, diame 
de mim. o Senador Josapbat Marinho, que me pediu o conserto de 
algumas goteiras que havia em seu gabine~. S. Ex• se lembra 
quanto tempo demo1'0U e o quanto foi difícil pam o 1° Secretário 
conseguir colocar trn; ped!:eiros .iii para tapar as goleiros do seu 
gabinete. Não sei se a pínltiT'I. que S. Ex• pediu, em fevereiro. já roi 
executada. •• 

Então, teríamos direito a uma verba de gabinete e n6s pró
prios prestarla.mos conta perante o Controle Interno e o Tn'bunal 
de Contas da União. 

Hoje, um Deputado esladnal lema verba de gabinete. A Câ
mara Federal. acabei de receber a informação, iepassa um auxílio 
financeiro para qtie cada Deputado possa contratar seus próprios 
servidores de apoio. aqueles que ttabalb.am dia a dia, aqueles que 
dia apoio tanto aqui quanto no escrit6rio estadual. Um Vereador 
tem uma verba maior do que a de um Senador da República. e, no 
entanto, nós, por picuinhas, por medo de encarar a imprensa, a fa
mosa illlfRnsa brasileira, ficamos aqui sofrendo as agruras de 
exercer mal um mandato por não teiiilOs condição de nos apresen
tarmos com dignidade.. V amos receber um auxílio, uma verba de 
gabinete, mas vamos ter a responsabilidade de administxá-la e de 
prestar contas peranle o Controle lnlemo, o Tribunal de Contas da 
União e o Ministério Públiso> F~ caso haja pn:varicação na 
aplicação desse dinheiro, que é do povo brasileiro. 

Sr. Pr. idente, vamos dizer ao povo que um Senador custa 
R$8 mil de salário, mais uma verba de R$50 mil para manter o seu 
gabinete. Com isso. acabai'emos oom todos esses ''penduricalbos" 
que, boje.. são tidos como gastos nossos. Na realidade, esses gastos 
são mífiiiTfós. mas deixam transparecer que o Congresso Nacional 
é um graode gastador. 

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço o aparte do Senador Jef

fersdn 1'6=. 
O Sr. Jefferson Pén:s • Senador Júlio Campos, concordo 

com as constatações que V. Ex• faz a respeito da$ deficiências do 
Senado. que são notórias e que todos sentimos. Mas, permita
me discordar da solução que V. Ex• propõe, pois acredito ser 
muito perigoso conceder uma verba de gabinete tão alta aos 
Srs. Senadores. Não fosse a nossa cultura política, Senador Jú
lio Campos, talvez houvesse mais espirito público na maioria 
dos nossos políticos. Tenho muito medo do desvirtuamento. Ao 
posicionar-me assim, Senador, quero que me poupe da pecha 
de hipóCrita, por favor. Digo o que penso e assim sempre agi ao 
longo da minha vida pública, a ponto de ser sempre poupado 
pela imprensa do meu Estado. Tenho muito medo, Senador Júlio 
Campos. Penso que a maioria utilizaria bem esse dinheiro. mas se
ria preciso que pelo"_ menos Um ôis_positivo_ fosse cõlocado nessa 
reforma no sentido de coibir a prática Defasta do nepotismo, pOr-
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que tenho muito receio de que essa verba seja e~gada., por 
muito<, 00 por ai$=', apenas para empregar familiares 00 a!lWl!es. 

O SR. JULIO CAMPOS • Essa verba, eminente Senadcr, 
além de ser controlada pelo Senado, teria tamhml o Senador como 
responsável perante o Tribunal de Contas da União e o Ministério 
Público Federal, caso S. Ex• a malversasse. 

Esse é um assunto que lrago a debate e sobre o qual devem 
ser expostas opiniões e ten:ioreS dos Srs. Senadores a esse respeito. 
Todavia, se um cidadão brasileiro, maior de 35 anos, em goro dos 
seus direitos políticos, qUe chega a esta Casa pelo voto direto de 
milhões de eleitores, não souber aplicar condignamente R$50 mil 
mensais para manter sua estmblra política. avalio que esse cidadão 
não estaria preparado para exereer o mandato parlamentar. 

O Sr. Eduardo Supllcy .. V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS · Ouço, com prazer, V. Ex'. 
O Sr. Eduardo Supticy • Senadcr Júlio Campos, pt<OCU· 

pa-me o tema que V, Ex• traz a debate. Considero importante que 
V. Ex•, que já tem uma-história nesta. Casa- antes, como }0 S~

tário; hoje, como 2° Vice-Presidentc -, traga esse assunto aberta
mente. expondo suas proposições, principalmente V. Ex .. que co
nheceu diversos problemas havidos no Senado, alguns dos quais, 
acredito, poderiam ser corrigidos por decisio adminislrativa. Cito, 
como exemplo, o fato de V. Ex• ler mencionado como costume da 
parte de um número grande de funcionários não trabalhar tão in
tensarnente quanro costumaria ser o ritmo de uabalho no gabinete 
de V. Ex•. Acredito que isso é algo que nós, Se~s. devemos 
ponsar a respeito e disciptinar o boririo de lrahalbo adequadamen· 
te. Se isso ocorre hoje com alguns dos funcionários, depende so
bretudo da responsabilidade da p<6pria Mesa, individualmente, e 
de todos os Senadores, coletivamente. em termos um regime de 
trabalho adequado, pott~ue, se bá distorção no que diz respeito 
àqueles que trabalham. que são de caxreira, p:xlerá haver igual dis
torção com relação àqueles que, porvenblra, estejam sob a respon
sabilidade de cada gabinete. Inclusive, se houver a possibilidade 
de Senadores estarem contratando pessoas atrav~ de uma verba, 
como propõe V. Ex .. , ainda que com transpar&.cia perante o Tnõu
nal de Contas da União, acho que poderia haver distorções gran
des nesse sentido, porque, infelizmente, a história- de contratação 
de funcionáriõ$ para trabalharem com parlamentares, no Brasil, 
seja nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Legislativas ou no 
Congresso Nacional, tem registrado, por diversas vezes, distorçõ
es. Também ouvi declarações no sentido de que essa proposição 
estaria, de alguii!a fa:ma. aumentando a I<ID1lilCrllÇio dos Senadores. 

O SR. JÚLIO CAMPOS· Não é verdade. nobre Senadcr. 
O Sr. Eduardo SupUcy . Quero apenas refletir sobre o as

sunto. porque foi objeto de entrevistAs na imprensa. de oomentárioo. 
O SR. JÚLIO CAMPOS • Perfeitamente, Senador Eduar

doSuplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Por exemplo, foi objetõ dC- Um 

diálogo no programa ''Jõ Soares Onze e Meia", ontem, segunda
feira. o qual tive a oportunidade de assistir, com uma reição bas
tante forte por parte dos que estavam no auditório. Só para se ter 
uma amostra, a própria Rádio CBN, ontem pela manhi, lransmitiu 
uma avaliação critica de diversos p:>pul.ares a respeito. Em primei
ro lugar, precisamos lembrar que a remuneração dos. Senadores é 
defmida no início de uma legislatura. pua a seguinte. Isso está dis
posto na Constituição.. Para esta Legislattlra, foi realizado um ajus~ 
te bastante considerável da remuneração dos Senac:loMs, da ordem 
de 3,5 para 8, inclusive com um aspecto do qual discordam.º-S. qual 
seja, o da :reali.zação de dois pagamentos no caso de haver convo
cação extraordinária nos meses de julho e fevereiro, o que ~ria 
implicar em quatro salários adicionais além dos 14 já estabeleciK 
dos. Inclusive, essa questão contnOuiu para que a Mesa do Con-

gesso Nacional. desta vez, não convocasse os Parlamentares du
rante o recesso de julho. Tal seria a avaliação critica que a opinião -
pública e a imprensa fariam que o próprio Congresso Nacional ,..,. 
solveu não fazer uso dessa faculdade. Penso que nesse caso houve, 
inclusive, um aspedo de inconstiblcionalidade. que precisa ser 
corrigido. O Procurador-Gera! da República já COilcedeu parecer 
favorável sobe essa matéria; a mesma foi ao Supmno, que pediu à 
Procuntdoria mais um parecer a respeito. e estamos aguru:dando. Mas 
V. Ex' faz compomções deste Senado com o dos &lados Unido&. 

O SR. JúLIO CAMPOS • Mas lá é um ahsutdo, Senadcr • 
bum milbl.o e tanto de dólares por z.no. 

O Sr. Eduardo Suplicy • Não é tão absutdo potqUe, por 
outro lado, poderiamos dizer que mais absurdo em relaçio ao Pro
duro Interno Bruto brasileiro é o Orçamento do Senado brasileiro, 
porque, proporoionalmente, é maior. E se formos comparar a ren
da per capita do cidadão norte-aii:ericano com a renda per capita 
do cidadão brasileiro, a remuneração do Senador é. relativamente, 
ma.ior.Temos uma renda per capii:.a da orde~p de U$3 mil e a ren
da per capita do cidadio norte-americano, hoje, é cerca de oito a 
nove vezes maior do que a nossa. Portanto~ precisariamos levar em 
conta a realidade brasileira. Seria importante que tiVéssemos aqui pro
cedimentos os mais dignos para com a; Senadores e que tenhamos ·-

0 Sr. Eduardo Suplicy - .•. uma assessoria que possibilite 
a cada um de nós realizar o melhor trabalho possíveL Senador Jú
lio Campos. quero dar o testemunho da minha experiência.. Tenho 
direito a 1 O funciooári.OS -de C8II'eiía do Senado e a 4 funcionários 
de livre provimento.. A partir deste ano, também passei a ter o di
reito. na Liderança do PT. a indicar igual número. Quero dar o tes
temunho sobJ:e a excepcional qualid.We e dedicação de todos 
aqueles funcionários de cam:ira éo Senado que convidei para tra
balhar no meu gabinete, sobre os quais não tenho reclamações. Já 
houve funciOnários de carreira do Senado que vieram trabalhar no 
meu gabinete e disseram: "Como o ritmo é demasiado, prefli'O não 
trabalhar aqui." Mas os que ali t&L permanecido. felizmente. têm 
prestado uma séria colaboração. Nunca perguntei se eles são do 
meu Partido. simplesmente verifiquei a qualificação e a seriidade 
do seu trabalho - claro. também é preciso lealdade com respeito 
aos princípios que aqui tenho defen?ido. ReafiiJllO o meu testemu
nho da excepcional qualifiCaçâõ dos fwicionários de carreira do 
Senado FederaL Inclusive, dos meus pt6prios colegas Senadcres. 
muitas vezes, tenho ouvido cOmem.á:rios de como a minha assesso
ria. da Liderança do PT no Senado, tem sido excelente. Portanto, 
temos que pensar muito antes de transformar_. 

O SR. JÚLIO CAMPOS. Esse 8SSUlllo é para ser debatido. 
O Sr. Eduarda Suplicy - Considero importante o fato de 

que V. Ex' o tenha trazido para o debate, mas, na cin:unstância pre
sente, não estoo convencido de que devamos fazer uma modificação. 

O SR. JÚLIO CAMPOS . Muito obrigado pelo aparte, 
Senador Eduardo Suplicy. ~ 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex.•um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS • Ouço o aparte de V. Ex', Sena

dor Bernardo Cabral. 
O Sr. Bernardo Cab;ral- Senador Júlio Campos, o proble

ma do Senado é mais esttub.lral do que conj.Inrural. O que se abor
da neste instante, no fundo. é a crise do Poder Legislativo. Em 
nosso País, queiiam Ou ilão, o Poder Legislativo não é bem estima
do; sempre se lhe apontam as incorreções. seja uma oo ouua. Mas, 
no mérito. quando há um trabalho intenso desse ou daquele sena
dor, do senador que comparece, o seu nome não vem ao noticiário. 
Há sempre publicidade sobre o ausente, esquecendo-se daquele 
que trabalha. Ora. o que é o Poder Legislativo? É o local onde 
ecoam todos os reclamos populares; dos três Poderes, é o mais tu
têntico. Obsetve V. Ex• que o vereador, que está mais em coritato 
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com o seu eleitDr, amanhece com aquele cidadão que lhe dá o voto 
ali na sua porta. a lli.e cobrar, a lhe pedir. a lhe exigir uma s&ie de 
coisas; e quando se díz que o vereador é bem pago, isso é uma to
lice; ele é mal pago. E essa afirmaÇão passa do vereador para o de
putado estadual, para o deputado federal e pom o senad<r. (Pai· 
mas) Diz-se que não se deve dar aquilo que um parlamentar vale, 
em funçio daqueles que não trabalham e não valem; estes não pro
duzem o trabalho para o qual sio pagos. não -· portanto, 
o tlwlo de parlamentar. Aqui há Parlamemares que trabalham 12 
homs, como v. ex· acabcu de af~ no seu depoimento - que é 
também o meu e de tantos outros. No entaniO, siD.to-me mal tenm
nerado pom o trabalho que produzo. Nio sei quantOS nio mere-
ciam receber o que recebem, porque não produzem esse trabalho. 
V. Ex' faz bem em apontar essas questões. O meu COID.piDbeiro 
Jefferson Péres registroo a cautela que se deve ter em relaçio aos 
aOOsos, e o raciocínio a que esse asstiD10 pode levar. Trabalham no 
meu gabinete 10 fuocioriários que viCiam do SeoJiao, OS ij"Uiús i1io 
escolhi. Tive sorte. porque todos eles sio da melbor categoria. To
dos .eles traba.lbam comigo até taxde, inclusive durante feriados, e 
nunca teelamaram. Não petdí, até hoje, um funCionário por haver 
excesso de traba.Dlo. Porém. se V. Ex• somar esses 10 com mais os 
4 a que o Senador tem direito. se V. Ex' somar a passagem, somar 
uma. série de coisas, chegará à quantia que V. Ex' csti indicando. 

O SR. JÚLIO CAMPOS· Muito maior. 
O Sr. Bernardo Cabral- Nio é vmlade que o nosso Seoa

do seja menor ru que não seja tão produtivo quanto o Senado nor~ 
te-americano. Lá, no entanto, eles estimani e respeitam o Poder 
Legislativo; aqui. o Poder Legislativo 6 desmonlizado. Observe
se que nas ditach.Jras a primeira coisa que se faz é silenciar o Poder 
Legislativo. Por isso, apenas para concluir, eminente Seuad9r lólio 
Campos, todas as vezes que me perguntam se é caro o funciona
mento do Legislativo, respondo que muito mais caro será Se --o 
mesmo estiver fechado, porque ai estaremos em plena ditadura. 

O SR. JÚLIO CAMPOS • Muito obrigado, nobre Senador 
Bernardo Cabtal. 

O meu projetD prevê a extlnçio de todos esses ''pseudopen
duricalhos". Reconheço que há excelentes funcioo.ários no Senado 
Fedetal. mas os gabinetes dos Senadores não estio bem sexvidos. 
Quero. com essa verba de gabinete a qual estou propondo, a aía
çio de uma Unidade Otçamentária, na q\lal o Seoadoi- terá a res
ponsabilidade de assinar, perante o controle interno e perante o 
Trirunal de Contas da Uníio, o pagamentD da referida verbo. Isso 
extinguirá as demais vetbas; Dão teremos mais o direito de comra
tar para o Senado quatro funcíooários de confwnça; não teremos o 
direito à verba de viagem, à ajuda de transporte e de riwWtençã.o; 
além de o Senado não ser mais obrigado a colocar à~ disposi
ção esses carros velhos; tudo isso será cortado. O Senador terá di
reito de, ele propcio, montar seu gabinete, escolher seu motorista, 
escolher o seu carro. enf101, não será II11Üs o Senado obrigado a dar· 
ap:tio fmanceiro em tCI'IIlOs de selo, cota de coneio, COla disso e 
daquilo; acabam todas as cotas paralelas e fica apenas uma verba, 
sobre a qual o Semdor terá que prestar conta perante o Tribmal de 
Contas da União. . . . . ~ 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) (Fazendó soar~a 
campainha.) • A Mesa lamenta informar, nobn: Se!W!or Júlio 
Campos~ que o tempo de V. Ex• está esgotado, além de existir 
preocupação com a extensão de alguns apartes, como o do Sena
dor Eduardo Suplicy, que extrapolou o tempo xegimental. 

De modo -que, para cxganizar nosso debate e timr dele o melhor 
rendimeoto, a Mesa~ obrigada. fJOimenle, a cumprir o Reginlenlo; 

O SR. JÚLIO CAMPOS· Muito obrigado. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. Presidente, Peço a pá

lavra. como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (RClWl Calheiros)- Concedo a pa
lavm ao nobre Senad<r Sebastião Rocha, cano Uder, por cinco 
minutos. 

O SR. SEBASTlÃO ROCHA (PDT-AP. Como Uder. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre
sidente, Sr-& e Sn. Senadores,oo assunto que estava sendo disalti
do pelo Senador Júlio Campos merece realnlenle ser debatido. Por 
isso, vou usar o espaço da liderança do meu Partido para emitir a 
m.inba opinião a respeitD. 

Não coDheço o conteúdo do projeto~ mas vejo que o Sena
dor Júlio Campos eofrenta com coragem um assunto polémico e 
que incomoda. sim. grande parte dos Senadores nesta Casa. Pare
ce-me também que a essência do projeto, pelo que coosegui captar 
do discurso do Senador Júlio Campos, já que cheguei um pouco 
atrasado ao plenário, díf respeito ao fato de o Senad<r escolher 
sua p:rúpria assessoria. E lógico que com issO vem a -questão do 
transporte, da moradia, do telefone. Mas me parece que • essancía, 
o pooto mais importanl!' que pen:ebí ua explaoação do Senador re-
fere-se à questão dos sel-vidores. ' 

Quero diur tamb&n que nio tenho nenhuma considernção 
negativa a faz« cem n~laçio aos servidores da Casa, sobrebldo aos 
que trabalham comigo. mas iam~ nio tenho restrições a um 
modelo segundo o qual o Sena.c:b: possa indicar sua pr6pria asses
soria. a exemplo do que acontece na Cimara dos Depurados. com 
Os Depilados Federais. a exemplo do que acontece com os nossos 
quatro assessons parlamentares, mas dentro de um modelo, Sena· 
dor Júlio Campos, em que a admínístnção dos IOCUISOS, das ver
bas. nio seriam de respoosabilidade do Senador. Eu preferiria, se 
opüssemos pela possibilidade de o Senador escolher a sua ptópria 
assessoria. que o Senador apenas fiZesse a indicação, como agora, 
indicando os quatro a que tem direito - os Uils secretários parla
mentares e o assessor parlamentar -, e quem cuidaria de toda a do
cumentação, da remuneração. de IOda a porte legal desses servido
res ccntinuarla sendo o Senado Fedetal. a Díretoria-Geral. a Sub
socretarla de R.eall'SO$ Humanos, e assim por diante. 

Passei por essa experiência em meu Estado. na Assembléia 
Legislativa, onde cada deputado estadual indicava a totalidade dos 
seus funciooários - do datilógrafo ao assessor parlamentar -. mas 
quem os reunmerava era a Ãsse1nbléia Legislativa. O diDbeiro não 
ia pom a conta do deputado. · 

Se no projeto de V. &.•ccostarque a verba vai para a con
ta do Senador. para que ele adminístre esses recurSos. neSse caso, 
não concotdo com essa p:>Ssibilidade. exatamente pelas razões já 
expostas aqui pelos demais Seoadores, que dizem respeito aos ris
cos de uma repercussão negativa que isso poderia trazer para a 
Casa e até para os pr6prios ~- porque a póplllação em ge
ral seria inchlzida a pensar que desses recursos sairia uma comple
mentação salarial. 

Como eu disse, desconheço esse modelo, pois não tenho a 
cópia do projeto; nem sei se o mesmo já está em tramitação, ou se 
V. Ex• ainda vai apreseDlá-1.0. Mas vamos ter opommidade de 
aprofundar essa discussão. 

___ . . Mas parece-me que os R$50 mil propostos por V. Ex•, 
se forem descontados os encargos normais - por exemplo. o 
Imposto de Renda - também não cobriria as atuais despesas, 
porqUe o ·senador teria que alugar apartamento, pagar as despe
sas de transporte. de telefone, de com:spondências. e ainda ter 
mais dez ou quinze assessores contratados com essa verba; enfim, 
uma série de gastos. 

Nilo sei se os custos que um Senador tem com o seu gabi
nete,. boje, incluindo os servidores da Casa. os assessores indica
dos e Contr.ita.dos pelo Senador e aquelas despesas já citadas, são 
superiores ao valor dessa verba. 
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De modo que temos de proalra.r uma fonna de equilibmr conde. com a complacência da grande míd.ia. a angústia de milhõ
essa questão. E a sugestão que faço é a de que V. Ex• encaminhe es de bms:ileiros. 
no sentido de trazer esse assunf.o para discussão, para que se possa A a.ise nio pode ser combatida apenas com instrumentos 
buscar a melhor saida.. a mellior solução. Entretanto? prt:fJI'O que a monetáriOs e ftscais." É preciso im.plemeDtar uma estratégia de 
Casa administre a verba, tal como acontece hoje com os nossos. as- crescimento que inle~ os brasileiros, que n:distribua rendas e 
sessmes, que são pagos pelo Senado e cujos contracheques nem crie uma soei~ de consume de massas. 
tomamos conhecimento. Nesse modelo. da minha parte, aceito que Desde já, fica claro que esse projeto não exclui a participa-
possamos levar esse assunto à frente para discussão. ção do capital estrangeiro, sujeito ao controle da sociedade brasi-

Muito obrigado. _ leim e a parâmetros dcfmidos pelo Congresso Nacional É funda-

Durante o discurso do Sr. &bastião Rocha, o Sr. 
Renan Calheiros; 2° &cretário, deixa a cadeira da pre
sidincia, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2° Vice· 
Presidente. 

A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem apo.lavra a 
nobre Senadora Marina Silva. 

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pela ordem. Sem re
visão da oradora.) -Sr. Presidente. S:r's e Srs. Se:nadores. estava 
aqui pensando em relação à proposta de V. Ex•. Primeiro, tenho o 
devido cuidado porque em se tratando da possibilidade de os Sn;. 
Senadores receberem esses recursos para eles próprios gerencia
rem. considero um pouco perigoso. Pmque, boje. na forma como 
está, por mais que haja problemas que estão sendo elencados, 
como a falta de material. ainda é um gasto da instituição para pro
ver a estrub.Jra do gabinete mediante uma est.rolllra :IIlOilUda para a 
ação do parlamentar. Entxetanto, recebendo os recursos diretamen
te. oão sei de que forma ter-se- ia um controle necessário no senti
do de que os parlamentares não transformassem essa vetbà em sa
lário pura e simplesmente. Então, considero muito perigosa essa 
possibilidade em se trarando desse recurso indireto po.ra os Sena
dores admin.istrarem. 

Um outro aspecto dessa questio que levanto ~ o seguinte: 
temos, por direito, 10 funcionários para os nossos gabinetes. Con~ 
siderando que são 81 Srs. Senadotes. são mais de 800 fuociooá
rios. O que vamos fazer com esses funcionários. que recebem salá
rios e que têm que trabalhar dentro desta Casa. se eles serão dis
pensados da estrutura de gabinete já que os Senadores irão contia
Lar novos funcionários'? Estariamos criando aqui um super ''trem 
da alegria", porque esses 800 funcionáricxs: fiC!ilriam sem função, ao 
passo que seriam contratados outros funcionários da confiança dos 
Srs. Senadoces. 

Essa proposta tem que ser devidamente discutida. sob pena 
de estarmos criando um problema muito dificil. de ser debatido 
com a sociedade e. acima de tudo, de ser defendido do ponto de 
vista da praticidade no que se refete ao tratamento com reÇUrsos 
públicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala· 
vra ao nobre Senador Ney Suassuna.. (Pausa) 

Concedo a palavra. ao nobre Senador Roberto Requião. 
V. Ex:• diSpõe de vinte triinUtos para o seu promm.ciamento. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR.I'ronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr._~ide_ote. Sr's e 
Srs. Senadores. reitero a pergunta do texto de Lewis Carroll: 
''Onde fica a saída'?" "Depende." ''Depende do quê?" ''Depende de 
para onde você quer ir." 

A JX~Iítica monetarista e a visão extremamente liberal do 
Governo tem revelado equívocos de porte razoável que. progressi
vamente, retiram credibilidade de suas intervenções. 

O projeto liberal nJo contempla, no BrasiL a hipótese de 
uma sociedade de massas. Atrás das medidas monetaristas se es-

mental mcuperar a capacidade de investimento do Estado no setor 
social e em projetos estialégicos. 

Escolhendo a via nJo liberal, caberá ao Estado identificar 
fontes para. o fmanciamento de projetas estratégicos e,: cOJ:n sUa de
tenninaçã.o, indicá-los ao setor privado. Esses projetas devem se 
destinar ~ melhoria das eondições de vida da populaçào pobte, re
duzindo os custos da produção e circulação dos bens-salário, e, 
portan!D, ampliando o poder de compra dos assalariados. 

No contexto de uma soéiedade de CODSUmo de massas, o 
Estado participa também dos ganhos de prodÚtividade e do cresci
mento da economia, e isso é fundamental diante das disparidades e 
das exclusões sociais. O Estado deve se :refoxçar como agente de 
investimento e de planejameD1o e a proposta de crescimento deixa, 
entio, de ser uma agenda de políticas sociais para condicionar o 
dese:oho do crescimento de sctcres produtivos privilegiados. 

Entre os setmes estra~gicos, destacamos o apoio à. ag:rope
cuária, pela capacidade de dar suporte e respostas rápidas a estf. 
mulos çom uma {K)Iítica efetiva de ganmlia de preços mínimos e 
de cmtito adequado. O setor agropecuárlo 6 fuodamental ~piira a 
elevaçio dos salários reais e a expansão do consumo, sintonizan
do-se com a proposta gemi de retomada do c=cimen!D. Não é 
mais possível a continuação de políticas agropec.uárias volúveis, 
erráticas e inoooseqüentes. 

Destaque especial deve ser dedicado a um conjmto de bens 
básicos de coosumo. constantes da cesta básica, para os quais de
vem ser desenvolvidas políticas especiflcas para toda cadeia pro
dutiva., com vistas à obtenção de uma oferta crescente, a preços es
táveis. A IXO<iuçio de .bens-salário deve ser complementada pela 
elevação dos gastos sociais do setor público para. melhorar a quali
dade dos serviços, sua eficílncii e padri.o de gerenciamento, para 
voltá-los à apropriação das famllias que não podem adquiri-los no 
mercado. 

Os prcSSUJXIStos de um crescimenlo com tranqüil.idade so
cial estabelecem o clima necessário e próprio para a modernização 
da economia naciooal. A reforma do sistema financeiro é condição 
importante para efetívaçio desses objctivos. A restauração do cré
dito pliblico para investimentos e direcioruimeJl!.~ 'do setot privado 
para o apoio às atividades produtivas :n=ais é fundamental e não as 
atividadcs espeallativas. 

O Banco do Brasil e o BNDES, fortalecidos fmanceira· 
me.õle. devem bancar progrimas estratégicos de apoio à atividade 
produtiva, sinalizando o comportamento do setor bancário priva
do. Esta acuação será tanto mais sentida quanto maiores forem os 
ganhos do combate à inflação. 

Essas são as linhas gerais do Projeto de Desenvolvimento 
Não LiberaL Tudo isso supõe. no entanto, articulação entre au
mentos de salário. produtividade e consumo de bens duráveis e de 
bens de capital, ou seja. a conf1gmação de uma política industrial e 
tecnológica, bem como sua articulação com o capital prochltivo 
nacional 

É fundamental recuperar a idéia de macroprojetos que te
nham por objetivo melhorar os custos. desde a produção até os 
mercados de consumo dos bens que integram ou influenCiam os 
custos da cesta básica. Macroprojetos estratégicos, abertos à ini-
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ciativa privada e- pública, como, }XJI' exemplo, projetas de trans~ 
porte ferroviãrio de cargas, transporte fluvial de cargas, rodovias 
complementares, serviços portuários, oleodulDs, gasodutos, acele
ração da exploração das jazidas de petróleo encontradas no litoml 
e sistemas de estocagem. e armazenagem de produtos agrícolas lo
calizados junto aos centros produtores, como apoio à ampliaçio da 
oferta agricola. Roduzir custos de t.Iansporte dos centros de produ
ção oo de conmmo dos bens agricolas e agroindustriais e dos deri
vados de petróleo com influência decisiva sobre o poder de com
pra dos assalariados urbanos. EnfUD. um conjJntO de piojCtos arti
culados como fatores de im~l_so do_ crescimento ec:onõmico. 

Alice pergunta ao gato, no País das Maravilhas, de Lewis 
Carroll: ''Onde fica a saida?" E o gato responde: ''Depende." .. De
pende do quê?"- retruca Alice. "Depende do pam onde voei! que ir." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muit.Q. obrigado. 

Durante o discurso do Sr, Roberto Requiiio, o Sr. 
Júlio Campos, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira da pr~ 
sidincia. q"' l ocupada p<lo Sr. Josl Samey, Prt:sí.kne. 

O SR. PRESIDENTE (Joslô Sarney)- A I'Iesidôncia =e
beu a Mensagem n• 236, de 1995, (n• 682195), de 26 do COITellte, 
pela qual o Presidente da República solicita. nos termos do art. "52, 
V, da Constituição Federal, a crolratação de operaçio de mdito 
externo no valor equivalente a até cento e trinla e dois milhões e 
trezentos mil dólares norte-americanos, entre o Estado do Rio 
Grande do Sul e o Bauco lnteramericano de Desenvolvimento -
BID, para os flns que especifica. 

A matéria será anexada ao processado do Oficio D0 S/47, 
de 1994, e despachada à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · Esgolado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

OFÍCIO N" S/36, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336. b, do RegimeniD Interno) 

Ofício n• S/36, de 1995 (n• 1.500'95, na origem), 
através do qual o Banco Central encaminha solicitação 
para que a Plefeitura Municipal de Porto Alep • RS • 
possa elevar temporariamente os limites para c:ontrata
ção de operação de CiédiiD a ser realizada juniD à Caixa 
Ecoo.ômica Federal, pam os fms que especifica. 

(Depenâendo de pa=er da Combsão de Assoo· 
tos Econômlcos) 

Noo termos do art. 140, a, do RegimeniD Interno, desigoo o 
nobre Senador Pedro Simon para proferir pezecer, em substituição 
à Comissão de Assuntos Econômicos. _ _ 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para proferir pare
cer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Senado
res, através do Oficio em epígrafe, o Presidente do Banco Central 
do Brasil encaminha ao Senado Federal solicitação do Departa
mento Municipal do Habitação - DEMHAB ·, da Plefeitura Muni· 
cipal de Porto Alep. Rio Grande do SUl, relaüva a pedido de ele· 
vação temporária de limltes para conlratação de operaçio de Ciédi
to a ser reaJi.zada junto à. 'Caixa Ecooômica Federal. DO valor 
R$22.293.847,86 (vinte e dois milhões, duzeniDs e novenla e II& 
mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seiS- centavos), a 
preços de O 1.0 1.95, cujos recursos senTo destinados à tmnsferéncia 
de débito de Guerino S.A. - Construções e lnOOipOtações e Uiba· 
nizadora Mentz S.A, para o Departamento Municipel do U!llonismo. 

A operação pretendida reveste-se de caráter de excepciODA
lidadc- e chamo a atenção da Casa. Sr. Presidenle -. nuances espe
cíficas e peculiaridades que a fazem diferir de operações aná1ogu 
que submetem ao exame do Senado Federal Assim 6 que existe 
IDtai garantia da Prefeitura Municipal de Pono Alegre, plenamente 
fundamenlada na lei municipal e na Constituição Federal, como 
explicita a seguir: 

A operação a ser formalizada entre a en:rpresa Guerino S.A. _ 
Construções e Incorporações, o Departamento Municipol do Habi· 
tação e a Caixa Econômica Federal- operação essa condicionada à 
autorização do Senado Federal para elevação do limlte de endivi· 
damento daquele Departamento -, além de se constituir em solu
ção para um problema social de grande magnitude, pemtitiiá o re
tomo imediato, aoo cofres públicos, de um mdito inadUnplente h& 
mais de 10 anos. A regularita.ção desse estado de coisas, em vista 
da ocupllçio das !.IOOunidades habitaciooais~que ganmtema ope
ração, passa. neoessariamenle, pelo envolvimento do Poder Plíblico. 

O retomo da operação proposta será proporcionado pelos 
mumários fmais adquirentes das unidades. que serio vendidas, 
tamb&n com fmanciameniD, pelo Dq>artameniD Municipal do Ha· 
bilaçio, atuando este, na realidade, como intennediArio do emprós
timo, mais do que como tom.a.da, já que auferirá receita prove
niente da administraçio desse CiédiiD. 

A comerciali7Jiçio das mtidados habitacionais, pelo DEM· 
HAB. deverá O<:Oll'Or tão logo fmalizada a operação, tendo em vis
ta o adían!ando estado do seleçio e triagem dos Jl"'P<l<<IDleS, o que 
propiciará, àe imediaiD, o inicio dos pagamentos, peanitindo, des· 
te modo. a constituição de um fundo prtvio destinado, especifica· 
mente, ao pagamento do empr6stimo cootraído. 

A operação proposta contemplou condições do f!llliiiCia· 
meuto da CEF x DEMHAB praticamente iguais As condições do 
refmanciam.ento DE.MHAB x Mumários, de fonna a não impactar 
o flUxo de caixa do Departamento. 

Os imóveis objeto da operaçi.o - que constituímm ganmtia 
real para o DEMHAB e ganmtia cancionária para a Caixa Econô
mica Federal - l.Sm valor superior ao dé-hiiO a ser assumido. além 
de já estarem construidos, passíveis, portaniD, de comercialização 
imediata, o que, de prooiD, reslabeiecer.í o fluxo fmanceiro do De-
partameniD e da CEF. - -

A operação tepreSenta a solução do um problema que afli. 
ge as 1.100 famílias que ocupam os imóVeis. que têm capaoidade 
de adquirir as unidades, nas condições oferecidas pela CEFIDEM· 
HAB. Ditas fam11ias estio sob a ameaça de uu mandado de reinte-
gmçio de posse._ · 

- Isto é importanle. Sr. Presidente:. Eu pediria um fXlUCO do 
silêncio aos nobres Senadores. porque esta matéria 6 s&iL 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Lembro aos Srs. 
Senadores que hã orndor na tribuna. 

O SR. PEDRO SIMON • Gostaria que todos votas· 
sem com a devida responsabilidade, porque 6 uma matéria 

- delicada. a que estou fazendo questão de acrescentar as dú
vidas que tenho. 

Ditas famílias estio sob a ameaça de um mandado de rein
tegmção de posse concedido A emptesa proprietária das unidades 
habitacionais. cuja execução se acha suspensa. tempomriamentc. 
em vista da :{X)ssibilidade de solução que se apresentou. com a par
ticipação do DEMHAB. 

O eventual indeferimento. pelo Senado Federal do presen
te pedido de elevação do limite de endividameniD fOIIIllllado pelo 
DEMHAB, com a garantia da Prefeitura Municipal de Porto Ale
p, detenninaili a imediala re!Dmada da desocupaçio das unida· 
des babiracionais, iniciada em novembro de 1992. can os traumas 
dai advindes, em vista da impossibilidade do atendimenlo ao prazo 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO fEDERAL 293 

concedido pelo Judiciário gaúcho para- cumprimento do mandado 
de reinte.zra.ção de posse expedido em 1992. 

E imp::mao.te ressaltar que, nessa data, foram despejadas 
400 famílias, o que obrigou a Prefeitu:ra exigir da Guerinci S.A. a 
incluir, na negociação, 65.CX>Om.• de área livre, para que essas fa. 
mílias fossem assenl.adas. Trata-se, portanto, de um projeto que 
beneflCia, na verdade, 1.500 famílias, ou cetca de 6 mil cidadãos. 

O presente processo tramita desde 1992, inclusive junto ao 
Conselho Monetário NacionaL que excepcionalizou a circular BA
CEN D.0 2.008, que proibe o endividamento do setor público, con
dicionando sua aprovação à participação da Prefeitura como inter
veniente garantidora da operação, o que, entendemos, respalda o 
presente pleito. 

É importante ressaltar que a Resolução D0 11, do Senado 
Federal. não contempla a situação dos agentes habitacionais., me
ros repassadores interm.ediadores de recursos, dando a esses agen
tes o mesmo tratamento dispensado aos órgãos ptjblicos que ga
rantem o financiamento contraído com a suas receitas pi6prias. 

Qualllo à vinculação de receilas do Fundo de Participação 
dos Municípios a órgao, fundo ou despesa, assim dispõe o § 4• do 
art.167, da Constilllição Federal: 

"Art.167.Sãovedados: 

Alegre - RS, autorizado a contratar operação de crédito junto à 
_ Caixa Económica Federal. 

Art. 2' A opernçliode a6lito obede=á às sejlliliies cnv!ições' 
a) valor da operaçilo: R$22.293.847,86 (vín"' e dois milhõ

es, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e quare01a e sete reais 
e oitenta e seis centavos), a~ de 01.01.95; 

b) taxa de jnos: - nominal- 7.288% a.a 
- efetiva - 7,536% a.a; 
c) garantidor. Prefeilllra Municipal de Porto AlegR'- RS; 
d) destinação dos '''CUIWS: TransfctEncia de débito de Gue

rino S.A. - Coosttuções e lncOiporações e Urbonizadora Melllz 
S.A. para o Departamelllo de HabilaÇão e Urbanismo- DEMHAB; 

e) condições de pagamelllo: 
- do principal: em 300 (~zenias) pareelas mensais, oom 

carência de 4 (quatro) meses, pelo Sistema Francês de Amortiza
ção - Tabela Price; 

- doo encargos mensais: xeajuste pela Equivalência Salarial 
Plena; 

- da atualização monetária: o saldo deVedor c todos os de
mais valores constantes do cootrato selào atualizado5 mensalmen
te, na data eleita pelo Agente. mediante a utilização de coeflCiente 

_ de remuneração básica ilplicávcl às contas vinculadas ao Fundo de 
Garalllia por Tempo de Serviço - FGTS; 

§"4"c;"íi~tid;·-a-vm-. -~ia-çã-~~-~i;~-p-ópc-1; f) prazo para exerclcio da autorização: 270 (duzentos e se-

geradas pelos impostos a que se refemn os arts. 155 e "'nla) dias. 
156, c dos recursos de que tratam 05 arts. 157, ISS c Art. 3o Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publi-

159' L a e b, e ll. para a prestação de garantia ou coottaga- caçilo. Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 
nmtia à. União e para pagamento de débitos pam com esta.•• 

Sr. Presidente. veja. que há uma ironia da sorte. V. Ex• era 
Dispõe o art. 159. L b, da Coostilllição Federal: Preside""' da República e eu era Governador do Rio Grande do 

"Art. 159. A União entregan\: SuL Antes de eu assumir o· Governo do Estado, V. Ex• 1ançw a 
1 ~ do produto da anecadação dos impostos sobre tese de construção de cerca de 450 mil moradias populares em 

renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos todo 0 BrasiL 
industrializados, quarenta e sete por cento na seguinle Eu o procurei em seu gabinete e disse que tínhamos, na 
forma: Grande Porto AlegR', milharos de moradias que eslavam pratica-

a)····-·-··-··-····--·-··-··-· .. ··--·--··-··---·-- mente prontas, às-Quãis- fãlfii\
1
a.m não mais do que Sou 10% para 

b) vinte e dois inteiros e cinco déciri:iOs por cento-- serem termiriadas, e que eu achava que V. Ex• faria um trabalho 
ao fundo de Participaçãõ dos Municípios;" _muit.o mais iriiportante do qee iniciai' a consfrUÇão de moradias se 

nos repassasse a importâneta õecessária para completar aquelas 
Tais dispositivos garantem amplamente a opetaçãó propos~ que Cstava... pa.ra ser termínaâaS. V. Ex• concordou com isso e foi 

ta. A Lei Municipal D0 7.493 de Porto Alegre, em seu art. 7'. por feito uni contrãlo entre o Govemo do Estado e a Caixa. por deter-
sua vez. assim dispõe: :minação de V. Ex•. _ _ __ 

"Art.. -,o O Município de Porto Alegre participará. Assumi o Govemo do Estado e 6 dias depois. numa vexda-
na contratação, como Interveniente Garantidor, dando dcira operação fant-'stica., foram invadidos praticamente todos 
como gar.mtia complementar. na operação. receitas pro. aqueles apartamentos c castis que já estavam sob detemúnação de 
prias representadas por quotas do Fundo de Participação V. Ex•. minha e da Caixa Económica para serem completados. 
dos Municípios..'' Isso detenn.inou esSe debate que se trava até hoje, Sr. ~sidente. 

E. neste momento, ironia. da sorte. o PT. na Prefeib.lra de 
Destarte. a operação pleiteada está amplamellle respaldada em Porto AlegR'. está apresenlando uma proposla que a mim parece 

dispositivos Constituciooais e legais, e ganu:1ida por~ a.nros correta, porque são 1.100 casas, 1.100 famílias que estio nesses 
além daqueles que envolvem a operação em causa. de vez que a Prefei- apartamentos, mais SOO que já foram despejadas. 
111I8 de Porto AlegR' de<fruta de limi"" que lhe possibilitam garatti-la. Hoje, Sr. Presiden..,, a Prefeitiira de Porto AlegR' e a Caixa 

Feitas estas coriSiderações, somoS pela aprovaçio da ope- Econômica pretendem equaciOnar esse proble-ma. E tenho infor-
ra.ção pleiteada, nos termos do seguinte: mações de que do mesmo modo que a Prefeib.lra de Porto Ale~. 

PROJEfO DE RESOLUÇÃO N• 78, DE 1995 no Brasil inteiro, existem cerca de 210 mil moradias em igual si
mação: fornm invadidas, ocupadas irregularmente; e querem equa-

Autoriza o Departamento Municipal de" Habi· cionar 0 problema,. mas não conseguem. 
taçio e Urbanismo da Prefeitura Munidpal de Porto Na verdade, duran"' todo esse periodo, a Caixa não recc
Aiegre a contrair operação de crédito junto à Caixa beu um centavo. A empresa está praticamente falida. As pessoas 
Econômica Federal,. nas condições que eStabelece. estão morando às vésperas de serem expllsas, e 0 problema social 

O Senado Federal xcsolve: existe. 
Art.. 1° É o Departamento Municipal de Habitação e Utba- A Prefeitu:ra de Porto Alegre apreseDr.a uma solução: aceita 

nismo - DEMHAB, autarquia da Prefeitwa Municipal de Porto a responsabilidade de fazer a transação. assume o débito da em-
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preiteira:: as pessoas que estão ocupando as moradias assuDlirã.o a 
responsabilidade. do pagamento, e a Prefeitura Será a avalista da
operação. 

A Caixa Económica Federal, procurada por mirii~--diz que 
essa é a saída; o Assessor da Comissã_o de Economia; Com qUem 
falei, disse que essa é a saída. Mas a Assessoria téCnicà da Casa M e 
falo isso porque V. Ex• tem sobre ã- sUã mesa o documento- disse 
que oão poderia fazê-lo. sob o argumento de que há uma resolução 
do Senado no sentido de que é necessário que haja garantia do em
préstimo, oo seja, o tm:D.ã.dOre_ o avalista têm que ter património 
queogaranta. -- - ---

No caso da Prefeitura de Porto Alegre, não há problema, 
porque. pan um empréstimo de 22 milhões, -a ~feitur.i teoi Pàtri
mõnio suficiente. No caso das demais, haveria problemã. Mas pa
rece-me que a Assessoria técnica da Casa comete um equívoco, 
porque não vê a excepcionalidade do projeto que estinlos anali
sando. Primeiro, porqUe a garantia é absolutamente concedida pela 
Prefeitura de Porto Alegre; segundo, a garantia é dada pelo DEM---
HAB. incluindo esses prédios que ficarão como garantia. Quer di
zer. o patrimônio do DEMHAB é "x" e, a partir da aprovação des
se projeto, será "x" mais os prédios que eStarão como garantia, 
porque. se o cidadão não pagar, o prédio oo o apartamento recebi
do responderá como garantia. 

Trata-se de uma questão social. e sei que se essa matéria 
não for aprovada em Porto Alegre, até a semana que vem, o despe
jo acontecerá. O juiz., a pedido do Prefeito Tarso Genro, a pedido 
do Deputado Fortunato e a meu pedido. está aguan:Ja.odo uma res
posta. que, se não houver, poderii ocotrer até o despejo generalizado. 

Veja a ironia de V. Ex• e a minha. Sr. Presidente! V. Ex• 
era Presidente da República e eu Governador. T'mbamos um gran
de plano, onde essas coisas não aconteceriam. _Eia.m milhares de 
apartamentos e casas na grande Porto Alegie, completariamoS-Ou 
entregaríamos? Houve quase, eu diria, uma insurreição social de 
milhares de pessoas. 

despejadas em Porto Alegre, deixarmos como esü., a empnriteira 
continuar quebtada e a Cãíxa continuando a não receber nenhum 
centavo? 

Essa solução im.CairiiDba o equacionamento. Volto a repe
tir: tem a garantia do aval da Prefeirura de Porto Alegre e tem a 
garantia de que os prédios que estão oas mãos dos proprietários 
passam a ser co-responsáveis pelo pagamento. 

Entendo, Sr. Presidente, que essa é uma questão da maior 
importâocia. Temos que ter com relação a essa questio u_ma gran
de responsabilidade. Tenho um apreço uruito grande pela Assesso
ria técnica do Senado, mas, com todg o respeito~ parece:. me que há 
um equívoco. E qual é o equívoco? E comparar esse dinheiro a um 
dinheiro normal, quer dizer, a Assessoria t6cnica do Senado está 
agindo como se a Caixa Eoon.ômica Federal estivesse pegando o 
dinheiro e dando para o DEMHAB, pora o Departamento de Habi
tação da Prefeitura de Porto Alegre um dinheiro muito maior do 
que o seu capital. 

Mas não é isso -o que está acontecendc?. O que está aconte-
cendo é que existe boje uma dívida, e a prefeitura teve a compe~ 
tência. de equacionar essa questão. Essas pessoas continu.ari.o sen
do devedoras. S6 que passam a sei' dois os responsáveis: o DEM
HAB, que fez todo esse trabalho e continuará a fazê.. lo, e a Prefei
tura de Porto Alegre. que fican como co-responsáveL É um prédio 
e um apartamento. Quer dizer, o aprutameDI.o tem que ser incorpo
rado a esse património do DEMHAB. porque os apartamentos e 
edificios, as 1.500 moradias fazem parte da ação que está sendo 
disa.uida. 

-Então, Sr. Presidente, entendo que, mesmo que ficasse na 
letra fria da lei, quando se fala que quem toma um empréstimo tem 
que ter capital que o gar.titt:.a. o DEMAHB sozinho não o tem. mas 
o DEMAHB mais os dois prédios que entram na operação têm. 

Vejo, Sr. Presidente, duas saídas: oo, na semana que vem. 
1.500 familias serão despejadas, ou iniciaremos aqui um processo 
que permitirá a 210 IDll famílias, no Brasil inteiro, encontrar uma 
solução para o que aconteceu, mas para a qual não temos outra saida. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Seoador Pedro Si

mon, a Mesa indaga se o _p~ ~ V. Ex• é favorável ao projeto. 
O SR. PEDRO SIMO!Ir- E favotáveL 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O pare= do Rela

tor é favorável ao projeto e conclui pela apresentação de um proje
to de resolução. 

Em disrussão o ~cer. (Pausa.) 
-O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala-

Vivi, Sr. Presidente, o maior drama da minha vida. Eu era 
Governador do Estado e estava empossado há apenas LO dias 
quando tomei conhecimento daquelas invaSOOs por todos os cantos 
de Porto Alegre. Impetrei. então. uma ação jUdicial, pleiteando 
ajuda policial para a retirada dos invasores. No gabinete do Gover
nador, quando eu estava para tomar a decisão ,:, o coroael estava na 
minha frente -. o juiz telefonou e disse: Govemador Pedro Sinion, 
dei a ordem para V. Ex• deteiillÍDar a- evacu"ação; Acootece o se
guinte: estou aqui e há 1 O mil pessoas dentro e 10 mil pessoas r ora 
do parque, além de 200 ,brigadeiros no meio; não sei o que vai 
acontecer. 

Então, -deterolíDei que os- pOliciais se retirã:ssem. quando 
percebi que fracassava o meu plano babilacionil. O compromisso 
que assumi. com a concessão de V. Ex•, de fmalizar os prédios que 
estavam há 10 anos para<i.~o;: ~pois faltavam de 5 a 10% para ter~ 
minar- não roi possível cumprir. 

- vra p~ discutir. 

Agora. tanto tempo ciep:)is. vamos terminar - eu com tran· 
qüilidade, sem mágoa e sem ressentimento - o que entendo ser ne
cessário. Seria doloroso e dramático se essas 1.500 família$ fos
sem jogadas à basta '(XÍblica. porque, na verdade. a Caixa não daiá o 
dinheiro, porque há 10 anos não recebe nada, mas passará a receber. 

Então, é uma decisão que levanto aqui, porque há o lado 
contrário no parecer técnico da Assessoria do Senado. Eu me le
vanto para fazer o debate porque me parece que o alcaDCe sOcial é 
importante, a extensão é imensa, -é uma forma de entendimento 
que chegou à Prefeitura de Porto Alegre e à Caixa Ec<>Ji<lmica Fe
deral; foi a maneira de encontrar uma saída. 

É muito fácil e muito simples dizer: "não dá"t Mas, então. 
qual é a saída'? Qual é a solução? É vermos 1.500 f<i.nlílias sendo 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o 
Senador Esperidião Amin. para discutir. -

V. Ex• tem a palavra por 10 minutos. 
O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPR-SC. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presídente, Srs. Senadores, fa
rei dois comentários a respeito dessã matéria. ciue, a meu 
ver. é muito importante do ponto de vista social e do ponto 
de vista legal. 

Em primeiro iugar, a solução encootrada pela Prefeitura de 
Porto Alegre não é oem a mais ínteligente, nem a mais correta. 
Vou repetir- talvez o Senador Pedro Simon- nao- esteja ouvíndo: a 
solução encontrada pela PrefeittJ.ra de Porto Alegre não é a melhor, 
nem -a mais correta e, IJ'Uito menos. a única. 

Em siwaçães semelhantes eu próprio já. me encontrei. Or
gulho-me muito de, como Governador de Estado e como Prefeito, 
nunca ter permitido que se consumasse o despejo de familias"ca
rentes. E nunca transgredi uma decisão judicial. Apeoa" procurei 
agir tem_pestiva e adequadamente. 
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Acredito até que a Prefeitura de Porto Alegre atuou tem
pestivamente, mas não adequadamente. Por que tempestivamente? 
Porque providencioo inclusive uma lei, ou seja., procurou a Câma
ra.. O potquê de ela ter procurado a Câmara é o que quero salien
w: apagar a idéia de que está fazendo negociata com a tal Gueri
no, a i.nCOiporadora. E isso deve ser registrado. Não estou dizendo 
que houve irregularidade, nem estou insinuando. A Câmara deVe
readores de Porto Alegre - sabemos que é uma Câmara de pessoas 
escl<treeidas, tem a participação de vários partidos políticos - não 
engoliria um projeto se nele estivesse contemplada alguma fonna 
de facilitário. 

Agora. a Lei D0 7.493, de 13 de setembro de 1994, que nos 
é apresentada, não garante, no seu art. 7°, o que a lei, o que a 
Constiruição, o que a Resolução do Senado exige. Aí está a pri
meira ioadequação, ou seja,- não oferece a garantia e a contraga
rantia, exigidas pela Constituição e pela Resolução D0 11. do Sena
do Federal. 

Em segundo lugar, paza impedir o despejo, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o prefeitO boje dispõe de insttu:mentos que a Coos
tihlição Federal lhe confere, inclusive o instrumento da declaração 
de utilidade pública e o da ck:sapropriação por interesse sociaL 
que., por si só, sustariam o prosseguimento do feito, já que não 
existe outra pessoa juridica.. de direito p1blico, que não a PrefeiW
ra de Porto Alegre, envolvida na questão- a Caixa Econômica Fe
deral não é. 

Terceiro, deploro profundamente que matéria dessa magni
rude social venha ao Plenário do Senado sem audiência da Comis
são de Assuntos Ecooômicos. Hoje, pela manhã. a Comissão de 
Assuntos Econômicos, presidida pelo Senador Gilberto Miranda, 
trabalboo até às 13b57min. Não ficou neiJbum assunto fora de de
liberação. nenhum. Tratou-se até de assuntos que envolvem a 
emissão de títulos obrigatoriamente no dia 1° de julho, ou seja. se 
o Estado do Rio de Janeiro. por exemplo, não emitir titulos oo dia 
30 de junho, no dia 1° de julho cai sobre a cabeça do Tesouro do 
Estado, do Secretário da Fazenda, dívida de R$750 milhões. Fo
ram apreciados esses temas pela Comissão e. aí sim, pOderão vir 
para o Plenário com urgência. 

Finalmente, acredito que há como compatibilizar a fmali
dade social com o instrumento legaL Foi isso que a Prefeirura pro.. 
curou. Não é justo que ao Senado reste apenas. como opção, promo
ver a incompatibilidade entre a finalidade social e a nonnajuridica. 

Por essa razão. desejo. mesmo sem conhecer o projeto de 
resolução. colocar um embargo não parn. impedir que seja concedi
da a solução, mas para adequar a solução social à IlQI'Ul3. legaL Há 
duas formas de fazê-lo: primeiro. que a Comissão de Asruoros 
Econõmicos aprecie. Vamos ter uma sessão extra na quinta-feira 
para apreciar os bônus do Tesouro Nacional que serão emitidos no 
mercado fmanceiro internacional. São mais de US$3 bilhões que 
vão contriOOir para redu rir a taxa de juros do Pais. Vamos apreciar. 

Creio que a Comissão pode rapidamente apreciar a maté
ria, que é relevante, é emergente. Tenho já uma sugestão objetiva: 
que a Prefeitura de Porto Alegre assuma o compromisso que está 
pendente no art. "?da sua lei. Finalmente, cómo último tópico, que 
o Prefeito de Porto Alegre - a Constituição de 1988 faculta-lhe -
declare utilidade pública, imediatamente, por interesse sociã.I.- Fíz 
isso no meu Estado, no dia 1° de fevereiro de 1989, com um mês 
de administração. E impedi o despejo. Fiz isso em relaçâo-a.O Cam
po e à cidade. Há fori:rias riials 3dequadas que não violentam aRe
solução do Senado e que assistem a ftoalidade que a Prefeitura 
procura atender, com a qual concordo em gênero e tipo - não pos
so concordar quanto à espécie, porque a forma é inadequada. 

Não quero embaraçar a solução; quero. Senador Pedro Si
mon, em respeito à eloqüência da colocação de V. Ex•. ajudar a 

dar, nesta Casa, uma solução que não esbarre, daqui a pouco, na 
impossibilidade de se repetir, quando houver situação semelballl.e 
que não sejã çolocada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Continua em dis· 
cussão. 

O SR. EDISON LOBÃO. Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Edison Lobão, Líder do PFL_._para discutir. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL·MA. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a nós sensibilizam muito os 
argu~ntos do nobre Senador Esperidião Ainin. Acho que deve
mos realmente examinar essa qiliStio na Comissão de Assuntos 
Econõm.ícos. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Nobre Senador, 
peço a V. Ex• que formalize a retirada do pedido de urgência. 

Quero esclarecer ao Plenário que o pedido de urgência foi 
assinado pelos Srs. Líderes Jader Barbalho, Valmir Campelo. Ber· 
oardo Cabral, Hugo t'lapoleão e Sérgio Machaélo. 

Pergunto ao nobre Líder do PP se S. Ex .. concorda com a 
extinção do pedido de urgência. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM)- Sr. Presidente, 
tomei- conhecimento de que o eminente~ Senador Pedro Simon quer 
que a matéria seja melli.or examinada. E isso, nobre Senador Pedro 
Simon, V. Ex• quer que a matéria Seja melhor examinada? 

~ O SR: PEDRO SIMON • Sr. Presidente, posso responder 
ao ilustre Senador Bernardo Cabral? 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Na forma do Regi. 
menta, não. 

O Senador Bernardo Cabral está com a palavra. 
01>R. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, evidente

mente voo acompanhar se o assunto for à votação, mas fica miito di· 
ficil retirar a assinatnra. romo Uder. depois de ter dado o meu apoio. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Jader Bar· 
balho, Líder do PMDB, V. Ex• mantém a assinatura para o pedido 
de urgência? 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB·PA) ·Sr. Presiden· 
te, mantenho a assinanna do pedido de urgência. 

O SR. PRESIDENTE"'(José Samey) · Senador Valmir 
Campelo, V. Ex• mantém a assinablra do pedido de urgência? 

O SR. V ALMlR CAMPELO (PTB-DF) . Sr. Presidente, 
conversando com o Senador- Pedro Simon, S. Ex• realmente pon
derou uma série de dificuldades que teria diante do caráter da ur
gência, mas também ficou sensibilizad_o com a tram.itação do pro
jeto. caso alguém pedisse. S. Ex• se comprometeria em aqui discu
tir. Mas realmente precisamos de um prazo oiãíOr pa13. examinar 
com maior acuidade este projeto. 

O SR. EDUARDO SUPLICY ·Sr. Presidente, peço a pa
lavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Nobre Senador, no 
momento estamos concedendo a palavra para orientar a Bancada. 
Há um requerimento de extinção da urgência, e a Mesa está COO· 

sultando os Srs. Líderes. 
O SR. EDUARDO SUPL!CY (PT.SP)- Sr. Presidente, 

gosiaria de, Orientãndo a miriba Bancada. também prestar esclare· 
cimentos sobre algumas dúvidas levantadas pelo Senador Esperi
diãoAmin. 

Primeiro, a lei municipal citada por S. Ex.• foi exigência da 
Caixa Econômica Federal e do Banco CentraL Na verdade. ao 
contrário, essa lei autoriza a garantia que a pre[eitura efetivamente 
está dando. Segundo. o art. 7° da lei municipal autonza o compro
metimento do Fundo de Participação dos Municipios. Penso ser 
importante esse esclarecimemo. 
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Em princípio, é muito positiva a pn:«:upaçã.o do Senador 
Esperidião Am.in no sentido de, nessas xnatirias~ tei1nt:6 -----sempre 
uma discussão prévia na Comissão de Assuotos Económicos. Mas, 
neste caso, há uma pendência judicial importante. Em virtude de 
apelo do Senador Pedro Simon, do Prefeito Tarso Genro e de di
versas autoridades, o juiz ainda não realizou qualquer despejo exa
umeote. em função da decisão que está por ser tomada pelo Senado 
Fedeml. Daí. acredito, a importância da urgincia do requerimento. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Pr<sid<nte, peço a pala-
VIa como Líder. ---

0 SR. !'RESIDENTE (Jos6 Samey)- V. Ex' tem apalavra. 
. O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Como Lider. Sem 

revisão do orador.)- Sr. Presidente, acredito que o encaminhamen
to poderia ser feito, já qüC vai baveruma reunião eXtraorciinária da 
Comissão de Assuntos EconômicoS:. no sentido de vincular o adia
mento à análise, na próxima quinta-feria. e ao CompfoD:iiSso de, 
uma vez analisado, votarmos imediatamente, em função desses 
acordos que fonun feitos com o Poder Judiciário, em Porto Alegre. 

Faço essa pondemçã.o, porque esse não é um problema ape
nas de Porto Alegre. O Senado, ao invés de ficar com outro pro
blema como esse, deveria analisar a Resolução e adequá-la para 
casos futuros, evitando, assim, que, todas as vezes, tenhamos que 
discutir aqui a saída para um problema. que precisa ser enfrentado, 
inclusive do ponto de vista legal. seguindo, evidentemente, as Re
soluções do Senado. Se a Resolução impede soluções que social
mente são justas, que se discuta uma nova Resolução que seja le
gal para a solução do problema sociaL 

A SRA. JÚNIA MARJSE - Sr. Pr<sidente. pCço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Senadora Júnia Ma

rise, a Mesa vai se antecipar a V. Ex•, uma vez que. pelo pronun
ciamento dos Líderes. o requerimento de extinção da urgência não 
alcança o número regimental de 41 Srs. Senadores. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do 
projeto. 

Apenas quero lembru ao Pl..wio que o Item 7, coostante da 
Nota TécnicadaCoosultoria Legislativa do Senado, diz o seguinle: 

"Item 7 - Por fim. as relações da autarquia com. a 
Prefeitura decorrentes da aquisiçãO dos imóveis. objeto 
da opernção de crédito, são assuntos de economia inter
na e não caberia ao Senado julgá-las.'' 

A nota da Consultoria diz justamente que a Pmfeitura nãO -
depende da autorização do Senado. 

Mas. ccncluída a i:ostxução da matéria. cabe ao Senado decidír. 
Em discussão. (Pausa..) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto de resolução ofe

recido pelo Relator, Senador Pedro Simon, queiram permanecer · 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Dintora para redação finaL 

(Pausa.) 
· Sobre a mesa, parecer da Comissão Oiretora. oferecendo 

a redação fmal. que será lido pelo Sr. r' Secretário, Sena.dor_ Oda
cirSoares. 

É lido o seguinte: 

PARECER N°426, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 78, 
de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n• 78, de 1995, que autoriza o Departamento Muni· 
cipal de Habitação e Urbonim>o da Prefeitura de Porto Alegre a 
contrair operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, nas 
condições que estabelece. 

Sala das reuniões da Cwllssão, 27 de junho de 1995. -
Odacir Soares- Presidente - Renan Calhelros - Relator - Ney 
Suassli.oa- Antônio Carlos Valadarcs. 

ANEXO AO PARECER N" 426. DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidcn~ 

te. oos termos do art. 48, item 28, do Regímento Interno. promul
go a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1995 

Autoriza o Departamento Municipal de Habi
tação e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre a contrair operação de ~ito junto à Caixa 
Econômlca Federal, nas condições que eStabelece. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I • É o Departamento Municipal de Habitação e Urba

nismo- Demhah, autarquia da Prefeitura Municipal de Porto Ale
gr:e - RS, autorizado a contratar operaçàD de crédito junto à caixa 
Econômica FederaL 

Ait. Z' A operação de CP!dito obedeoexá às seguinres coodições: 
a) valor da operação: R$22.293.847 ,86 (vinte e dois milhõ

es. duzentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais 
e oitenta e seis centavos), a preços de 1° de janeiro de 1995; 

b)juos: 
- nominal: 7,288% a.a. (sete vírgula duzentos e oitenta e 

oito por cento ao ano); 
..,._ efetiva: 7,536% a .a. (sete vírgula quinhentos e trinta e seis 

por cento ao ano); 
e) garantidor. Prefeitura Municipal de Porto Alegre- RS; 
d) destinação dos recursos: transferencla de débito de Gue

rino S.A. - construções e lncorpor.lções e Urbmizadora Meotz 
S.A. para o DeportameQlo de Habitação e Urbanismo- Demhab; 

e) condições de pagamenle: 
- do principal: em t=nr.as pm:elas mensais, com carência de 

quatro meses, pelo Sísteina Francês de Amortização-Tabela Price; 
- dOs encargos menSais: reajuste pela equivalência salarial 

plena; 
- da atualizaçao monet.úia: o saldo devedor e todos os de

mais valores COD.Stantcs do contrato serão atualizados mensalmen
te, na data eleita pelo Agente, mediante a utilização de coeficiente 
de reiillllleiação básica aplicável às contas vinculadas ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço- FGrS; 

I) pra70 para exerclCio da autorização: du:rentos e setenta dias. 
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi

C<Ição. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em discussão a re
dação fmal. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro ·a- discussão. 
- Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redação ftnal queiram 
permanecer sentados-. -(PauSa) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Mais urna vez. faço 

um apelo ao Srs. Líd~_ para que. nesse periOOo ftnal da pri.Iileira 
parte da Sessão Legislativa. os pedidos de urgência a serem sub-
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metidos a votação sejam estritamente aqueles casos que mereçam 
a aprovação nesse sentido, de modo que o Plenário possa votar 
sem que aconteçam essas dúvidas, rumultuando o fmal dos nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- Item 2: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição D

0 "32, de 1995 (n°_5/95, na Câ. 
mara dos Deputados), de iniciativa do Presidente daRe
pública, que altera o inciso IX do art. 170 e o § 1° do art. 
176, revoga o art. 171 e inclui artigo na ConstituiÇão Fe
deral, tendo 

Parecer, sob n°393, de 1995, da Comissão-
~ de Constituição, Justiça e Cidadania, favorá· 

vel à Proposta. com emenda de redaçio WJC apresenta. 

Esclarece a Mesa que esta é a quinta e última sessão ordi
nária de discussão; Uma vez encerrada a discussão, a matéria será 
submetida à votação. 

Em discussão. (Pausa.) 
O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Prosidente, peço a pa

lavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Bernardo Cabral e, em seguida. a conce4erei ao 
Senador Roberto Freire. 

Pergunto se há mais algum Senador que queira se inscrever 
para discutir a maléria. (Pausa.) 

O Sr. Senador José Eduardo Outra. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, inicialmente, gostaria de 
fazer um registro, para não deixar passar despereebido certo tipo 
de trabalho, dada a azáfama que, ãs vezes, reina neste Plenário. 

, A Mesa acaba de fazer um trabalho digno de elogios. Há 
um trabalho comparativo enlre o texto da Câmara dos DeiUtados, 
texto do Executivo e o texto íma! aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. E evidente que V. Ex• merece 
os aplausos, juntament.c com o Dr. Raimundo Carreiro Silva e a 
Dt'" Cláudia Lyra Nascimento, porque se trata de um trabalho que 
orienta a discussão e a votação dos Semtdores. 

De modo que, nesta fase, Sr. Presidente, o Partido Progres
sista quer, encaminhando a discussão, dizer a V. Ex• que está de 
acordo com o texto aprovado na Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadaxüa. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarnoy)- Cootinua em disalssão. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Freire. 
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pam discutir. Sem 

revisão do orador.)- Essa matéria talvez tenha sido a única- da Or
dem Econômica em que o substitutivo aprovado na Câmara dos 
De~tados aprimorou a proposta do Governo. 

Trata-se de uma concepção que me parece bem mais avan
çada: a desconstitucionãlização do conceito de empresa nacional. 
E por que isso'? A idéia da discriminação. do privilégio, do prole
cionismo não está fon desse mundo ccooômico em que vivemos e 
nem nas relação econôm.icas entre os países. muito menos nos 
mercados regionais. O pr<Xecioois:riJ.o ~. boje, um iõstrumento de 
política econômica adotado inclusive por pa.ises que pregam o li
vre comércio, mas são talvez eConomias mais~ fechadas do que 
aquelas que que:rem praticar o livre comércio. E o caso dO$ Esta
dos Unidos e do Japão. ambos com leis protecionistas muito for
tes. inclusive leis que protegem discriminando. pelo privilégio. 
empresas de capiral nacionaL 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Senado!: Roberto 
Fren. peçO ~desculpas a V. Ex• por interrompê-lo. Gostaria ãpenas 
de solicitar aoS O Srs. Senadores que se encontram em seus gabine-

tes a gentileza de comparecer ao plenário. uma vez que ~mos 
votaçâo imediata de emenda constituciõrial que tem quorum qua
lificado. 

Assim. a Mesa pede aos Srs. Senadores que estão em seus 
gabinetes oo em outras dependências da Casa que compai'I!'ÇIIII ao 
plenário. 

Perdoe-me V. Ex" pela inlemlpção. 
O SR. ROBERTO FREIRE- Vou petdoâ-lo; no elllanto, 

a iot.enupção é incompreensível; V. Ex• poderia ter esperado. pois 
não me demoraria por tanto tempo. 

Esse processo não vai impedir que no Brasil se r.xerça. o 
protecionismo. que se possa privilegiar empresa de capital nacio
nal. inclusive sem se preocupar até uiesmo com a origem ele capi
tal. quando_for~ interesse nacional a protoçãoou o privilégio. 

Estamos vivendo hoje uma protcção a uma indústria. a um 
setor da economia brasileira. que não é de capital nacional Aqui 
temos discutido o vaivéi:n da política governamental no assunto da 
importação da indústria autOm.obilística. Hã ,um protecioo.ismo à 
indústria instalada no Brasil. que é de capital internacional. E isso 
é feito pelo interesse nacional de garantir o emprego e a renda 
aqui no nosso teni.tório. 

Cito um outro exemplo em que o Governo brasileiro não 
usa da discriminação para um S<tor cartelizado, de gewiDo capitAl na
ciooal, e que é pm}Hiicial ao inleresse deste Pais, o cartel do cimento. 

Esse é um processo em que a economia, politicas e conjln
!Ur.ls econ<lmicas. indica se devemos oo não proteger oo privilegiar e, 
eu diria, independente da origem do capilal, o inleresse naciooal. 

- ConstibJcionali:zar o conceito de empresa seria engessar. em 
vários momentos. a própria política económica. Por isso. afumo 
que a proJXJsta. tal como enviada pelo Govemo, foi aprimorada na 
Câmara dos Deputados, porque se abre a possibilidade - e isso não 
está impedido por nenhum conceito constitucional de empresa - de 
que em legislação onlinária se possa pôvilCgiar, discriminar e pro
teger empresas ou setores econômicos. de acordo com os iDlcres
ses da economia brasileira. 

Dito isso. queremos nos posiciooar favoravelmente a essa 
proposta. Podetiamos ter alguns aprimorameDios ainda. Na Co
missi.o de Constituição e Justiça e de Redação foi discutida uma 
emenda que era quase que Úm resgate da proposta original do ao
vemo, a qual falava da proteção não apenas a empresas de peque
no porte. instituídas segundo as leis brasileiras, mas. também - e 
isso me parecia fundamental, nesse ponto, foi um equivocO do Re
lator na Comissão Especial na Câmara dos Deputados-, que os 
bens e serviços fossem aqui produ:ridos. para se ter a intemaç:io da 
produção. para se gerar emprego e renda e, por esse fato, se conce
der tratamento privilegiado. Esse foi um. equivoco. 

Um outro, que talvez seja importante aqui esclarecer e 
que despertou preocupações também no Senador Josaphat Ma
rinho. é quanto à queslio da exploração dos recursos minerais 
em áreas de fronteira ou em territórios indígenas. Parece-me 
que a proposta contempla esse aspecto, quando diz que leis es
pecíficas terão que tratar essa questão e de acordo com o pró
prio preceito cOnstitucional. que não foi revogado. nio foi atin
gido e d_etermina que em qualquer exploração - mesmo no sis
tema anterior. só de capital nacional - teria que ser ouvido o 
Conselho de Defesa NacionaL 

Gar.mtido esse aspecto de frooteira e de teniiório i:ildígena. 
não se aprimorando - não era sequer aprimoramento. era manu
tenção do privilégiO que se deveria dar. não apenas a. empresas de 
pequeno porte. mas àquelas que produzissem bens e serviços acJuí, 
e a d.esconstitucionalização que lá foi intentã.da -. acredito que essa 
proposta atende melhor ao interesse nacionaL Portanto. o PPS vo
tará favoravelmente. 



298 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Senador Roberto 
Freire, peç:o, riõvamentc, desculpas a V. Exa. Se a Mesa o inter
rompeu, foi no interesse dos nossos trabalhos, uma vez que temos 
apenas mais um orador inscrito para discutir a matéria, o Senador 
Jos6 Eduardo Outra, que disp<rl de dez minutos- Verificando qtie 
hão há quorum no plenário. interrompi V. Ex•, para. que os Sena
dores pudessem comparecer A votação. Mais uma vez, peço des
culpes a V. Ex•. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, apenas gos
taria de dizer que para os trabalhos do Senado, evidentemente. foi 
coneto. Pam o meu, atrapalhoo um pouco. Mas está tudo bem. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - A interrupção da 
Mesa 6 regimental. Muito obrigado. 

Concedo a p;1lavra ao nobre Senador Jos6 Eduardo Outra. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para discutir

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Seoadores, ini
cialmente, gostaríamos de registrar que apresentamos emCOO.as à 
emenda do Governo quando da discussão dessa matéria na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania. -

Pretendíamos reapresentar essas emendas no plenário e, 
para tal. iniciamos a coleta das assinatunas regimentais necessárias. 
Im.errompemos esse processo de coleta de assinatllras para a nossa 
emenda.. da Bancada do PT, com respeito A questi.o do gás canali
zado, em função da atitude das Lideranças do Governo, no sentido 
de convencetem os Srs. Senadores a retinrem as suas assinaturas, 
que garantiam o número mínimo necessário para que a emenda 
fosse aqui discutida - um comportamento, a nosso ver, profunda
mente antidemocrático. 

Prwcupa-nos, inclusive, alguns dos argumenros que- temos 
observado nesta Casa ao justif:tear que não deveríamos aprofundar 
tanto a discussão das emendas const.ituciooais. Ontem Inesmo, ou
vimos aqui, por parte de alguns Senadores, a afUlDllÇio de que es
sas emendas já fOia.m exaustivamente debatidas DA Câmara dos 
Deputadoo. . 

Ora, a prevalecer esse entendimento, estaremos, na prática, 
reforçando um sentimento que já existe DOS meios politicas e na 
própria sOciedade de que esta Casa seria dispensáveL Uma vez que 
a existência da discussão aprofundada na Câmara. dos Dep.~tados 6 
utilizada como argumento para que esse mesmo aprofundamen
to não seja travado nesta Casa, vamos fazer com que todas as 
matérias sejam devidamente aprofundadas na Câmara dos De
putados; desse modo, não teríamos necessidade da existBncia 
do Senado Federal ou, pelo menos, não teriaDl06 necessidade 
das suas atribuições, como boje são defmidas na Constituição. Po
deriamos restringi-las, po< exemplo, à díscUssjo de questões relativas 
à Federação-

Por isso, interrompemos a coleta das assinaturas. 
Vamos entrar no mérito da emenda. Pode parecer, inclusi

ve, paradoxal que a bancada de um partido de trabalha.dmes, com 
orientação socialista, venha a defender a manutenção no texto 
constitucional de algumas questões que privilegiem, em certas 
ocasiões, o tratamento a- ser dado ao capital nacional Isso é tam
bém de~nte do fato de as elites dominantes deste Pais, com ra
ras e honrosas exceções. nunca terem tido um prcjd.o naCional, ao 
contrário das elites dominantes do Japão, dos Estados Unidos. da 
Cotéia, da França e de outros países. Digo raras e honrosas exce
ções, entre estas, inseria-se o ex-Senador Severo Gomes. que, ao 
se elaborar a Constiwição, foi um dos que mais defendeu a inser
ção desse ponlo no ab.laltexto constirucional. 

Não aceitamos a argumentação de que podemos usar o pro
tecioriiSm(,-~ da Constituição, e nãO aceitamos, .,princi
palmente, a comparação da nossa Constituição c-om as de outros 
paises, particularmente a dos Estados Unidos. nuando sabemos 

que a tradiçio juridica e o modelo de texto çonstitucionaJ norte
americano é muito diferente do nosso. 

Podemos, inclusive. defender isso com certa tranqüilidadc:, 
pelo fato de não termos que exorcizar 30 ou 40 anos de passado, 
de análise equivocada, que dava um certo conceito revolucionário 
A burguesia nacional e. em fu.l!ção disso. a privilegiava nas alian
ças. Também px isso, estamos à vontade para continuar defen
dendo essas emendas. 

Com relação a um aspecto específico de uma emenda que 
flZt:mos na Comissão de Constituiçio, Justiça e Cidadania e que já 
debatemos aqui no plenário, que -não colocava a exigência de re
gulamentação, atendendo a um ensinamento do mestre Josapbat 
Marinho, da matéria por lei complementar, não colocava, por 
exemplo, a necessidade de se submeter o referendum à aprovação 
dessa emenda, mas introduzia-uma forma de mod.ernização da le
gislação brasileim-

Já tive oportunidade de dizer aqui que não me move ne
nhum sentimento de xenofobia em relação a esse aspecto, mas 
cOm relaçlo à introdução da figura dos coótratos de concessio, 
que 6 um modelo de administração de IOCUIWS minerais de prati
camente todas as nações desenvolvidas do mundo. Nós teriamos 
oportunidade de fm-la por ocasiio da discussão dessa matéria e, 
inclusive, nos surpreendemos - e isso demonstra claramente a in
tençio da Bancada governista - por ocasião da discussão de algu
mas emendas relativas a essa mathria na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania quando alguns Senadores da Baocada de 
apoio ao Govemo cheganm a concon:Jar com o mérito e a dizer 
que se disporiam inclusive a votar em uma emenda constib.lcional 
futura que viesse a deliberar sobre essa matéria,. particularmente 
em relação l emenda ptoposla pelo Senador Josa?Jat Marinho. 
Ora. se nós estivamos discutindo exatamente esse_tema, por que 
ser conrra aprovar essa emenda modificativa neste momento e 
aprová-la no futuro? 

O que está em disalssão na verdade é que, infelizmente. os 
parlamentares da bancada de apoio ao Governo passaram a enca
rar qualquer modiftcaçio que porvenblra o Senado flZCSse, no sen
tido do apetfeiçoamento das emendas coostitucionais, como uma 
derrota do Governo. De acordo com o nosso entendimento, essa 
vÍ$ão coloca como mais inJ.Portãnte uma possível derrota ou vitó
ria d<. õoverno Central do que a própria independência do Poder 
Legislativo na discussãó das emendas constitucionais, também por 
entender que essa emenda está inserida numa lógica geral do Go
verno Federal. que trata das questões da ordem eoonânica. e que 
está relacionada à inserção do BtDSil na chamada globalidade, por
que acreditamos que não está em discussão se aceitamos. ou não a 

· globalidade. 
No nosso entendimento. o que está em discussão é como o 

Brasil vai se inserir nessa globalidade: se como Nação soberana. 
se como paxceiro ou se o Brasil vai se inserir como subalterno. 

O Sr. Roberto Freire- Senadcc José Eduardo Outra, V. 
Ex" me concede um aparte? 

O SR. JO~É EDUARDO OUTRA - Cooeedo o aparte ao 
nobre Senador Roberto Freire. 

O Sr. Roberto Freire- Senador Jos6 Eduardo Outra. soli
citei este aparte apenas- ·para faztr uma pequena consideração. 
Com profundo respeito pelas posições que cada putido assume -
apenas um ligeiro comeDlário que aí foi feito, goslaria de lembmr 
que nesse nosso processo de discussão da nova institucionalidade 
brasileira. em função da nova realidade do mundo- como um par
tido de extr.tção comunista, o Movimento CoDlllnista Internacional 
- talvez seja interessante mencionar. até porque não sei se o PT 
como um todo, mas pelo menos alguns setores pensam que a Es
querda só existiu a partir_do PT. E o comentário de V. Ex• foi mais 
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- Durarwe o disclU3o do Sr. Ney Sua.ssuna~ o Sr. 
José Sarney, Presidente, deixa a c:at:kira da presidincia, 
que i ocupada pelo Sr. Odacir Soares, 1° SecrerQrio. 

ou menos demonstrativo disso_ Precisamos ter cuidado com isSo. 
Essa posição que boje estamos assumindo não 6 posição aut~
ca de quem imaginou RlVOlução naciooal e democrática, acn:ditan
do a burguesia naciooal como uma focça pa&tica importanle. Nio 6 
nenhuma auto-crltica. Essa auto-crltica já a f!ZCttiOO bi algum tempo. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conc<do a palavra 
Agora. é mais ou menoS coriseqllência. Se o PT entendesse que a Es- ao nobre Senador Sebastião Rocha. 
quetda não nasceu oom ele- embora tenha tido um graude deoenvol- O SR. SEBASTIÃO kocHA (PDT-AP. Para discutir. 
vimento a partir do seu surgimento, mas com essa memória, e não Sem revisão do oradoc.) - Sr. PR:sideutc, Srs. SenadOI'es, em pri
a memória nostálgica de olhannos o passado e Dio entc:odcrmos 0 fu. meiro lugar, quero dizer ao eminente Senador Ney Suassuna que 
turo, aprendendo com os erros que cometanos no passado ., talvez 0 essa nlo 6 uma luta que se trava et1re Esquerda e Direita; não me 
Pf pudesse liCellal: muito mais no futuro, sem ter o esprito aitir:o parece uma luta ideológica. A~ porque quem aprovou esse texto o 
mas tent:ando entender que a origem de toda essa kita socialista. dos oulros que hoje estão sendo mudados - alguém o disse muito bem 
comunistas da Esquetda, foi o Partido Commista Brasileiro. em uma reuDiio de comissões -, foi o d!amado Conlrio, 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA . Notre Senador R.o- Não foi a Esqumla, em 1988, que aprovoo a Constituição, 
berto Freire. primeiro, gostaria de registrar que considero v. Ex" pois. lquela ~.era minoria. Os chamados governistas de hoje 
um dos quadros mais itupartanles e mais ca!"'Z"S da Esquetda bra- já o eram. em sua grande maioria, em 1988. Estlo mudando aquilo 
sileir.l em toda a sua história. Mas gostaria que esta polemica nio que fw:ram. portanto, na Constiblição de 1988. Eotio, nio é uma 
se travasse e~ nós neste momento, a~ pozque as nossas CODver.: - batalha de Esquetda c Direita; são pontos de vista a respeito de 
gências estão infinitamente superiores. O nobre Senador enteo.deu questões nacionais importantes. 
como ataque uma mera passagem que flzemos no nosso prallln· Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo a ler a justificativa do 
ciamento, mesmo porque, diversas vezes, o nobre Senador faz ai- PDT, que votará contra essa mat6ria. 
gumas iDsiiluações com relação ao nosso Partido, no seDlido de in- O PDT tem sido inca.nsivel na sua luta contra o projeto do 
tibJlá-lo como esquerda atrasada etc. Govemo, que exagera na globalização da atividade econõmica. 

Mas queria, para concluir, citar ao nobre Senador- até já o En~os que, no ~ndo de boje, existe uma necessidade de 
fiZ em uma diswssão na Comissão de Constituição, Justiça c Ci- n:wor mterdependência entre as nações, c temos apoiado o Gover
dada.nia - certa passagem de um poeta qu~ se não me engano, é do no nas principais medidas c acordos referentes ao MERCOSUL. 
seu Partido; se não é. pelo menos já o foi na 6poca do entJO Parti- Entrelalllo, temos coosciencia de que s6 nações independentes e 
do Comuriista Brnsileiro, o grande poeta popular chamado Pauli- sobemnas podem interagir de forma a Jli"S<l'Varem os intereoses 
nho da Viola, que diz em uma de suas músicas: "Sem preconceito, espccíítcos de cada uma delas. 
nem mania de passado, sem interess~ de ficar de lado de quem não Atualm.ente estamos tendo um exemplo de como o ex ces
quer navegar, faça como o velh_o marinheiro que durante o nevoei- so de globalização e liberalismo pode prejudicar os interesses 
ro leva o barco devagar". nacionais no episódio dos. ca.J.Tos importados da Argentina. 

Muito obrigado. No afl de 11integrar-se", a equipe económica do Governo es-
Q Partido dos Trabalhadores votará contra essa emenda. queceu-se de que a reciprocidade é o primeiro mandamento da 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) . Coocodo a polaVIll ao preservação do interesse naciooal que, em um mundo dividido 

nolreSenadorNeySuassuna,queseinscreveupmadíscutiramatéria. em paises soberanos, deve ser o primeiro ditame de qualquer 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pari!. discutir. Sem governante. E o que temos observado ~ uma fuga de diviS8ll e 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores__ de oportunidade de empregos para a Argentina, em fuDÇio de 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Notre Senado< Ncy um tratamento desi~al da<lo por aquele país às indústrias insta

Suassuna. também vou pedir a V. Exa licença para. mais uma vez, ladas no Brasil que induz cutras empresas, inclusive bn:sileiras. a 
solicitar aoS Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes e se instalarem na Argentina para se aproveit,m:;m da "generosidaM 
em outras dependências da Casa a comparecerem ao plenário, uma de" brasileira. . 
vez que teremos votação Com quorum qualifl.Cado imediatamente Em toda a discussão da Proposta de Emenda à Constituição 
após o encerramento da discussão e só temos um orador iriscrito no 32195. que teDciona eliminar a distinção entre empresa bmsilei
que é V. Ex•, Senador Ney Suassuna.. que está na tribunL (Paiisã) ra e _empresa~ de capital nacional. e o tratamento prefe-

Os Senadores RoóeltO Requião, Sebastião Rod!a c Pedro l'ODCiai concedido às empresas de capital nacional. o PDT sempre 
Simon também se iDscrevem. - se pautw pela defesa intransigente da soberania naciooal 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, l.alltas vezes - O PDT tentou alcrur aos parlamentares desta Casa para o 
qu":"tas haja necessidade a intervenção, faça-o, porque sei que 6 perigo da globalização da ecooomia fundada na prevaJSncia dos 
regunental e que V. Ex• está cumprindo seu dever. interesses empresariais sobre os interesses sociais, de vez que é o 

Diswte-se. niai.s \liDa vez, uma ·eliiêttda importante. Mais povo brasileiro o objetivo maicr da nossa atuaçio. 
uma vez, faz.. se o jogo direita e esquerda, como se isso fosse im- Pam aprimorar a proposta ora em votaçOO, apresentamos 
portante para o Brasil. Mais uma vez. a Esquerda defende o direito várias emendas: uma, sujeitando a regulameutaçio dos dispositi
de ficção, fazendo de conta que não existiam nesie- País. ru não vos coostitucionais a serem- modificados à edição de lei comple
existem. testas-de-ferro, e qiie a diferença da classifiCaÇão de em- meotar. por entendermos que este seria um instrumento capaz de. 
presa nacional ou empresa estrangeira empatava, pro1"bia alguma efetivamente. conferir legitimidade às decisões que venham a ser 
coisa. Talvez proibisse os investirilentos. porque mõSLrava. pml os adotadas no fub.lro, por exigir quonm qualificado para sua apre
estrangeiros que queriam aqui investir qUe hilvia discriDii1:iaÇã en- vaçio, importando. conseqüentemente. em uma maior participação 
tre os dois, mas essa era apenas parn. aqueles que não ousavam in- dos membros de cada Casa Legislativa. 
vestir. pOiS -qUem aqui chegava aqui e investia podia usar tranqüi- Outra emenda por nós apresentada e que igualmente sujeita-
lamente o testa-de-ferro e nós símulávamos essa ficção. - ria as alterações propostas a um debate mais aprofundado sobre os 

Por essa razão, estaremos votando, com toda fé. na D:wdan- efeitos das modificações constitucionais é a qUe prevê a realiz.aç"io 
ça e no flDl de uma hipocrisia que já devia ter acabado amais-tempo. de referendo. O PDTentcnde que o povo deve se manifestar a oro-
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pósito dessa proposta originária: do Governo, porquanto é dele que 
CmaiUl o poder e consultá-lo diretamente, como já o flz.emos quan. 
do debatemos o sistema de govemo, é a melhor forma de escrever
mos a democracia. 

Uma terceiia emenda visou à manu!enção da âiSiínção entre 
empresas brasileiras e empresas de capital brasileiro, estas merece
doras de tratamento preferencial por se constiblírem na base da in
dependência de nossa economia. 

Por último. o PDT propôs fosse vedada a possibilidade de o 
investidor- estrangeiro tomar-se aciOnista controlador de empresa 
estratégica no setor de mineração, comó é ó caso aa V ale do Rio 
Doce, sem obstaculizar sua participação minoritária. 

Todas as nossas emendas, Sr. Presidente. Sr-s. e Srs. Sena
dores, fomm rejelia.das pela Comissão de Constituição e Justiça 
sem terem sido seriameDle debatidas. 

O futuro cobmrá desta legislatura o açodamento e a superfi
cialidade com que esses temas, da maior relevância para o País, 
estio sendo tratados. Enquanto o Governo conseguir- sabe Deus a 
que custo social e econômico para o País - s"egurar a inflação, con
seguirá calar o clamor do povo. Mas os planos passam. e ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso e a esta Casa s~ co~das a 
ectrega das riquezas do País e a abdicação da oossa soberania, 
como está acontecendo no México de boje. O seqüestro da pou
pança também passou facilmente nesta Casa. porque era mais um 
instrumeDlO de salvação nacional. Hoje se tem wna visão bem di
ferente da necessidade e da eftcácia daquela medida. 

Por isso, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, é que o 
PDT. mesmo sabendo o quanto é minoritário neSta Casa. Vota con
tra a proposição do Governo. na certeza de que a posição minoritá
ria de hoje será o consenso de amanhã. Essa e a· posição do PDT. 

Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. &bastião Rocha, o Sr. 
Odacir Soares, 1" Secretário, deixa a cadeiia da presi
dência, que i ocupada pelo Sr. Josi Sanu:y, Presidenu. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey). Com a palavm o Se-
nador Roberto Requião para discutir a matéria. -

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, como váriO& Senadores 
do PMDB, tenho tam~m um enorme respeito Pelas Ji0s1çaês-áo -
PFL. mas esse·respeito Dão é tão grande que me leve a votar esta 
emenda liberal. Vou ficar com o "velho MDB de guerra". 

O nosso prognum partidário discorre sobre alguns temas 
interessantes. No seu capítulo de Economia e Soberania do Estado, 
o nosso programa baseia-se. pois. numa visão de longo prazo. O 
PMDB não se deixa i'lllpl['éssionar pela miragem do flDl da sobera
nia, mas procura entender sua verdadeira expressão nas novas con
dições tecnológicas. 

Mais adiante, Sr. Presidente, e mais do que a discussão des
ta emenda. estou fazendo um exerclCiO -de fidelidade partidária. O 
nosso programa mza "o direcionamento dos investimentos públi~ 
cos para os setores considerados estratégicos a:o desenvolvimento 
econômico equilibrado do País". E. definitivamente, condena a 
emenda, quando estabelece que "o P:MDB considera fundamental 
a protoç.ão à empresa brasileira de capital nacional. sem embargo à 
entrada do capital externo que venha a associar~se ao projelO na~ 
cional de desenvolvimento". 

Vou votar contra essa emenda do Goveino, Sr. Presidente, 
no exercício concreto de fidelidade partidária; mais do que isso, no 
exercício da miDha convicção pessoal 

Tanto falamos e di~timos no capítulo de Reforma Parti~- _ 
ria. na consagração definitiva do princípio da ftdelidade.--renbo 
uma curiosidade enorme ao imaginar como ficaria o nosso P:MDB 

no Senado ao fiiD. desta votaçãO, se o ex~clo da fidelidade pro
gramática e partidária signifu:asse a peit!a do mandato-dos Sena
dores que fossem infiéiS aO progrãmã. 

Fica a declaração de Voto antecipada e a consttta:ção da mi
nha curiosidade., que será aferida ao flill da votação. 

Muito obrigado, Sr. Pretidenle. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Com a palavm o Se

nador Pedro Simon, último orador inscrito. 
-O SR. EDUARDO SUPLICY . Sr. Presidente, solicito a 

minha inscrição na lista de oradores. 
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) - O Senador Eduardo 

Suplicy acaba de pedir também a sua inscriçãO. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS: Pronuncia o seguinte 

diSCUISO. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiPente, confesso a V. 
Ex• que lamento o tom com o qual esta matéria e-stá sendo debati
da. Sabemos que, quando há essa moviri:ientação nO Plenário, eSsa 
conversa paralela, é porque os votos já estio praticamente garanti
dos. Quem já sabe no ~e !ai velar não _prcc~ ouvir o que os ou
tros estão dizendo. Não me parece que isso seja bom. Sr. Presiden

- te. Não me paxece que votar matéria relativa. a mudanças na Cons-
tibJição seja momento de niio se ouvir, com Pf1'0CU.pação. o debate. 

Considero essa questio delicada. Diria que estou IDlma po-
sição do meio, Sr. Presidellle. Com toda sinceridade, penso que a 
Constibliçio brasileira deveria ser t'CSUID.ida, visto que hoje há 
muit~s aspectos abordados por ela que considero relevantes. 

Lembro-me de que defendi esta maléria quandO fui Gover
nador do Rio Gmnde do SUL e o Sr. Fernando Heurique Cardoso. 
Líder do Governo; o Sr. Mm<> Covas, Lider do MDB na Consti
blinte, e o meu amigo Euclides Scalco defendiam basicamente ã. 
permanência dessas malérias na Constituição. FlZC1"8.Dl, então, um 
termo de Constituição muito mais avaDÇBdo do que este e que foi 
aprovado oa Comissão-de Sistematização. Como o tema era consi~ 
derado muito avançado e porque, nessa Comissão, havia uma 
maioria que não representava a maioria do Plenário, criou-se o 
Cenuão, com a presença do Sr. Roberto Cardoso Alves e de outras 
pessoas. O Centrão derrotou essa maioria da Comissão de Siste-
matização, e o texto que está sendo vetado e. agora, alterado é o 
texto que resultou do Centqo. chamado de reacionáriO pelos pr-o
gressistas da época. Essa foi urÕa das razões da criação d:<> PSDB. 
O PSDB foi criado porque o MDB, na sua imensa maioria, votou 
nesse texto do Centtão. E. quando me procuraram para entrar, di
ziam o seguinte: ''Mas. o que 6 que vai fiCar nO PMDB, um cen
trão, sem idéia. sem conteúdo?'. 

Agora, Sr. Presidente., está se caindo do outro lado, esti se 
reformando o trecho do Cenlriio porque esse trecho virou um tre
cho de ultm-esquerda. O caso é interessante de ser ao.alisado. En
tendo que essa matéria é -impottiitte. mas também entendo que es
sas matérias comO. por exemplo, a questão da Petrobtás, não sei se 
são matérias para se colocar dentro da Constituição. 

_ Acho que a nossa Constimição deveria ser, a exemplo da 
americana. enxuta, pua durar. Eu, que sou parlamentarista, defen
di uma constituição enxuta, onde o gabinete poderia seT conserva
dor boje ou poderia ser progressista amanhã e, até, poderia ser co
munista ou socialista depois de amanhã. Mas, por causa disso, não 
se precisaria mudar a Constituição. Mudar-se~ia a interpretaÇão e a 
execução. assim como aconteceU na Inglaterra, quando o Partido 
Trabalhista fez todas as nacionalizações e O Partido Conservador 
quando privatizoo as naciooalizações feitas pelo Partido Trabalhis
ta. e não precisaram, nenhum dos dois, mexer na Constituição, 
pois esta é o conjunto de regras gerais. 

Aqui digo que tenho preocupação COIIl relação a essa maté~ 
ria. Perdoe~me. Sr. Relator, mas entendo que V. Ex• CÇ)me~ um 
grave equívoco e que a Câmara dos Deputados também o come~ 
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teu. ao Dão entei:J.der que eSsã matérúú.inba que ser regulamentada 
em lei complementar. Entendo que é um absurdo - oio me passa 
pela cabeça - de repente, vota-se e muda. tem de estar na Coosti
ruição. pois isso é maléria cotiStitucioo.ai. e, dois anos depois, pode 
ser lei ordinária. bem ordinária. Acho ridicu!o, Sr. Presidente, nem 
ConStituiÇão c nem lei ordinária. a lei complemenrar é a t6gica.. a 
lei complementar existe para isso. 

Hoje, V. Ex•, Presidente do Senado. e o Presidente da Ci
mara nos garantem a tranqüilidade de que nio se vote, sexta-feira. 
com 10 Senadores oo com 8 De?Jtados, mas CODbcço nmita maté
ria séria. Sr. Presidente, e V. Ex• também, na história deste Parla
mento, e ficamos sabendo dez dias depois, que acordo esp6rio de 
lideranças colocou matéria em votação com meia chízia de Parla
mentares em reunião ordinária de sexta-feira. Por isso é que tinha 
de ser lei complementar. 

E digo mais a V. Ex•, não sou Uder do Govern~ mas falei 
especificamente com o Presidente Femando Hemique. que disse 
às Lideranças que todas essas ma1érias, na opíniio dele, deviam 
ser regulamentadas por lei complementar: esta, petróleo, teleco
municações. E o Presidente Fernando Henrique Canloso disse a 
mim pessóa.Imente que achava que devia ser matéria de lei com
plementar. 

No entanto. a Câmara quis ser mais ft:alista que o rei, e o 
Senado. lamentavelmente, o ilustre Relator, achou de dizer que o 
mundo é rápido, lembro-me dessas suas palavras, o mundo 6 dinâ
mico e é mais fácil. O mundo pode ser rápido, pode ser tão dinâ
mico. mas não tão fácil, que uma hora é Coostituição, outra hora é 
lei ordinária. -

Mas mesmo assim. Sr. ~idente, quero trazer a minha so
lidariedade ao Líder Eduardo Suplicy, lamentando que a maioria 
nesta Casa esteja nos impedindo de votar as matérias que deve
riam ser votadas, retirando assinatures de um ft:qUerimenro numa 
hora dessas é uma atitude altamente antidemocrática e altamente 
prejudicial ao debate nesta Casa! Nós estamos votando a Consti
tuição, não é a Constituição do Presidente Fernando Henrique. não 
é a da maioria ocasional, é a Constituição para o futuro desse País. 

Posso votar contra a emenda do Senador Eduardo Suplicy, 
pretendia votar contra. mas tirar o direito dele de aptcsentá-la, de 
nós votarmos, de debatermos; fazer com que um Senador ft:tire o 
seu pedido de requerimento-. Ora, Sr. Presidente, onde 6 que nós 
estamos? Que Congresso Nacional é esse? Que Senado 6 esse? 
Que maneira de mudar o Pais estamos querendo? 

Lamento profundamente. e trago o meu mais veemeote 
protesto, que estejamos, aqui no Senado, a obrigar que um Sena
dor retire a assinatura parn. poder se votar, para se discutir, Sr.~
sidente! Sei de Senador que pediu desculpas porque pensoo. que a 
assinatura era para a matéria voltar i comissão. Não, não era para 
voltar à comissão. A assinatura Dão faZia voltar para a com.issão, 
para lugar nenhum. não aumentava um dia, não prmrogava nada, 
não etano sentido de boicotar, mas. sim, de discutir. 

Acho que isso nós tínhamos direito. Lamento profu~- _ 
mente que não estejamo-s aqUi a votar. contra ou a favor, das 
emendas que foram discutidas no plenário e que nós, maioria do 
Senado, tínhamos obrigação de apreciá-las. 

Eu votaria aqui. -neste momento, a favor de lei complemen
tar. JX>tqUe acho que essa matéria deveria ser regulamentada por 
lei complementar. mesmo não tendo lei complementar. 

Creio. Sr. Presidente, que essa matéria haverá de ser discu
tida, ainda que em lei ordinária. Nào tenho nenhuma dúvida de 
que podemos estar tirando da Constituição_. 

A sineta é para pedir silêncio. não é, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENI'E (José Sarney) - V. Ex' dispõe de 

dois minutos. -

O SR- PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex'. Pensei que 
V. Ex• tinha apertado a campainha para pedir silêncio. Sr. Pn::si
dente. Desculpe-me. 

Manter o Regimento é pedir silêncio. Pedir silêncio 6 cum
prir o Regimento. 

Sr. Preside:nte. não sru um fanatizado pela Constituição. 
Lembro-me - e os mais velhos devem se lembrar - quaodo brigá
vamos na chamada "emenda da ft:forma da Constituição" no que 

_tange ao Poder Judiciário. E no meio de nossas brigas, de ropente, 
o General Ernesto Geisel"fechou o Congresso e fez. na Granja do 
Riacbo Fundo, o texto da Constituição de 1969, mudando tudo. 

N"'ao acbo que seja por aí., Sr. Presidente. Confio que no tex
to da Lei. vamos incluir muito do que 6 necessário com relaç!o à 
empresa nacionaL V amos debater. vamos discutir, vamos estudar e 
-saber o que acootecc nos Estados Unidos, o que acontece na Euro
pa e o que acontece com ft:lação aos ~rios. com relação ao que 
é uma empresa estratégica- e que lida com questões estratégicas 
que boje pode ser algo e amanbl pode ser dif"!"'nte. 

Esta matéria, vamos ter que debal!-la e estud{-la profunda
mente. E. ainda que seja em lei ordinária. a Nação e a scxiedade 
vão acompanhar de tal maneim. que a matéria ter.i que ser votada 
com a presença maciça da Climara e do Senado, JlOill estabelecer
mos, na lei ordinária. real e efetivamente,. o que temos que famr 
para proteger a empresa naciooal. 

Era isso o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENI'E (José Samey)- Concedo a palavra 

ao Senador Eduardo Supücy, inscrito para disrutir a matéria-
O Senador Antonio Carlos Va!adares pede sua inscrição. 
O SR- EDUARDO SUPLICY (Pf -SP. Para discutir.)- Sr. 

PreSidente. sn. Senadoras e Srs. Senadores, estamos trDtan.do 
aqui de proposiçiO de iniciativa do Governo, que tem per objctivo 
retirar do texto constitucional qualquer referência a tratamento pri
vilegiado ao capital nacionaL 

A proposição, tal como advinde da Câmara dos Depltados, 
está pior se comparada com a proposta original do Govemo, pois 
suprime- 3té meSino o concei(O de empresa brasileira que estava 
inscrito na Carta Magna desde aCoostituiçãode 1967, art.l68. 

O Relator, S~_Ramez Tebet, não acatou qualquer 
emenda- As que foram apresentidas pelo PT ~-eram diiis- procu
ravam. primeiro, restaurar o conceito de empresa. art. 171; estabe
lecer o favorecimento temporário, nos termos âa.legislaçã.o otdiná
ria, emjlresa brasileira de capital nacional, majorilariamente nocio
nal. em seton~s considerados estratégicos pam a segurança nacio
nal; admitir a exploração do subsolo a empresas cuja maioria do 
capital votante não seja nacional, condicionada a ootarga da con
cessão a contrato, de fonna a resguardar interesses de poder con
cedente à União; estender a vedaçio de edição de medidas provi
sórias a qualquer siblaçio em que dispositivo constitõcilinal de
penda de lei pam adquirir eficácia. 

O parecer adotou uma emenda tida como de redaçio, 
deslocando a proibição de edição de medidas provisórias, para 
regular matéria que tenha sido objeto de emenda constitucional, 
promulgada a partir de janeiro de 1995, para as Disposições 
Gerais da Constituição. Todas as demais emendas de mérito fo
ram rejeitadas. 

Hã no processado voto em separado aprese:nlado pelo Se-. 
nador Laura Campos, pelo PT, na Comissão de Constituiçio.Jus
tiça e Cidadania. 

A possibilidade de reapresentação de emendas pelo PT de
pendia, conforme ressaltou o Senador José Eduardo Dutm, de um 
terço das assinaturas. Tal como ocorreu ontem. por ocasião da pri
meir.t. tentativa de a~sentarmos emenda ao Plenário, com respei
to à proposta de emenda coostitucional sobre o serviço de gás, 



302 ANAIS DO SENAOO FEDERAL Junho de 1995 

também agora não coD.segülmõs as viDte e sete assinaturas neces- O Sr. Edison Lobão - Senador Eduardo Suplicy, V. Ex• 
sárias. ine permite um aparte? 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para dirigir-me ao O SR. EDUARDO SUPLICV - Com muito prazer, Sena-
Senador Eicio Alvares, que teve a gentileza de me explicar o teor dor Edison Lobão. 
de algumas declarações p.~blicadas hoje na imprensa. Eu llie disse O Sr. Edlson Lobão- V. Ex• coloca a questão como se es-
que considerava inadequadas as expressões utilizadas. . tivéssemos, nós da maioria, &•cometer uma quase ignomínia na 

Há um esforço~ o mais democrático possível, por parte da medida em que os Senadores que compõem o blocc da maioria oo 
oposição. do Partido dos Trabalhadores, bem como do PDT. do não assinam emendas amais do PT oo retiram assinaturas de 
PSB e de ou_tros Partidos- o _p~;>~ tam~m irá apresent.ãi-Cmen- apoio. Lembro a V. Ex•que essa mat&ia esteve aqui durante cinco 
das para determinadas propostas de emendas COnstituciOnà.is -.- sessões em discus~ e, pelo que me consta, nenhum dos membros 
de trazer emendas para o Senado Federal, onde bá pessoas de do PT a disauiu durante esse perlodo. Ou seja, não havia um inte
extraordinária experiência na vida pública nacional, ex-gover- resse tio grande assim. Por outro lado, ela foi exaustivamente de
nadores de Estado. ex -Presidente da República. parlamentmes batida na Comissão, ónde as mesmas emendas foram apresentadas 
de longa data. vereadores, deputados estaduais, deJXJtados federais e examinadas Fmalm.eDle, há algumas emendas constitucionais, 
e senadores. da Oposição, em andamento no Senado, com assinattna de repte· 

Então. suprimir do Senado Federal o direito_ de uiiermos sentantes da maioria. Nós todos temos dado apoiamento, apoio in
sugestões para melhorar. aprimorar a proposta que veio do Gover- tegral, ao andamento dessas emendas, sem os quais ebs não trami
no e passou pela Câmara é algo que nós não podemos considerar tariam, porque a Bancada de V. Ex• não tem número regimental 
adequado. para apresentá-las. Neste caso especial comó a matéria foi sufi-

Ademais, a tentativa de trazer para o Plenário do Senado cientemente debatida na Comissão, c aqui o PT não se interessoo 
propostas de emendas pan. debater não constitui rorma de que:rer em dcba.tê-la durante cinco sessões, não estamos de acordo em 
imp-.dir uma votação rápida. Não se trata de manobra protelatória~ avalizar nova emenda, que terá caráter apenas procrastinatório. 
é a tentativa de debater o assunto, pois a emenda poderia perfeita- Isso não constitui nenhum dano A democracia ou ao processo te-
mente ser aqui apreciada e depois ser encaminhada para a Comis- gislativo e foi feito ao longo da hist6ria do regime democrático. 
são de Constituição. Justiça e Cidadania. Sim, é verdade que o O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Edison Lobão. 
prazo máximo seria de 30 dias, mas nós inclusive dissemos que a V. Ex• tem consciência de que o Partido dos Trabalhadores deba
nossa inr.enção seria de debater até o momento em que a·-matéria teu, sim. a -proposta. Fiz, inclusive, referências ao parecer de V. 
fosse para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e isso Ex.• relativamente ao epis6dio das emendas sobre a constituição de 
poderia ter sido feito em -24b ou em 48h; portanto, o debate pro- comissões fedcml c estaduais de usuários de serviço pJ blico. 
fundo da matéria não seria impedido. O Sr. Edison Lobão- No dia da votação. 

Então, eu quero registrar este fato e, inClusive, fazer nova- O SR. EDUARDO SUPLICY - Não, usei da palavra no 
mente um apelo à Liderança do Governo; ao Senador Elcio Alva- primeiro e no último dia de discussão. 
res. para que não se empenhe tanto junto aos demais S~dores da Na verdade:, durame as cinco sessões um parlamentar do PT de-
base parlamentar que apóia o Governo para que ninguém assine bateu a~ seinpre âtaDdo a JXOp:lSta de emenda à Constituição. 
matéria. Preocupt.-me, Sr. Presidente, o que frá ocon:er Dos próxi-

Ao tempo em que havia apenas a ARENA e o MDB- afu-----mósdias.,porquejá se anuncia-. 
da ontem testemunhou o Senador José Samey ª esse respeito-. _os _ O Sr. Eldo Alvares- Senador EduanJo Suplicy, V. Ex• con-
parlamentares da ARENA costumavam colocar as suas assÚlaturas ce<Je..lncurifãpãrte; coma permissão da Mesa. já que V. Ex.•citoo ... 
nas proposições de parlamentares do MDB para que, justamente, O SR. PRESIDENTE (fosé Samey -Fazendo soar a cam-
pudessem elas ser debatidas. pajDha) - O tempo do Senador Eduardo Suplicy está esgolado há 

Se o Governo_ diz aos seus que não assinem-qualquer dois minutos. 
emenda dos partido> da oposição, impede, assim, a possibilidade O Sr. Elc:lo Alvares - Sr. Presidente, pedi o aparte, apesar 
de que pelo menos uma reflexão adicional seja feita. - - de poder usar da palavra para collDJDÍcação de Liderança. porque 

O Governo tem tal vantagem tanto na Câmara quanto 00 S. Exa fez uma citação nominaL 
Senado que deveria, até por respeito à oposição, respeito à tradi- O SR. PRESIDENTE (loslo Samey)- V. Ex' não pode in
ção democráfica do Congresso Nacional, permitir que aflorassem terromper o orador. Em seguida. V. Ex• poderá. como Líder, pedir 
essas matérias para a discussão. - -- - a palavra para uma comunicação urgente. 

Fico pensando, Sr. Presidente, prezado Senador José Sar- O Sr. Elcio Alvares- Sr. Presidente. perdoe--me, mas gos-
ney, sobre o que pode estar acontecendo no País, e se· VãmoS dar taria de lemt-:ar que o Senador Edison Lobão falou, e V. Ex• não 
como amostra o que está acontecendo no Senado. fez qualquer tipo de admoestaÇão. Eu poderia usar a prerrogativa 

Fico até preOCupado com a notícia que boje li na imprensa, de Liderança, mas Dia gostaria de fazê... lo, porque quero falar se
porque desde o início _c;Jq_ semestre, tendo se cons.tituído o Partido bn: assunto de ordem exclusivamente pessoal. Não se trata da dis
dos Trabalhadores no Senado coiQ. cinco Senad~. pa.sioú~ córii.O- --- Cussão da matéria. mas apenas de um-esClarecimento que desejo dar. 
os demais partidos Com número ·significativo de parlamentares, O SR. PRFSIDENTE (José Samey) --Se o OCldor quiser, IX>-
também a ter direito a uma liderança com direitOS:-adri:linist.tativos. derá usar o re5Wlle do seu tempo pam cooceder o aparte a V. Ex•. 
ou seja. uma sala de liderança. Depois de seis meses. isSo afinal O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra. permi-
não fOi coilcidido ainda ao Partido. Hoje a iiilpreriSa-divulgoli que to o aparte ao nobre Senador Elcio Alvares. 
o ex-restaurante do Seuac:io fq_i_ agora Utaugurado_como __ um espaço O Sr~ Elà.o Alvares- Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente. 
da Lidetança do Governo. - -_ _ Nobre Senador, não discuto nem o mérito da matéria nem o da 

O projeto do Senador Pedro Simon não eia, em nenhum emenda. Julgo do meu dever dar ao Senador Eduardo Suplicy um 
momento, colocar naquele espaço a Liderança do Governo ltamar esclarecimento~ que já dei a alguns companheiros. Hoje, inadverti
franco. Será que esse é o exemplo de reforma agrária às avessas damente. um jornal de grande cirrulação publicou uma declaração 
que o Senado Federal dará ao País? _ que poderia parecer um conceito altamente depreciativO de minha 
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parte em relação a V. Ex•, Senador Eduardo Suplicy. Não emiti 
esse conceito. Tenho por V. Ex• o maior respeito. Há quatro ano$ 
estamos em atividade nesta Casa. e em todos os momentos tenho 
dito aos meus colegas que V. Ex• é, acima de tudo, um bomem 
profundamente educado, que trata todos nós com o maior respeito. 
Ao fazer esta retificação pública que V. Ex• merece.. gostaria de 
dizer que em nenhum momento eu seria capaz de emitir qualquer 
tipo de conceito desprimoroso sobre a atividade de V. Ex•. Quero 
louvar a sua dedicação, o seu estoicismo, a sua luta em favor do 
seu partido. Vou estender-me mais ainda: também foi publicada 
hoje matéria segundo a qual eu teria dito que não há Oposição nes
ta Casa. Isso não é verdadeiro. Tenho o maior respeito pela Oposi
ção. Emendo que o meu dever como Líder do Govemo_é_respeitar 
os meus colegas. principalmente aqueles que se opõem à posição 
do Governo. Agradeço a V. Ex• a oportunidade de f~ esse re-
gistro no seu pronunciamento. o que me proporciona um desencar
go de consciência, pois essas supOstas declaração estavam inco-
modando-me desde as primeiras horas de boje. _ _ __ _ 

O SR. EDUARDO SUPLICY. V. Ex' terá semp<e ores
peito da oposição aguerrida que sempre procuraremos fazer. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o 

Seoador Espericlião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Proouncia o se

guinte disrurso. Sem revi~o do orador.) - Sr. Presidente, S:f~ _e 
SIS. Senadores, fico até coostrangido de fazer minha are_nga ares
peito da emenda depois que o nobre Senador Elcio Alvares, se
guindo sua índole pessoal muito mais do que sua trilha como Par
lamentar, faz perante o Senador Eduardo Suplicy, -:om muita hu
mildade,. com muita sinceridade. a retificação dessa nota a que o 
próprio Senador Edoardo Supticy aludiu. 

Não tenho o direito, não tenho o direito - repito - de ver ser 
votada esta matéria depois de oovir aqui as dúvidas suscitadas 
pelo Senador Eduardo Suplicy, depois de ouvir a emocionada ma
nifestação do Senador Pedro_Simon, sem lembrar que esta matéria 
com praticamente este texto não foi convertida em ã.tteração efeti
va da nossa Constituição. ou sejá. não foi aprovada na Revisão 
Constiblcional pela falta de mínimos três votos. Fa.lt.a.@m apenas 
três votos! 

O Senador Humberto Lucena sabe que naquele dia: se de
cretou o sepultamento da Revisão Constitucional. porque era a úl
tima matéria de relativo interesse econômico que, pelo menos. po
deria simOOlizar para o mundo uma abertura do País não para o di
nheiro do motel, porque este País está esgarçado e suas cootas 
bancárias estão abertas para quem quiser vir aqui se divertir com 
altas taxas de juros. Para isso estamos abertos. mas para dinheiro 
que venha investir, criar empregos. instalar uma índústria. nós te- -
mos esse emblema, já em desuso no mundo, de conceito de empre
sa de capital nacional. Este te:\tO, com a redação aperfeiçoada pelo 
atual Líder do meu Partido na Câmata. Deputado_f_rapcisco Dor
nelles, foi submetida à votação no dia 4 de maio de 1994no plená
rio da Câmara dos Deputados. em sessão unicameral do Congres
so. e deixou de ser aprovado porque faltaram 3 votos._ Hoove 29Õ 
votos a favor. 

Não irei repetir aqui o discurso, mais ou menos coDwnden~ 
te, que fiZ naquela noite. Meu discurso foi contundente, sim, por
que senti que ali se enterrava a Revisão. 

O dever da cordialidade não me fará omitir neste momento 
em que saúdo, em primeiro lugar, a tenacidade com que o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso luta pelas reformas. 

Que bom ver o Presidente Fernando Henrique Cardoso cor
rigir a falta tisica que fez naquela noite o Senador Fernando Henri~ 
que Cardoso. p:mJUC S. Ex• Dão estava lá para votar_! 

Que bom ver o Governo trazer o voto unido do PFL. na 
época liderado pelo Seoa.dor Marco Maciel, meu amigo. a quem 
respeito profundamente, que, presente na Casa. não votcu! 

Que bom ver aqui o eDtão Líder do Governo, Senador Pe~ 
dro Simon, dizer que vai votar a favor! Eu o saúdo respeitosamen
te, porque S. Ex• no dia 4 de maio não votoo. 

Que bom ver o Governo do Senador José Eduardo Vieira. 
que, estando presente oa Casa. também não votoo, empenhar-se 
pela aprovação desta emenda! 

Que bom ver o Govemo do Ministro Nelson Jobim que, 
sendo o Relator da matéria, naquela noite pediu que votássemos 
contra o seu próprio pancer, conforme denúncia feita pelo aluai 
Deputado do PSDB. Luiz Carlos Hanly! 

Que bom ver os então vice-Uderes do Governo votando a 
favor, repondo a importância da matéria com os votos. largameDle 
numerosos agora. que faltaram! A falta apurada no dia 4 de maio 
de 1994 foi esquálida. mas decisiva. 

Digo- iSso porque acreditei na Revisão. Não é verdade que 
foi o PT que enterrou a ReviSão. Não é verdaéle que fomos contra 
ela. Não é verdade que faltou ao então Senador Humberto Lucena 
talento e obstinação, e V. Ex• sabe como sou parcimonioso em 
elogios de corpo presente. O que faltou fOi del.enninação política. 

Não estou aquí para criticar, mas, sim. para lembrar e enal
tecer os votos que aqui serão repetidos oo os votos novos. que 
aqui -serão proferidos pua dar ao Brasil um texto compatível com 
o mundo. 

O Vietnã. que derrotou os Estados Unidos, que siinboliza 
com sangue e heroísmo aquilo que muitos falam. sem conseqüên
cia. sobre soberania e naciooa.lismo, abriu suas fronteiras para o 
capital estrangeiro. Também a <l!ina. ainda que restrita do ponto fisi
co, abriu sua economia a quem queira nela investir e não especular. 

Saúdo com entusiasmo os votos que vão dar a essa emenda 
a forma que, há um ano, um mês e 23 dias, devemos aos brasilei
ros, ao Brasil e ao futuro da sua economia. Por isso, não sou o 
voto a favor. mas o voto convencido de que recuperar o tempo que 
passou é ajudar o País a vencer o seu futuro. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) c Cootinua a discussão. 
Com a palavra o- Senãdor Antonio Carlos V aladares. 
O Senador Lauro Caiõ.p6S também se encontra inscrito. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 
Senadores. tOOos sabem que nesta Casa tenho agido com equili-

- brio e moderação. Não sou adepto do radicalismo; sou adepto. 
sim, do diálogo, da democracia e da discussão, que deve ser conti
nuada. para que cheguemos a uma solução conciliatória e os pro
blemas sejam resolvidos a contento, atendendo a todos os segmentos. 

- ~ Apfendi na vida que a pressa é iniollga- da perfeição, ·que 
devagar se vai ao longe. Lã no meu Sergipe, costumava ouvir que 
os apressados caem no abismo. Com base oesses ensinamentos da 
sabedoria popular, gostaria de apresentar o meu jus spemiandi, 
muitO-embora pense que a abertura do Brasil tem que acontecer de 

__ tal modo que não entreguemos tudo. mas que fiquemos numa si.: 
tuaçâc?-em que a competência exista. que a concorrência seja válida e 
em que, dentro desse novo sistema de abertura, a população sofrida, 
que não tem trabalho nem perspectivas. tenha as suas conquistas. 

Sr. Presidente, alguns Companheiros nossos apuseram a 
sua assinatura nessa emenda e, depois, desistiram. Lembro o epi
sódio do manifesto da Petrobrás, quando. da tribuna, protestei con
tra conterrâneos nossos. patrícios de Sergipe. cUja bancada federal 
é composta por onze parlamentares: três Senadores e oito Deputa
dos Federais. Dois Senadores assinaram um manifesto que dizia 
que não aceitavam a quebra do monopólio da Petrobrãs; na Cima
ra dos De~tados, sete Deputados ftzeram a mesma afrrma.ção. De 
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repente, no dia da votação, os Deputados tomatam sem efeíto as os inteR:sses alienigenas, os interesses de fora serem defendidos 
suas assinablras e votaram a favor da proposta do Governo. com tanto enru.siasmo e com tanta eficiência. Os Estados Unidos 

Neste momento, Sr. Presidente, nesta Casa. está ttamitando abriram suas portas, sim, pam trinta e dois milhões de imigrantes 
lambém uma em eu da oonstimcional que cria a figura do Senador que foram lá trabalhar e produzir o capital IlOl'te--americano. 
vitalício. Em que pese meu respeito 8.os e1e.-Presidentes da Repú· Onde é que estão esses estrangeiros? Aqui neohum deles 
blica. entre os quais incluo o Presidente do Senado, Sen3.dor-JosC pôs os pés, a não ser para: visitar alguma-de suas fábricas. Nio so
Samey. não co~i a minha assinatura nessa emenda porque, se mos xenófobos. Que venham os alemães, os norte-americ:anos, os 
eu o ftzeSse, vOtaria. japoneses, que venham os estraugeiros. Mas o que se verifica, 

Lá no meu Sergipe costuma-se dizer que politico não tem aqui, ao contririo do que dizem. é que o capital estrangeiro sempre 
palavra, mas aprendi. com minha experiência, que politico uom pa- dominoo este Pais, principalmenuo a partir dos anos 50. Cem por 
lavra. Todavia. muitas vezes o político se ex~ da sua funçãO ci:nto da indóstria automobilística, 80% da indástria quimico-far
para. ao invés de exeteitara sua palavra, dar a palavra ao Governo. macêutica, e não vamos nos estender. Todos sabemos que o siste-

De modo que, Sr. Presidente, assinei a proposta dó Senador ma bancário não lhes interessou naquela ocasiio, devido a situaçõ
José Eduardo Dutra., do PT de Sergipe, e estava toiceudo para que es muito particulares, ou seja. dos doze mil bancos existentes nos 
a emenda no nobre Senador Josapbat Marinho, que restabelecia Estados Unidos, até 1958, só existiam oito bancos norte-am.erica
dispositivos que forn.m encaminhados pelo GovCillQ _à Câmara dos nos fora do seu território; os Estados Unidos, na criação do FED, 
Deputados, fosse aprovada paza que eu acompanhasse S. Ex*. En- em 1913, proibiu a exist.Snci.a de bancos norte-americanos fora da
tretanto, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.. dentro quele país. Por isso, eles não tomaram conta da nossa praça- o que 
das suas atribuições, rejeitou a emenda do nosso Senador Josapbat via fazer dentro em breve. • 
Ma.rizmo. Dessa forma. fiquei impedido de discutir a emeilda do Parece-me,. portanto, que. ao contrário do que eu esperava, 
meu conteni.neo e a emenda do meu vizinho da Bahia, Senador encontro aqui esse patriotismo tio adequado e tio próprio, não ao 
losaphat Marinho. ~~- ~ Bnsil, mas aos Eslados Unidos e ao& ACC- Advanced Capitalist 

Daí o meu protesto, o meu inconformismo por entender Counlries, aqueles que compõem o capitalismo "c&ltrico". que nos 
que este Pcx:ler Legislativo não pode se portar como uma simples domina de acordo com a expressão do ex-Professor Fernando 
Câmara de Vereadores. ~ ~ Henrique Cardoso. 

Sr. Presidente. durante três meses e sete dias, a piopost.ã-de -Esse rolo compressor vai mudar de direç:ão. Não vai passar 
emenda do Governo sobre a conceituação de empresa nacional foi apenaS sobre n6s, pequenos e pobres representanl.es da minoria. 
discutida na Cáma:ra. dos Deputados, e. lá., os Dep.1tados se debru- Antes de passar sobre o povo brasileiro, esse rolo compressor vai 
çaram tealmcnte sobre o ~Dto c encaminharam para cá. Tanto passar sobre muitos que o estio empurrando agora. Bxeve, muito 
não é perfeita que o Senador Josap:tat Marinho quis acOmpanhar o breve. nós da oposição teremos excelentes companhias. Na hora 
Governo e introduziu uma emenda para repetir o que o Governo em que esse rolo compressor tiver tamt:ém atrás de si a proposta 
mandou para o Legislativo. de reeleição do PresideDte Fernando Henrique Cardoso- a proJX>s-

Sr. Presidente. assusto-me quando vejo que o Senado, em ia de reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso! -. as fi
apenas 1 mês e 3 dias, já. está discutindo a proposta do Govemõ. 1eiras _da oposição vão engrossar. Se aqueles que empurrarem o 
Então. fico iium dilema.. Quero atender o pedido do Governo, mas rolo compressor não o seguntrem. o mesmo vai esmagar todos 
gostaria de auondê-lo discutindo as emendas que foram aqui pro- aqueles pretensos candidatos à Ptosidência da República nas pró
postas e derrubadas. Sinceramente, estou naquele dilema: to be or ximas eleições. Hã. muitos candidatos que nio podem esperar sete 
oot to be? -·anos para se candidatarem à Presidência da República. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que seria estti'tégJ.OO que alguns dos Srs. Senadores 
O SR. PRESIDENTE (losê Samey) - Com a polavra o que estilo nos ajudando a empun:ar o rolo compressor viessem an-

Senador Lauro Campo<. tecipadamente ajudar a oposição. a fim de que esta aansformação 
V. Ex' dispõe de !O minutos. dos quadro-;, esta mudança de posição, não ficasse muito vergo-
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discutir. Sem re- nhosa. muito rápida. 

visão do orador.)- Sr. Presidente, nobtes Sr"s e Srs. Senadores. o De modo· que estou espetando o auxílio daqueles que, hoje, 
que boje estamos presenciando. nesta Casa. é o desenho do rolo não nos Comecem espaço nem oxigênio. Se eles não segurarem 
compressor que está sendo entusiasticamente empJnado pela esse movimento esmagador que eles próprios deflagraram. não te
maioria, e, como ~_maioria, é pteclr:ia. tnmsitória, cooúngente. oho diivida alguma de que a cabeça, a a1pula, os futuros candida-

São vários os axgumentoslançados para ajldar o rolo com- tos à Presidência da República daqui a tms anoo setão postergados 
pressor em seu processo de esmagamento, não ãpenas de nós, po-- e tratorados. 
bres e desvalidos Senadores da Q}x>sição, parlamenrare.s da Oposi- Assim. até breve, Srs. Senadores! 
ção, mas também da sociedade brasileira como um todo, principal- O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidenuo, peço a 
mente naquilo que diz respeito ao seus segmentos mais necessita- palavra. para discutir. 
dos, mais desvalidos, IlL!Iis desguarnecidos e menos representados O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra 
neste Senado. ao Senador Humberto Lucena. 

Esperava encontrar aqui SellJidotos comprometidos - isso é O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para discu-
o que me diziam - com empresas nacionais, com empreiteiras, tir.) - Sr. Presidente. sr-se Srs. Senadores. em janeiro de 1989, 
com banqueiros nacionais, que de diversas fonnas aux.iliavam nas tive a subida honra de chcfl8l' a primeira delegação do Congresso 
campanhas, nas eleições e cujos interesses nacionais eram defendi- Nacional brasileiro que viSitou a China Continental. Ali. passamos 
dos por Deputados e Senadotes nacionais, ~sentantes desses cerca de 15 dias, visitando as principais regiões daquele imenso 
grupos econômico-fmanceiros. _ país, e, sobretu.do. conslataD.do o que significava, dentro do seu 

No entanto, parece que estou entrando no Senado dos Esta- territ.6ri0, em termos de pólos de desenvolvimento. as chama.d;ls 
dos Unidos da América,. s6 falta falanno:. inglês. Apenas nõ SeDa- Zonas Econômicas Especiais, o que inspirou. sem dúvida, o gover
do dos Estados Unidos poderemos ver os interesses estrangeiros, no· de V. Ex•. Senador José Samey. a criar também no Brasil as 
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chamadas Zonas de Processamento e Exportaçãc.1, que, infelizmen
te, até boje não foram instaladas no Nordeste, talvez por falta de 
recursos adequados para o fmanciamento de sua CUstOsa infra-es
lnllura. 

Mas, justamente, ali. na Olina Continental, comecei a mu
dar a minha opinião, a :n:ispCíto de certos aspectos da ecóllODlia 
brasileira, sobretudo quanto às restrições que nós ainda fazíamos à 
inversão do capital estrangeiro de risco em nosso Pa,ís. _ _ 

Na China. como todos sabem. a economia é cooiãndada 
por joiDt ventures entre capitais estrangeiros e o capital estatal 
modelo que modificou de forma acentuada o seu petfd, transfor
mando-a muna nação que certamente será, dentro de pouco tempo, 
uma das maiores potências do mundo. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero com esta 
reflexão, dizer que o capital estrangeiro de risco deve ser bem-vin
do, ao contrário do capital especulativo, pois o primeiro gera in
vestimentos produtivos e, portanto, emprego e renda, enquanto o 
segundo é um capital ávido de maior tetmlDeraçio e, JX'I' isso- mes
mo, passeia pelo mundo afora, conforme possa o1:ter maiores oo 
menores taxas de juros em cada país. Haja vista o que OCOITeU, re
centemente, no México e, de __ certo modo, na Argentina, influen
ciando também a própria situação econômica do BrasiL 

Portanto, para mim. Sr. Presidente, esta Proposta de Emen
da Constitucional que retira do Texto Constitucional o conceito de 
empr_-esa nacional é de suma importância para que possamos, atra
vés da lei, vir a detenninar qual deva ser o nosso procedimento em 
relação aos investimentos estrangeiros. 

Nesse sentido, chamo a atenção, Sr. Presidente, Para um 
trecho do parecer do nobre Relator, o Senador RamezTebet, quan
do S. Ex' lembra o que dispõem o art. 172 e o art. 174, caput. da 
Lei Maior. 

Ati- 172. A lei disciplinará. com base DO interes
se nacional, os investimentos de capital estrangeíro, in
ceDiivará os reinvestimentos e regulará a mnessa. de lucros. 

Art.. 17 4. Como agente normativo e regulador da 
atiVidade econômica. o Estado exercerá, na forma da lei. 
as funções de fJSCalização, incentivo e planejamento, 
sendo este detetminanlc: para o setor público c. indicativo 
para o setor privado. 

Na minha visita à China continental, indaguei de alguns as
sessates que nos acompanhavam. a nível diplomático, sobre o que 
detemrinava a legislação interna daquele país sobre remessa de lu
cros para o exterior. A resposta foi de que, al4 não havia limites 
dessa remessa, pois o que interessava era o investimento do capital 
estrangeiro de risco, que vinha criar núcleos de prOOução para as
segurar emprego e renda à imensa população chinesa. 

Sr. Presidente, a propósito lembro a necessidade, ap6s a 
Promulgação desta Emenda, de instituirmos o EstatutO do Capital 
Estrangeíro, justamente para atender ao comando dessa norma 
constitucional. 

Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, refrrO·me, a-g-ola, à in
tervenção do nobre S~dor, pelo Paraná. o ilustre e prezado ami
go Roberto Requião. 

S. Ex• cbamoo a todos nós, do PMDB, à colação no que 
tange à fidelidade partidária, sob a invocação ao nosso programa. 
Tenho o maioc respeito e admiração por S. Ex•. O nobre Uder, Ja
der Baibalbo, há de totifu:ar, melhoc do que eu, a palavra de S. Ex'. 

Quero diur, Sr. Presidente, que, tendo sido fundador do 
MDB. na luta contra o regime militar, e, do PMDB, jamais me po-
sicionaria contra o programa do meu partido. -

O Item 3.4 do Programa- "A solução democrática. para o 
Desenvolvimento" - estabelece o seguinte: "O PfviDB con_sidera _ 

fundamental a proteção à empresa b:asileira de capital naciOIUll 
sem embargo à entrada de capital extem.o que venha se associar ao 
projeto nacional de desenvolvimento.n 

Sem dúvida. Sr. Presidente, continuaremos fiéis a essa re
comendação do nosso prognunã.. Na medida em que fizennos a 
nova lei que regular o que for ..alterado em matéria coustituciooal, 
cumpriremos rigorosamente, o que nele está escrito. 

O que está no programa, portanto, não nos leva a engessar 
o dispositivo constitucional, mas mantermos o nosso compromisso 
de incentivar e estimular a empresa nacional. Sem dúvida, nobre 
Senador RoberiD Requião, pode V. Ex' estar certo de que estam
mos atentos, no mom.ento oportuno, a esse salutar aspecto do pro
grama do PMDB. 

Sr. Presidente. por outro lado, chamo a aterição pam um 
oulro ponto do parecer do nobte relatoc Ramez Tebet. O nobte Se
nador, aó referir-se A Emenda., cuja proposta foi apresentada pelo 
DObn: Senador Josapbat Marinho, dando-lhe um parecer cootrário, 
lembra que está em vig~ a nova Lei de Licitações n° 8. 666, de 21 
de jlnho de 1993, na qual se lê: ' 

Art. JO ••• _ ...... ______ ... ,.. ______________ _ 

§ 2° Em igualdade-de condições, como critério de 
desempate. será. assegurada a piCferência suceSsiva aos 
bens e serviços: 

1. produzidos ou prestados por empresas brasilei
ras de capital naciooa~ 

_ 2. produzidos no País; 
3. fro<~ni:loo ru jESiados po<emp-esas l:r.tsileinls." 

O que equivale a dizer que, se for suprimido o item I do ar
tigo 3° da mferida lei. futuramente, poderemos modiHca.r esu lei, 
juslamente pant. inserir, oportunamente, como deseja o nobre Se
nador Josaphat Marinho, todos os incentivos que forem indispen
sáveis, sobretudo, para o desempenho das micro, pequenas e mé~ 
dias empresas nacionais, as que mais absorvem mão-de-obra e, 
portanto, ptecisam de maior amparo por parte do Estado. 

Nesse sentido, ontem. apresentei ao Senado um projeto de 
lei alocando alguns milhões de reais à Caixa Econômica FedemL 
para que se possa conceder um crMito mais barato e mais amplo 
às micro e pequenas empriias."]ustamente para proteger o mexca
do de imbe.lho da maioria da população que, DO momento, presta 
serviços aos diversos setores produtivos. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, entretanto, 
votarei esta Proposta de Emenda com restrições, tendo em vista a 
inclusão nela de um dispositivo scbre o qual disruti na reunião da 
Bancada do PMDB oom o nobre RelatO<, em que S. Ex' ..Ubelece: 

Emenda n• 1/CCJ; 
Fica incluído o seguinte art. 246 no Titulo IX das 

Disposições- Coos~cionais Gerais: 
Art. 246. E vedada a adoção de medida provisó

ria na regulamentação de artigo da ConstibJição cuja re
dação tenha sido alterada_ ~ meio de emenda promul· 
gacla a partir de 1995. 

Votarei, Sr. Presidente. com restrição a Proposta de Emen
da. potQUe entendo, como disse aos meus companheiros do 
PMDB, que da maneira como ela está redigida, se nós f1ZCI1110S 
um raciocínio a wnlrario seosu. chegaremos à clara cooclusio de 
que os demais disPJsitivos constitucionais que não foram altera
dos, antes de 1995, são passíveis de regulamentação por Medida 
Provisória. 

-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
A SRA. ,JÚNIA MARISE - Sr. Presidente. peço a palavra 

para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra a no
bre Senadora Junia Marise, última oradora a discutir a matéria. 

V. Ex• dispõe. na fonna regimental, de dez minu!Os. 
A SRA • .i(JNIA MARISE (PDT-MG. Pam discutir. Sem 

revisão da oradora.) - Sr. Presidente. sr- e Srs. Senadores, eu ve-
nho da terra da liberdade. _ 

Vejo que este plenário, no qual estou ouvindo as manifes
tações dos nossos Pares. está, como todo o Brasil tomado de um 
momento de reflexão. Aqui há Senadores que foram Govertlllllotes 
de Estado, Presidente da República, Ministros de Estado, que rep
resentam a Federação e para cá vieram para compor este Plenário 
da Câmaza Alta de nosso Pais. 

· Durante o processo de discussão, na Comissão de Consti-
b.lição, Justiça e Cidadania, tivemos a oporrunidade de passar um 
longo tempo debatendo as propostas de emenda do Govemo. 
Apresentamos emendas procurando aperfeiçoar o texto aprovado 
pela Câmara dos Depilados e, mais do que isso, buscando fa= 
com. que essas propostas pudessem ser efetivamente discutidas 
pelo Congresso Nacional- Câmaza dos Depltados e Senado Fede
ral - auavés de uma regulamentação que estabelecesse o quorum 
qualificado pela lei complementar. 

Ouvi a defesa connmdente feita pelo nosso Senador Pedro 
Simon, que, em to:Ja.s as oportunidades, na Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania.. deu o seu voto favorável para que a 
emenda de lei complementar pudesse ser aprovada. Não tivemos 
êx.ito. Fomos minoria. e a maioria aV&ssatadora derrotou as emen
das propostas pela minoria perante a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. · 

Om, Sr. Presidente, tinbamos aqui uma emenda, pon a 
qual iniciamos a coleta de assiDa.nnas. para apreSeDlar já nesta pro
posta, tentando preservar a Companhia V ale do Rio Doce. Vários 
dos Srs. Senadores a subscreveram. Não obtivemos, ~m. o 
quorum de 27 assinamras, porque, certamente~ muitos teriam o 
constr.mgimento de assiná-la e, depois, verem-se obrigados, por 
determinação das snas Lideranças. a retinr suas assinaturas. As
sim. para não criar esse constrangimento, não pro&Segui com a co
leta de assinaturas. 

É necessário que o País tenha conhecimento de que esta
mos debatendo uma proposta de grande relevância, de que o Sena
do Fedetal não pode e não teve como ofen:cer emendas pua o 
aperfeiçoamento dessa propOsta. Salvaguardas que, cettamente, 
serão fundamentais pon o fuluro do Bmsil. porque não poderão 
ser devolvidas à Câmara dos Deputados para que as ratifiquem. 

Essa é a a}mciação oiàis atalhada da história do Senado 
Federal, em que não se debate, não se diso:Ite nada e nem se det&n 
no exame das emendas que foram apresentadas não com o intuito de 
postergar a aprovação das mesmas, mas para aperfeiçoor seus tex!Os. 

Neste momento, estamos imbuidos nio para fazer criticas, 
mas sobretudo para convocar os Srs. Senadores a este grande mo
mento de reflexão por que estamos passando nesta tarde, no plen.á.
rio do Senado. Estamos discutindo mat~ de aha relevância para 
o futuro do nosso País. porém, não poaemos apeifeiçoá-las nem 
emendá-las, porque o Governo não permitiu. 

É preciso esclaiecer ao País. Retomei de um ftnal de sema
na lá das oossas Minas Gerais. e quantos lá me perguntaram e me 
indaganm nas praças r-íblicas o que é essa refonna que -estAmos 
discutindo e aprovando. ___ _ 

A população não sabe o que o Senado está hoje aprovando. 
O País não sabe, certamente, o que signiíiCa a quebra do conceito 
de empresa nacional, porque o Governo evitou o debate naciOrial, 
não informou a população, não divulgoo seus objetivos e os seus 
intentos. A sociedade brasileira eslá hoje desinformada porque não 
houve interesse em informá-la. 

Quebra-se o monopólio das telecomnnicações. O que pre
-tende O Governo com istO? De que fonna pretende o Governo in
vestir na quebra do mooopólio das telecomuni~ neste Pais? 
Oulro dia, do exterior, o próprio Minislro afúmou: "A Câmaza vo
tou, e eu já posso privatizar'', sem que o Senado sequer tenha se 
pronunciado sobre a matéria. • 

Eu disse que venho da teJra da liberdade, e apnlndi exata
mente que ó pn:ciso. com responsabilidade, fazer do nosso manda-
-to, que esti sob-· . 

O Sr. LúcUo Coellio - V. Ex• concede-mo um aparte, Sena
dora Júnia Marise? 

ASRA.JÚNIA MARISE -Com alegria. ouçoV.Els",Se
nador Lúdio Coelho. 

O Sr. Lúdio Codbo- Tenho omito pmzer em ouvir o dis
curso enlusiasmado de V. Ex". Entretanto, é preciso salientar que 
esses projetos que estilo sendo discutidos, aqu~ também o foram 
exaustiviUil<llte na Câmaza dos Dep!tados, no ano passado. quan
do da proposta da reforma da Constiluiçio.. No Senado, não há 
ninguém votaDdo por ordem do Presidenle FemaDdo Henrique 
Cardoso. Estamos votando pon complementar o que a Nação bra
sileira reivindicou nas umas. em 3 de ourubro. As reformas da 
Constiluiçio forain um dos temas da campanha eleiloral que leva
ram o Presidente Femando Henrique Cardoso ao Governo. Se não 
votássemos essas refmma.s estadamos falhando com a Nação bra
sileil:a. Essa votaçio da ref0Im8. da Constib:lição bn.sileira é a re
denção, é a 11berblm da ccononüa brasileim ao mundo. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Esteja certo, senador, que 
cresce _o conceito que tenho de V. Ex• quando afmna que não está 
aqui votando por detenninação do Presidente da Repúhlica. 

Sr. Presidente, neste momento, não é verdade o que as pes
quisas apontam. isto é, que a sociedade brasileira está a favor das 
reformas. Também não é verdade que a sociedade brasileira saiba 
e tenha informações detalhadas sobre o que o Congresso Nacional 
está votando com relação As refonnas. Mais da metade da nossa 
pop~laçio não tem aoesso às infotmações detalhadas sobre os pro
p6s~os do Governo. Várias são as perguntas concernentes às re
formas, principalmente .nas praças públicas das periferias e nos 
munidpios do nosso Pais. ]i.sta é a verdade: quando voltarmos, Se
nadores e Deputados, para as baSes eleitorais, no recesso parla
mentar, haveremos de i:eceber, por parte da popula.çio, inúmems 
indagações sobre a quebra do CO!IUito de empresa nacional, que
brados monopólios e, principalmente, sobre a quebra do monopb-
lio da Pet.robrás. ~ ~ -

Por isso, Sr. PresideDte. a posição da Bancada do PDT. ten
do em vista não ter tido condições de aperfeiçoar esse projeto. é 
contia a aprovação dessa matéria. - -

Muito ol:rigada. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Consulto o Relator 

da matéria se. na fonna do Regimento Interno, deseja prestar es-
clarecimentos à. Casa sobre o que foi debatido. · 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para um esclareci
mento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn e Srs. Sena
dores, como Relator da uwétia, gostaria de tecer algumas conside
rações sobre esse assunto, que, sem chívida alguma. constitui-se no 
guarda-:Chuva da economia nacionaL 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores. de
bruçamo-nos exanstivamente sobre essa matéria. Dada a sua rele
vância. ao apreciannos as matériasOe-emendas que fornm apresen
tadas pelos ilustres Srs. Senadotes. não tivemos preocupação ne
nhuma com a origem delas, não nos preocu~. como disse, cm 
sessão anterior, nellhuwa preocupação tivemos com a marca das 
emendas. com a etiqueta e com o selo que pudesse distingui-las. 
Pesou no nosso )ligamento. como vai pesar no voto dos Srs. Sena-
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dores desta Casa. tio-somente aquilo que a atual Constituição já 
resguarda. aquilo que está aa consci~ncia de cada um de n6s, aqui
lo que está na consciência da sociedade, aquilo que é imperativo 
da sociedade: o interesse nacional. 

Ouvi bem a afll'J!Ultiva de vúios Srs. Senadores. Esse texto 
realmeote há de estar adequado à realidade do mundo. oomo arn'
moo o Senador Esperidião Amin. Mas completo, dizendo: baveri. 
de estar adequado à =lidade do mundo, pesando sobretudo aquilo 
que for bom para o País, pua o Brasil. aquilo que diz respeito ao 
interesse dos brasileiros. E. diante de um quadro existeDle no mun
do, de uma economia globalizada. entendemos que não seria pos
sível que a nossa economia peiiDJlll.eCe$:se engessada, que ficásse
mos com rudo amarrado no texto constitucional e, por isso mesmo, 
Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, vimos algo extraordinirio. 
Dizem que o Podei' Legislativo homologa tudo ~e o Exea~tivo 
manda. Vimos que nesta emenda- volto a afmnar, t}uepara mim é 
o guarda-chuva da. economia nacional - a Câmara dos Deputados -
faço uma nossa homenagem à Cimarae ao Relatar, DepUtado Ney 
Lopes - alterou o texto vindo do Executivo. valOU p::c maioria es- -
magadom. oSeoado da Replblica está cumprindo. sim. o seu popel 

Não aceito- e nenhum de o6s pode aceitar - a pocba de que 
o Seoado da República esteja se transfonnando numa Casa mera
meole bomologa16ria. O Seoado da Replblica CUD1ple o seu papel 
como Casa ~visoru.. como uma instituiçio que equilibra a Federa
ção b!:asileira, cumprindo os pazos e os regimentos. considerando 
a Opor;ição como peças indispensáveis ao processo democrático. 
como peças que tiveram vez e voto. Aqui devemos louvar a apo. 
sição. os nossos companheiros do Partido dos Tra~. o 
PDT. o PSD e ootros Partidos de Oposiçio. 

Faço aqui um registro: a posiçlo do nobre e inclito Senador 
do PT, Eduardo Suplicy, que compreendeu a posição de alguns 
Srs. Senadores que quiseram reapresent:ar, colocaram a sua assina
blra para reprosenlação de emendas que haviam sido já aprociadas 
na Comissão de Constibliçio, Justiça e Cidadania, mas que imagi
navam que a colocação das suas assinablras fosse pam permitir 
tão-somente. mais uma vez. o debate._NãQ sabiam_ que tinha o C911· 
dio de, no caso de emenda constitucional, fazer com que vohas
sem à Comissão de Constituição e Justiça. 

E tive a humildade. por exemplo, Sr. Presidente. Sr-s e Srs. 
Senadores - porque entendo que a humildade~ a mie da sabedoria 
-.de pedir lioença ao Senador Uder do PT e retirar minha assina
tura porque entendia que o aSSUDto poderia ser. como foi ampla
mente debatido aqui no Plenário sem necessidade do seu retomo à 
Comissão de Constib.liçiO e JüStiça.. 

O que estamos fazendo até agop.. senão dcbalcr esse as
sunto, senão debater as constituições? Quanto a dizer _que a socje: _ 
dade não está debatendo, no meu eDtender - peço v~nia pan uma 
afv:mativa forte -, ~ iguorar a funçio do Poder Legislativo que rep
resenta na democracia a sociedade brasileira. 

E quando de_sconstit~J;cionalizamos_ o texto e () remetemos 
para a legislação ordinária, eslamos fortalecendo o Poder Legisla
tivo. Sim, porque vão pe.ssar pelo crivo da C.imara dos Deputados 
e do Senado da República as leis ordinárias que, diga-se de passa
g~ não precisam ter origem no Poder ExecutiVo. Podem ser da 
lavra de nós mesmos, preocupados com a mat6ria. com a discus
são desse assuniO. E al poderá ser da lavm do PSB, do PT, do 
PDT. de todos os Partidos que estão aqui nesta Casa. 

Poderemos, sim, apresentar projeto de lei para dar conti· 
nuidade ao avanço desta emenda CCDJti.tucional que estamos v~ 
tando. E aí sim. estaremOs defendendo o interesse nacional, por
que a rapidez com que as coisas estio acontecendo no mundo, o 
avanço do processo tecnológico e cientifico reco~ sim, a 
"desconstitucionalização" da matéria, para que possamos. com a 

maior rapidez: e br'Cvidade, votar as leis indispens!veis i defesa da
quiloqueo art.l72eoart.174cbamamde interesse nacional 

O Senador Humberto Luc=a lembrou bem o nosso pare
cer, quando afamamos que pem14Decem íntegros na nossa Coo.sti
bliçio JeUs art. 172 e 174: o art. 172 a dizer que a lei disciplinanl.. 
com baso no interesse naci~ os investimentos do capital estmn
geiro, incentivará OS invcstimeritOs e regulará a remessa de lucros; 
e o art. 174 a garantir ao Estado o ao poder púbtioo ser o agenle 
po~tico regulador. controlador e fiSC8lizador da matériL Thdo em 
defesa do interesse nacional 

Sr. Presidente, Sr's. Senadoras e SIS. Senadores. acredito 
que todos temos nossa coosciência tranqüila. cada um mantendo 
seu ponto de vista. defendendo suas id6ias. Se~ como af"II'Dl3I'3ID. 
IDllitos, que a pressa é inimiga da perfeição, mas quero lembmr 
que. às vezes, a pressa é também inimiga do aiiasO. 

Quero lembnr, também, o grande compositor citado pelo 
nobre Senador Eduardo Outra. quando S. Ex' afmnou que ~ preci
so navegar devagar. Completo dizendo aos meus Pares no Senado 
da Replblica 'Jile é preciso navegar. mas no lempo. porque, às ve
zes. se estivermos navegando e nadando devagar, OUII'Os vio che
gar na nossa frente e aí nio teremos mais com.ó recupemr a ~ 
ria. o analfabetismo e a fome em que o País está ~ à es
pera do capiiJII que boje está vindo para cá oomo capital esperula
tivo. O capiiJII chega boje e vai embora lllllADhL Queremos que 
esse capital venha a este Pais para ser aplicado nos investimentos 
de infra-estrutura. nos investiinentos básicos pa.ra o nOSso desen
volvimento. 

Sr. Presidente. Sr's e SIS. Senadores, deixo. assim. esta tri
buna com a consc:iência tmuqüila. e com a certeza de que este P~ 
der Legislativo está cumprindo o seu dever. Estas duas Casas do 
Congresso estario sempre atm.tas à defesa do interesse e da sobe
rania nac: iocaL 

Era o que tinha adizet.Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo soar a cam

painha.)- Presentes na casa 79 srs. Senadores. 
Colisulto o Plenário sobre a pronogaçilo da sessão por 

uma hora, a r.m de concluirmos a votação da Ordem do Dia. 
(Pausa.) - -

Não havendo objeção do Plenário, está pooogada a sessão 
por uma hora. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua ein dis
cussão a matma. (Pausa) 

Nio bavmdomais quem poça a palavia. encerro a discussão. 
Em vota.çio. 

__ O SR. JOSAPHA T MARINHO • Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a DialmL ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a 
V. Ex.• por S minutos. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encami
nhar. Sem revisão do omdor.)- Sr. Presideote, St's e s ... Senado
res, no inicio da discussão desta mat&ia, antecipei ineu voto con
trário l emenda que suprime o conceito de empresa brasileira. de 
capital nacional e os disp:>sitivos conexos. 

Confmno, neste instante, o voto conltá.rio l emenda. A 
emeoda votada pela Câmam dos Deputados, e om submetida ao 
Senado, e a recusa das emendas que lhe foram propostas agravam 
a inconveniência da sugestão originária do Poder Exea1tivo, alar~ 
gam demasiadamente a liberaliz.!.açio da economia e a abertura da 
economia nacional ao capital estrangeiro. Ambas as decisões sio, 
não obstante o- respeiiável voto da maioria, no meu entender. con~ 
lrárias ao interesse nacional e, particularmente, à sobrevida da em
presa nacional. 
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Para maior tranqüilidade minha, Sr. Presidente, pouoo de
pois que enunciei aqui o voto,li o livro de Jean-Onistopbe Rufm, 
de 1994, publicado oa França. Nesse livro. ele salienta o anso de 
duplo movimento, retratado na libeta.lizaçio das economias e na 
abertura dos mercados; adverte que o resultado é inquietante; pon
dera que a abertura dos mercados imposta pelas instituições finan ... 
ceiras internacionais às economias dos pafses em via de desenvol
vimento permite o investimento de capitais do norte 005 setorcs 
mais lucrativos, enquanto setores deficitários restam para os esta
dos menos providos de recursos. 

E. como se eSCievesse para a situação que agora se discute, 
acrescenta o escritor: "A frágil independência dos países intenne
diários, como o Brasil ou a Índia, que estavam destinados a impul
sionar indústrias nacionais,- é brutalmente pmjldicada por um libe
ralismo em realidade bastante desigual". 

Tranqüilo no voto que antecipei, com esta explanação de 
um escritor ilustre, confumo, Sr. Presideote, meu voto contrário à 
emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Cana paJavm o So
nador Hugo Napoleão pam encaminhar a votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para encaminhar a 
vooação.) • Sr. Preside!lle. Sr's. e Srs. Senadores, ji no dia 16 de 
maio de 1994, neste plenário do Senado Federal. pOr ocasião da 
convenção do Partido da Frente Liberal, que bomologou as candi
daturas do Presidente Femando Henrique Cm:loso e do Vicc-Pre
sidente Marco Maciel. tive a ocasião de fazer a. saudação aos con
vencionais. 

Verifiquei, naquele dia de discussões e de debãtes, que 
mais uma v_ez o !Deu partido trazia à tona as matérias con:Substan.
ciadas. hoje, nas cinco Pto[X)StaS de Emendas ã. Constituiçio, in
clusive a de mímero 32, que cuida do conceito de empresa nacionaL 

Devo salientar que, antes de o Presidente da República to
mar posse, o boje Ministro -Gustavo Krause. do Ministério do 
Meio Ambiente, dos Recursos Hícb.icos e da Amazônia Legal, foi 
o Relator de uma série de documentos que levamos à considet3Ção 
do Governo que iria se instalar dentro de mais alguns dias. 

Eram propostas concretas e prerursoras_ do que estamos 
discutindo na tarde de hoje. Votamos a Constituição de 1988, e o 
mundo inteiro sabe que, em 9/1111989, caía o riiuro de Berlím. 
surgindo a renovação de conceitos políticos, de coiJ.Ceitos de eco
nomia. A nossa Constituição, eu não diria que nasceu morta. mas 
nasceu com conceitos cuja modificação o tempo exigiu. Até por
que o Leste E~ropeu já vem de volta daquilo que alguns, no Bra-
sil, ainda querem perseguir. _ 

Desse modo, Sr. Presidente, condizente cem aquilo que 
propõe o meu partido, no momento em que distinguimos a -~mpte
sa brasileira da empresa brasileira de capital nacional; em que con.
ceituamos que empresa brasileira é aquela sob a. égide das leis, 
com administração e sede no País; em que terminamos com toda e 
qualquer violenta restrição à entrada de ootras economias. junta
mente com a nossa: em que cai a reserva de mercado e temos toda 
uma abernlra e um inter-relacionamento comercial, nio podemos 
deixar de entender como válida. necessária e proficUa esta medida.. 

Encerro, Sr. Presidente, lembrando, apenas, que, no mo
mento em que as telecomunicações no País estão entrelaçando
se pelo mundo afora~ em que o Brasil já lança seus satélites 
BRASll..SAT, de segunda geração~ em que não podemos mais 
permitir a "fiCção de direito de testas-de-ferro, que se dizem em
presas nacionais, qua.Ildo não o são; em-que temÕS de evitar 
tudo isso, progredir e nos desenvolver, o PFL sugere à ~la Ban
cada o voto "sim". 

O SR. GERALDO MELO -Sr. Presidente, peço a1»>lavra 
para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a 
V.Exa. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para encaminhar. 
Sem revisão do orador.). A Bancada do PSDB deseja encaminhar. 
fazendo apenas uina ponderação a esta Casa. 

- Recebi o conteúdo ezmcionado de muitas manifestações, 
mas acredito que precisávamos refletir, nesta. tarde. sobre o que 
realmente está sendo feito aqui. 

Ouvi, com imenso respeito, a. palavra de todos quantos de
bateram essa questão, coroada pela intervenção do Senador Josap
hat Marinho, a quem apenas diria que as discussões e as prrocupa· 
ções em tomo da abertura do metca.do brasileiro não dizem respei
to à matéria que e$WDOs discutindo. Hoje. bJdo -o que está sendo 
feitó- é- no ·sentido de procurar modificar conceibJalmente a nossa 
atitude em relação a como defmiruma empresa de eapital nacional. 

De fato, se olharmos friamente, verificaremos que, mantido 
- o oonCeitõ abJal inscrito na Constituição Federal, estamos discri

ID.ínando o Brasil, agindo de forma a segreF a economia deste 
País em relaçào ao que acontece no ruundo. Não se trata de dizer 
se gostamos t1ll não do que estA acmtcoerido fora do BtaSil. 

Trata-se de obsetvar que, de fato, está ocorrendo fom do 
Brasil um fenômeno de internacionalização, no qual ou nos identi
fJ.CalllOS soberanamente com ele, defmi:r.do em nosso País como 
iremos nos fUiar a ele, ou simplesmeote condenamos a sociedade 
bra.sileim a não participar, com todas as restrições, os defeitos e os 
problemas, do novo florescimento econômico porque, ainda,. não 

- estamos sequer em condições de avaliar ainda, porque a mudança 
na substância da economia mundial 6 tão profunda. que não há 
ninguém aqui hoje. sob este teto, em condições de dizer que for
mato ela terá. Mas nós podemos dizer que os países são livres para 
decidir se participam ou não de um fenômeno que OCOI're, quer 
gostemos ou não dele. 

O que está-sendo feilo no Brnsil, se o Senado Federal deci
dir- como espero e como espera o meu Partido - acolher a emenda 
que estaremos votando dentro de instantes, o que estaremos fazen
do é apenas o que oottos fizeram antes de n6s: deixará de ser es
trangeiro todo aquele que, vindo de fora, vet.ha a correr seu risco 
junto conosco. 
- Ouvi falar há pouCO quê, por exem,1to, cem por cento da 
indástria a11tomobilística brasileira pertence ao capital estrangeiro. 
que essa. aquela ou aquela outra indústria pertetice ao capital es
trangeiro. Que opÇio teria o povo brasileiro? o problema, sn e 
Srs. Senadores, é que a economia tem leis que estão fora do siste
ma ju~dico. A econcmia não permite que a; coisas .aconteçam 
como gostaríamos.-0 que estou querendo dizer é que a opção que 
nos é oferecida e esta: teremos a participiÇão de capitais trazidos 
de fora e atraídos para o Brasil para a construção da nova realida
de econômica deste País, oo vamos reDIJnciar a ter os empreendi
mentos que nio podemos pagar? 

A questio Dão é saber se a indústria.., se os capitais perten
cem a estrangeiros ou a brasileiros; a questão está em saber se te
remos o capital neCeSSário para fazer, sem eles, o que precisamos 
que- urgerit.emente se faça. Não é, portanto, uma qu~tio de dizer 
que gostamos do novo formato que o mundo tomoo. E apenas o de 
reconhecer que ele tomou esse formato e que nenhum de nós tem 
o direito de condenar este País a não participar, ou a participar 
como um nação de segunda classe do que vai acontecer no furu.ro 
da humanidade. 

Por isso, o PSDB encaminha o voto "sim" pela aprovação 
da emenda que está sendo apreciada. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra ã 
nobre Senadora Emilia Fernandes pata encaminhar a votação e, 
em seguida, ao Senador Epitacio Cafeteira. 



Junho de 1995 ANAIS 00 SENADO fEDERAL 309 

A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pao:a encami
nhar a vo<ação. Sem revisão da oradom.) - Sr. Presidente, SI"s e 
Sts. Senadores, no encaminhamento desta votação, gostaria de dei
xar registrado, mais uma vez. nos Anais desta Casa o que já teuho 
afmnSdo, algumas vezes, desta tribUna. · · 

Assumi uma vaga no Senado Federal com o compromisso 
e a convicção de trazer nossa contribuição, por intermédio da nos
sa participação efetiva, nas decisões que aqui deverão ser tomadas 
durante esses oito anos de mandato. 

Sabemos que este ~ o espaço democrático da discussão. 
Aqui estamos observando aten"ª-.qtCnle a pu:t.icipaçio e o debate 
dos Sts. Senadores, que já se prolonga por três hom.s, exatamente, 
sobre uma única questão: a alteração da Constituição brasileira DO 
que se tefere às empresas nacionais. 

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadotes, por convicção tam
bém. durante toda a nossa trajetória de. vida, como professora du
rante 23 anos, sempre colocamos para os nossos alunos, para os 
seus pais e -para a pr6pria sociedade, com quem dialogávamos 
constantemente, que, no espaço de uma sala de aula. dentro de 
uma escola, riãohá lugarpom mentira e muito menos pom engim= 

Por isso. Sr. PresideDl.e, com a mesma assertiva de Ulysses 
Guimarães, ao elaborar a Constituição brasileira - ele dizia que es
tava ali com o dever de elaborar a ConstibJiçio sem medo-, digo 
que estamos aqui também para devotar o maior respeito e conside
ração a todos os Srs. Senadotes, para devotar o maior respeito e 
consideração a todos os eleitmes que depositaram a confiança em 
nós e foram às umas levar o seu voto e nos eleger um dos repre
sentantes do Estado do Rio Grande do SuL 

Por isso, com a convicção, com o compromisso assumido 
com a nossa coo.sciência, com a nossa posb.lm e com aquilo que 
defendemos e acreditamos ser o melhor para este Pais, encaminha
mos, neste momento, também a preocupação que foi colocada por 
inúmeros Srs. Senadores no que se refere à colocaçio de assinatu
ras e de apoiameniDS. Nós ~ declinamos, muitas vezes, num pri
meiro momento, de assinar determinadas matérias não por não 
acreditar e não respeitar no seu conteúdo ou nó seu autor, mas pot 
precaução que devemos ter como pessoa que OCUpA cargo público. 
No meu entendimento, não apenas lá em Sergipe, mas no Rio 
Grande do Sul também. quando se dá uma assiDa.tma, se honra. se 
analisa e se cumpre o que está ali defmido. 

Fui signatária de i:.nna emenda sobre empresa nacional por
que entendíamos que o Congresso Nacional precisava dar garan
tias maiores a essa empresa. o que ·aconteceria apenas se ganmtis
semos a lei complementar. Não tivemos êxito, como aqui já foi ex
posto. Entendemos que éstabelecer a lei ccmplementar seria am
pliar os cuidados nos processos de concessão dos serviço5 públi
cos. Os governos são transitórios e o poder decisóriO deve ser o 
mais democratizado possível: quanto mais pessoas pensando, vo
tando, decidindo e até mesmo divergindo. mais se fonnaliza_a de
mocracia. 

O meu Partido, o PfB, está pronto e auxiliando o Governo 
desde a eleição até agora. O PTB tem colocado com franqueza, 
com democracia e abertura. que p:tSSUi algumas convicções e que, 
apesar de todos os argumentos, não mudamos de opinião. 

Por isso, no momento em que não temos cOntemplada a ga
rantia de lei complementar e de uma garantia maior para as empre
sas nacionais, com todo respeito, estamos votando OOQtra essa prc>
posta de emenda à Constituição. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o 

Senador Epitacio Cafeteira. -

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - (PPR-MA. Pan enca
minhar a votação. Sem revisão dó orada.) - Sr. Presidente, Sn> e 

Srs. Senadores, para encaminhar pelo PPR, não tçoho netlbuma di~ 
fiwldade, p:mJUe o discurso já foi feito pelo Presidente do nosso 
Partido, o nobre Senador Esperidião Amin, que mostrou cl.al3men
te que estávamos na Revisão Constitucional votando essa matéria 
naquela oportunidade. · 

Onças a Deus, os Anaio do Congresso Nacional nio sio os 
mesmos do Senado Federal. porque senão as pessoas que os com
pulsassem ficariam admiradas: como é que existe esta posição 
agora e não existia há um ano. um m!s e 23 dias atrás? Entio, o 
PPR é coerente. vota "sim". já. disse o porquê, já dísse há muito 
tempo e vem lutando por isso há muito tem{X). 

Era o que tiDha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o 

-Senador José Roberto Am.tda, para encaminhar a votaçio. V. Ex• 
tem a palavra por cinco minutos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Para eDCII
minhar. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, SI"s e Srs. Sena
dores, o nosso Lider Bernardo Cabral pede>-me que eu acrescente 
aqui alguns argumentos àqueles taDlos já CÓiocados nessa fértil 
discussão da tarde de hoje. Faço-o orgulhoso, porque lembro-me 
que Bemardo Cabml foi o Lider da Constituinte e, ningfr~m Dle
lhor do que S. Ex• para observar as nuanças e as condições que ge
raram a Constituição de 1988. 

Na verdade, importa a todos nós brasileiros que haja em
prego e produção no tettitório naciooill. O Brasil é um país que 
tem todaa as coodições necessúias a um grande peóodo de desen
volvimento, mas para isso ptecisa de investimentos. de etn{Rgos e 
de imposiOs-

CoDheceiDOO, por ootro lado - isso foi debatido na tarde de 
hoje -, os subterfúgios juódiCos passíveis de serem aventados e 
que acabam credenciando qualquer empresa, independentemente 
da nacionalidade do seu cãpital - se ~ que capital tem nacionalida
de -. oos tennos da Constiruição. 

Fico imaginando, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, o 
caso de uma empresa nacional constitu.fda de acordo com o cre
denciamento de empresa bmsileira de capital nacional. nos termos 
da atual Constimição, cujos investimentos? entretanto, estejam na 
Costa Rica. onde gen empregos " oode paga a grande parte dos 
seus impostos. Tal empresa·,~niõ está conirlbuindo para o processo 
de desenvolvimento nacional, mas, conforme os termos da Consti
tuição arual., ela poderia obter vantagens em relação A outra em:pre
sa que tivesse todos os seus investimentos e empregos em territó
rio nacionaL 

Por isso, Sr. Presidente, e principalmente paque nio pode 
o Brasil neste momento gritar ''pára mundo, que eu quero descer'' 
e pxque já não é possível ilão nos integrarmos a essa coooomia, 
que é competitiva e exige JrOduçio em nosso territ6rio, que todos 
nós da Bancada do PP, liderados pelo Senado< Bemardo CabmL 
votamos a favor da emenda. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (J:>sé Samey)- Para encaminhar, 
concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR, PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI"s e Srs. Sena
dores, faço profundas restrições a essa matéria. 

Em primeiro lugar, lamento profuncla.m.!nte que oão se es
teja aqui vct.ao.do essa matéria e que ela seja regulamentada por lei 
complementar. Considero isso um absurdo, um profundo equívo
co. Estamos cometendo um eno muito grave, que vai marcar tste 
Congresso pela irresponsabilidade de não entender a profundeza e 
a necessidade de uma lei complementar. 
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Recebo, com muita seriedade, a manifestaç16 do Senador Não posso ficar defendendo uma empresa naciooa.l que, às 
Josaphat Marinbo. Quero dizer a S. Ex_& que vejo que não s6 esSa vezes, se forma em oligop6lios, se forma em c;ntéis, em prejuízo 
matéria, mas muitas outras, na :realidade do mundo de boje. precl- da própria sociedade brasileira. 
sam de um entendimenlO bastante sério para que poSsaill fazer Dispensar-me-ei, aqui. Sr. President~ de citar alguns 
parte da Constituição. e_x.eQJ.Plos, potque até quando os preços estão contidos. estas em-

A Constituição, Sr. Presidente, é um contrato que se faz a presas, de empresários ditos nacionalistas, os reajustam sem ne-
u;na nação de um conjuotD õe regras que devem norteá-la ao lon- nhuma consideração para com a sociedade brasileira. 
go do tempo. Nos Estados Unidos, a ConstituíÇio veio âesde o Se o Programa do PMDB. como aqui foi lembrado. defen
tempo em que havia o cavalo, passoo para a máquina- a Vapor e - de a empresa nacional, isso -leremos oportunidade de discutir, 
está agora na época do satélite e ainda é a mesma. Muda-se a inter- quando da legislação reguladora, com o Líder do PMDB. Preocu-
pretação. mudam-se as leis. Nós temos- de entender isso. pa-me-sim. a abertura da economja e que os trabalhadores brasilei-

A Constituição não é a fómiiJ~ pela qual as normas funda- ros tenham maior oferta do mercado de emprego, que haja mais 
mentais do dia a dia são ditadas. Entendo os Constituintes. Nós vi- produção neste País, que o desenvolvimento seja mais justo e que 
nhamos de uiD longo regl.me-Iiiilitar:--quando o Congres-so não po- baja efetivamente a pOssibilidade da distril:uição da renda. 
dia legislar sobre absolutamente nada, e, na verdade, os Consti- Sr. Presidente, sustentado no Programa do PMDB, que tem 
tuintes não tinham confiança neles mesmos, porque-não' Sal:iiam - a preocupação fundamentalmente com o social, e não estando con
quanto tempo aquilo ia durar. A tese era colocar o texto na Consti- vencido por nenhum dos argumentos aqui apresentados, recomen
tuição, porque. desse modo, achava-se que ele estava garantido. do à Bancada do PMD~ que acompanhe o brilhante relatório apre-
Hoje entendemos que essas questões precisam ser deVidamente sentado JX'1" nosso companheiro Ramez Tebet.' que teve a oportu.ni-
analisadas. Tudo aquilo que foi dito pela nobre Senadom. e pelo dade de destruir, um a um, os argumentos apresentados contra a 
Senador J osaphat Marinho deverá ser repetido na hora da elabora- emenda. 
ção da lei, complementar ou ordinária. ela será da maior importân- O SR. ADEl\UR ANDRADE - Sr. Presidente, peço a pa-
cia. V amos ter que debatê-la, discuti-la. apriillOI'â-la, aprofundá-la. lavra, para encaminhar a votação. 
porque realmen<e não há dúvida nenhuma de que temos o sentido O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex' tem a pala-
mundial de economia. A _econOI.Dia boje é global. mas temos o sen- vra, para encaminhar a votação. 
tido da nossa pátria. daquilo que nos}n<e=a. Como coordenar e O SR. ADEMIR ANDRADE (PS B-PA. Para encaminhar 
defendeT aquilo que nos intereSsa? As vezes, a empresa pode ser a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui um dos 
até nacional e é nossa inimiga. Foram citados aqui algunS-UUStes ConstiUJintes de 1988. Eu me lembro bem que a queslio do art. 
compostos de oligop6lios de três, quatro empresas nacionais que 171 foi a que gerou a maior polêmica no Congresso Nacional. o 
impõem uma política injusta e cruel para o povo brasileiro. Essa então chamado ''buraco negro". onde nós. por duas ou três sessões. 
questão precisa ser analisada e muito bem intetpretada. Penso que ficamos indefinidos diante da situação. porque ninguém tinha 
isso deverá ser feito, haverá de ser feito, proponho-me a fazê--lo. maioria pata ganhar uma posição isOlada. 
Algumas emendas que foram apresentadas. lamentavelmente, não Lembro-me de que, àquela altura.. o Centrão, de um lado, 
foram acolhidas, mas nem por isso deixo de mconhecer que esta é defendia a mesma coisa que defende boje e, do outro lado. o 
uma matéria que eu, como todos nós, estalemos dispostos a a.nali- PMDB. liderado pelo então Senador Mário Covas, Uder da Coas-
sã-la na hora em que a lei vier a esta Casa. tibJinte, _tendia pela definição que boje consta na Carta Magna. 

Por isso. voto a (av()t'. ---- -- ----E preciso que se deixe claro que o que estamos defendendo 
O SR. PRESIDENTE-(JoslSãmeY) ~- Conl à palavra o aqui não é se abrimos a participação do capital estrangeiro no Bta-

Senador Jader Barbalbo para encaminhar a votação. sil. O que estamos decidinOO t-se mantemos alguma proteçã.o à 
O SR. JADER BARBALHO (P'MDB-PA. Para encami- empresa de capital nacimial ou oio. Estamos votando a retirada 

nhar a votação. Sem ~visão do orador.)-_ Sr._Presid,ente. sr-se completa do art. 171 da Constituição, qtie exclui o§ 1°, que diz 
Srs. Senadores, o que estamos discutindo boje é-SC-silíãlii.ãmos -que-a lei disporá sobre "n'' tipos de proteção à empresa de capital 
pela aberwra da economia_ nacional ou não. E isso que estamos naciõnal.AproteçãoqueaConstituiçãogaramenãovaiexistirmais. 
discutindo boje. Teremos a aportinidade de disãrtii detalhes ares- Pergunto aos Srs. Senadores: Por que essa lei não foi feita 
peito desta abertura na matéri3. reguladora, quando ela for enviada até boje? A Constituição jã foi promulgada hã 7 anos. Não foi por
ao Congresso Nacional ou quando ele próprio tooiar-a iiiieíativa de que- se tivesse que ser feita -teria que obedecer a esses critério& e 
elaborá-la. proteger a empresa de capital nacional. 

Esta matéria, Sr. Presidente, passou pela Câmara e foi, - Por que a indústria automobilística dos Estados Unidos 
exaustivamente. discutida. A Câmara mudou a sua redação. No · paga um salário médio cinco vezes superior ao pago pela indústria 
Senado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania teve a automobilística brasileira. embora toda ela de capital muhinaciooal? 
oportunidade de apreciar todas as emendas que se tentaram reno- Por que a Fiat italiana paga ·um salário médio seis vezes e 
var aqui. no plenário. -mi:ió Supéfior ao pago pela mesma empresa aos funcionários da 

Portanto, os que discordam do texto oriundo da Câmara. ti- sua indústria em Minas Gerais? Qui: tipo de emprego é esse? Ob-
veram a oportunidade de expor as suas idéias, que aliãs foram re-- jetiva-se gerar emprego para gerar exploração? Será que a retirada 
novadas aqui no plenário. da proteção à empresa de capital nacional não fará com que essas 

Sr. Presidente, sem fugir ao Programa do PMDB. que tem empresas multinacionais venham para cá e destruam os emptesá
acima de tudo a ohrigação de lular pelos mais pobres no Brasil, na rios nacionaiS, fazendo a exploração que sempre fizeram? Por que 
condição de seu Uder aqui, no Senado da República. vou reco- o salário min.imo na Europa e nos Eslados Unidos está em torno de 
mendar a aprovação da emenda. US$1.500 e no Brasil é essa miséria de R$100? 

Não me importa se a empresa é nociOnal ou estrangeira - O capital multinacional não vem para cá com o objetivo de 
ab.lando no Brasil o que me importa. fundamentalmente, I;. a gera- trazer benefícios ou empregos à sociedade brasileira, mas sim com 
ção de novos empregos no Brasil o que me importa é o-avanço a fmalidade de explorar o povo hrasileiro. Queremos sim que esse 
tef..."'loió~II.'O d,, Pais. capital che-gue .J.yui. C(mtudo. precisamos ~er um_ Governo que 
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mude essas coisas e que exija para o trabalhador bnsilciro os mes~ 
mos direitos dado ao trabalhador de países desenvolvidos. do cha
mado Primeiro Mundo. Por que não temos esses diteitos? 

Portanto, gostaria que ficasse bem claro que oão estamos 
aqui dizendo que vamos abrir o Brasil aos investimentos estran
geiros. Isso já acontece boje. O Brasil nunca fechou as suas portas 
para os investimenlOS estrangeiros, os quais estão presentes em to
dos os setotes da nossa economia. O que e~s tirando da Cons
tituição é qualquer possibilidade de proteçio às empresas de capi
tal nacional. h isso que está acóo.tecendo. 

. Por isso, é preciSo termos cOOsciência do que se está votan
do. E lamentável como as mudanças ocorrem nas pessoas de ma
neira tão rápida. principalmente naqueles que lutaram contra o 
Centrão. que ainda boje mantém a sWl pOsição, e é cOrreto. Mas é 
lamentável que o PSDB e aJtros Partidos mudem. hoje, para uma 
posição inversa. 

Falo aqui. Sr. Presidente, em nome do meu Partido, o Parti
do Socialista- Brasileiro, e lrago a posição da nossa Executiva Na
cional. que é radicalmente contrária a esta etneDda. Portanto, o 
nosso voto será contta. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Sr- Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar, em nome do Partido dos Tmbalhadores. 

O SR- PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy, para encaminhar. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para eDC•minbar a 
votação. Sem revisão do oia.dor.) - "O nosso futuro depende do 
que ftzermOS no present.e11

, disse Mahatma. Ghandi. 
Eu gostaria.. Sr. Presidente, de fazer uma homenagem aqui, 

neste encaminhamento, àquele quC foi o priiiapar idealizador da 
forma como está na Constituição a defesa da empresa brasileira de 
capital nacionaL Refaro-me ao saudoso e brilhante ex-Senador por 
São Paulo, Severo Gomes. 

Todos os SenadQre~ nesta Casa,. especialmente aqueles 
que com ele conviveram. sabem muito bem das razões que o leva
~ como empresário nacional. a estudar a experiSncia de rutros 
países como o Japão, os Estados Unidos e países europeus, que de 
alguma forma tiveram o seU processo &- industrialização e desen
volvimento realizado após a industrialização do -país pioiteiro, a 
Inglaterra. Em todos es;oes países foi ~da uma founa de preser
var um ambiente mais propício pam o desenvolvimento das em
presas nacionais de cada um desses países. Com base nessa ugu
memação, o Senador Severo Gomes aqui coovcnceu os COnsti
tuinteS de 1988 a colocarem a defmição que está escrita na cit.a:da 
Constibliçâo. 

Em sua memória, o Partido dos Trabalhadores votará con
trariamente à proposição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos Sts. Sena
dores que ocupem os seus lugares. Precisamos que todos os Sena
dores registrem o seu comparecimento, a fim de que seja liberado 
o computador para a votação. 

Devo esclarecer ao Plenário que, depois da votação desta 
emenda, teremos a discussão e votação do tercei:to item-da pauta. tam
bém uma emenda coostitucioual, solxe a navegação de cabotagem_ 

A Presidência esclarece ao Plenário que, na forma -do que 
dispõe o art. 288, IL do Regimento Interno, a matéria depende, 
para a sua aprovação. de quorum qualificado de 315 dos Srs. Se
nadoreS-

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. l ao Secre
tário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 986, DE 1!195 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais. destaque par.1 votação em 

separado do art. 3ao da Proposta de Emenda à Coostitnição n° 32/95. 
Sala das Sessões, 27 de ~nbo de I !195. -Senador Eduardo 

Matanuzo SupUcy, Líder do l'r. . 

O SR- PRESIDENTE (José Sarney)- A Presidéncia ese!a. 
..: rece ao Plenário que, uma vez aprovado o requerimento de desta

que, teremos uma segunda votação da matéria destacada, o art. 3ao, 
pedido pelo Senador Eduardo Supticy. 

Em votação o requerimento de destaque. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

sares-

Votação da proposta de EmendaàConstitu~n~32. de 1995-
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu-

os SI.. Senador<> jA podem votar. (PauS.) 
(Procede-se à votação.) 

. VOTAM"SIM" OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhã.s - Arlindo Porto - Artur da Tá

vela- Bello Parga- Beni V eras- Bernardo Cabral- Carlos Be
zerm - Carlos Patroclnio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Edison Lobão - Élcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião 
Amin - Fernando Bezerra- Aaviano Melo- Francel.ino Pereim
Fteitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilberto Miranda 
- Gilva_m Borges- Guilherme Palmeirã.- Hugo Napoleão- Hum
berto Lucena- Íris Rezende - Jáder Barbe..lho- Jefferson Peres
João Fru1ça- João Rocha- Joel de Hollanda- JODAS Pinheiro
José Agripino - José Alves - José Arruda - José Bianro - José 
Fogaça - José Ignácio -·Júlio Campos - Leomar Qujntanilha -
Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho
Luiz Alberto - Marluce Pinto - Mauro Miranda- Nahor Júnior
Ney Suassuna- Odacir Soares- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro 
Simon - Ramez Tebet - Renan Calheiros - Roberto Freire - Ro
mero Jucá --Romeu T.uma.- Sérgio -Machado- Teotônio Vilela 
Filho- V almir Campelo- V"Jisol! Kleimlbing- Waldeck Ome!as-

VOTAM "NÃO"·OS SRS. SENADORES: 
Ade- Andrade - Ante.rlo Carlos V aladares - Darey Ri

beiro- Eduardo Suplicy- Emília Fernandes- Emandes Amorim 
- Josaphat Marinho - José Eduardo Outra - Júnia Marise - Lauto 
Campos - Marina Silva - Onofre Quinan- Roberto Requião- Se
bastião RoebL 

O SR- PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram SIM 63 
Sr>. Senadores; e NÃO 14. 

Não houve abstenção. 
Total de votos: 77 
A matéria foi aprovada. 
Passa-se à votação da emenda de redação. 
-A Mesa pede aos Srs. Senadores que permaneçam em seus 

lugares até o ténninó da votaÇão. que será nominal e exige o mes
mo qiioi"um da votação anterior. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo a palavra a 
V.&•. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR·SC) - Sr. Presidente, 
V. Ex• anunciou a votaÇão de-qUe mãtéria? -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Da emenda de reda
ção, oferecida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
qUe COnSta:-do parecer do Senador Ra.p1ez T ebet. 
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA • Sr. Pn:sidente, O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela ordem. Sem 
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero esclarecer o meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a EstraDbo essa volaçio de emenda de redação que, a meu ver, é 
V. Exa. - anti-regimental. Creio que o momento não~ para se votar. Trata-

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Pela ór- se de uma emenda constimciooal que deveria ser apreciada em um 
dem. Sem revisão do orn.dor.) - Fiquei preocupado Cõo::i ãlgo que segundo tumo, sujeita a· mud.abças. Não creio, mas. pelo menos, 
poderia passar despercebido. existe a possibilidade. 

ArL 1°- "O incis<l IX do art. 170 e o pamgrafo 1° do art. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa está subme-
176 da Constituição passa a vigorar (--)". deveria ter sido usado o tendo ao Plenário o pm:cer -da Comissão de Constituição. Justiça e 
plutal ''passam". Tmta-se de uma alteração mínima. mas conside- Cidadania--
rei impoctante alertar a Casa. O SR.. ROBERTQ FREIRE --·que poderá ser m..xlifica-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço ao Sr. 1° Se- do no segundo turno. 
cretário, Senador Odacir Soares, que leia a emenda de redação. O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sim. O Plenário é 

É lida a seguinte ''Emenda de Redação n° 1, da ComissãO soberaDO pam tomar suas decisões. 
de Constituição, Justiça e Cidadania. . A SRA. ,JÚNIA MARISE - Sr.Pn:sidente, peço a palavra 

"Art 1:'. Fica incluido o seguinte art. 246 no Titulo IX, pela ordem. 
''Das Disposições ÇonstitucionaiS Gerais". O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra à 

"Art. 246. E vedada a adoçio de medida provisória na~- nobre Senadora. . 
gulamentação de artigo da Co'lStituição cuja redação tenba sido ai- A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela ordem. Sem 
lenlda por meio de emenda promulgada a partir de 1995." revi.sio da oradora.) - Sr. Presidente. gostaria de registrar que o 

O SR. PRESIDENTE Qosé Sarney)- A Mesa solicita aos meu voto "nào" não foi computado. 
Sts. Senadores que ocupem os seus lugares. O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A solicitação de V. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) Ex .. será ateodida. 
(Procede-se à votação.) O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Sobre a mesa, pare-

VOTAM •SJM• OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalliães - Antonio Carlos V aladares -

Arlindo Porto - Artur da Tavola - Bello Parga - Beni Veras -
Bernardo Cabtal - Carlos Bezerra - Carlos Pattodnio - Carlos 
Wilsoo - Casildo Maldaner - Edison Lobão - Élcio Álvares -
Epitácio Cafeteira- Emãndes Amorim- Esperidião-Amin- Fer
nando Bezerra - Aaviano Melo - Francelino Pereira - Freitas 
Neto - Çieraldo Melo - Gerson Ounata - Gilberto Miranda - Gil
vam Borges- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão- his Rezen
de - Jader Barbalho - Jefferron Peres -João França- Joio Rocha 
- Joel de Hollanda- Jouas Pinheiro- Josa);ilat Marinho- José 
Agripirio- Jósé Alves- José Arruda- José Bianco- José Fogaça 
-José lgnãcio -Júlio Campos- Laurc Campos - Leomar Quinta
nilha - Levy Dias - Lucídio Portelia - Lúcio Alcintara - Lúdio 
Coelho - Luiz Alberto - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda- Nabor Jónior- Ney Suassuna- Odacir Soares - Onofu: 
Quinan- Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet 
- Renan Calheiros - Romero Jucá - Romeu Tumi- Sérgio Ma
chado - Teotônio Vilela- Valmir Campelo- Vilson Kleinubing
Waldeck Ome!as. 

VOTAM •NÃo• OS SRS. SENADORES: 
Darcy Ribeiro - Emília Fernandes - Roberto Freire - Ro-

berto Requião- Sebastião Rocha. 

ABSltM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Ademir Alldrade- José Eduardo Dutia- Humberto Locena. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram SIM 67 
Sts. Senadores e NÃO 05 Sr.;. Senadores. 

Houve 3 abstenções. 
Total: 75 votos. 
A matéria foi aprovada. 
A proposta de emebda à Constituição vai à Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania pam redação fmal. 
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr.Pn:sidente, peço a pala

vra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a 'Palavra 

ao oobre orndor. 

cer da Comissão de Constiblição. fustiça e Cidadania. oferecendo 
redação final para o segundo tumo. que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

PARECERN"4l7,DE 1995 
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Redação rmal, para o segundo turno, da Pro· 
posta de Emenda à Constituição o• 32, de 1995 (n° S, 
de 1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta 
a redação fmal. pam o segundo turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 32, de 1995Jn° 5, de 1995, na Câmara dos Depu
tadoo), que altem o inciso IX do ãrt. 170, o art. 171 e o § I o do art. 
176 da Constituição Fedetal. 

Sala de Reuniões da Comissilo, 27 de junbo de 1995._ -lris 
RellCDde,Pn:sidente - Ramez Tehet, Relator - Ney Suassu1111 -
Luiz Alberto- Jáder Barbalbo- José Fogaça- Jooaphat Ma. 
rinho (vencido) - É Ido ÁlvORS- José Ignác:io -Lúcio Akinta
ra -Jefferson Peres - Bernardo Cabral- Romeu Tuma- E di. 
sonLobão. 

ANEXO AO PARECER N" 427, DE 1995 

As M~ da Câmara dos-DC:p.JtadoS e -do Se-o 
nado Federal, nos lermos do f 3° do art. 60 da Cons
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional: 

EMENDA CONSTITUCIONAL N" , DE 1995 

Art. I o O inciso IX do art. 170 e o § I o do art. 176 da Coos
tituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 170. --------·---------------------··-
IX - tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte coo.stituídas sob as 1ei.s brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. 

Art.176. ----------------·-·---------
§ 1° A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o 

a~eita.mento dos )X)tenciais a que se refere o caput 
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deste artigo somente poderio ser cfet.uados mediante au
torização ou concessio da União, no interesse naciooal. 
por brasileiros ou empreSa constituída sob as leis brasi
leiras e que tenha sua. sede e admicistra.çio no País, na 
forma da lei, que estabeleceri. as condições especificas 
quando essas atividades se desenvolverem em faixa de 
fl'O!Iteira ou terras indígenaS." 

Art. 2° Fica inch.Iido o seguinte art. 246 no T'rtulo IX - ''Das 
Disposições Constitucionais Gerais": 

"Art. 246. É vedada a adoçio de medida provisó
ria na regulamenoação de artigo da Coostimição cuja re
dação tenha sido altenda po< meio de emenda promul
gada a partir de 1995." 

Art. 3° Fica revogado o art. 171 da Constituiçãi5 Fedetal. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O parecer lido vai à 
publicação. A mat6ria constBnl da Ordem do Dia para o segundo 
rumo. após o interstício regitnentaL 

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente. peço a pala
vra para uma questio de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Para uma questao 
de ordem. concedo a palavra ao no~ Senador Roberto Freire. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para uma questao 
de Oidem. Sem :revisio do orador.)· Eu queria que a Mesa me ex
plicasse que emendas coostitucionais, pelo texlO constituciOnal, 
devem ter tramitação eui OOis rumos, inclusive no seu interstício -
de cinco sessões. Es~os votaDdo redaçio fmal de quê? De um 
texto constitucional? E um texto constitucional? Isso defme que 
não poderá haver medida provisória na regulamentação dessa ma
téria. Portanto, estamos defmindo processo legislativo. isto 6, posi
ções futuras do Executivo c do Legislativo. É algo que muda a 
Constituição. Sem issá, até medida provisória se admite; poder-se
ia regulamentar a matéria. Portanto, estamos votando substantiva
meDle um texto coostibJcionaL Há que ter dois turnos. Não cabe 
nenhuma redação fmaL Quero perguntar à Casa e à Presidência: se 
votamos a rcdação fmal desta m.at&ia no segundo tumo, não será 
objeto de deliberação? Ou, po< conta da redsção fllll1L ele pode 
prcscindir,.,tlo segundo turno de votação? Creio que se cometeu 
uma violência.- - - - -

Levanto a questão de ordem para saber se essa matéria, 
com redação ímal, vai ser votada em um tumo, quando ela, subs
tantivamente, muda processo legislativo na Constituição brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Roberto 
Freire, há apenas um equívoco de V. Ex•. Estamos submetendo à 
Casa a aprovação do parecer que vai à publicaçio, para que, no se
gundo nuno, incorporada a emenda de redação, oferecida pela Co-. 
missão de Constituição, Justiça e Cidadania.. e aprovada pelo Ple
nário no segundo rumo, a Casa examine a emenda na sua integrali
dade. Anunciamos a aprovação do parecer que vai à publicação, e 
não a matéria cpmo aprovada. &se parecer irá l publicação. 

O SR. ROBERTO FREIRE- Complica mais ainda. Se 
não estru votando parecer, nio estou votando o mérito da reforma. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Apenas lemos o pa
recer que vai à publicação. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Mas, Sr. Presidente, esse 
parecer já foi à publicação. Tanto 6 que. po< ter ido à publicação, 
discutimos a matéria durante 5 sessões. fato que não deveria acoo:.: 
tecer. Houve pedido da Liderança, houve recuo, e o parecer foi pu
blicado no Diário do Congresso, exatameote para ter a tramilaÇio 
cinco sessões de discussão. O parecer foi aprovado na Comissão. 
Não há por que se criar aqui uma outra espkie. Votamos o pamcer 
da Comi.Ssãõ, que veio arrovaodo o substitutivo na sua integrali-

dade, nio algo separado. Nio ~ momento para se discutir redaçio 
fmal Estamos vola.Ddo substantivamente a reforma constitucional 
que veio da Câmara. Não ~ parecer de Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Roberto 
· Freire, mais unia vez, a Mesa lembra a V. Ex• que tivemos duas 
votações:· uma primeira votação, e outra sobre emenda de redaçio; 
o parecer incorpora essa aprovaçio da emenda de redaçio à ma~ 
ria, para discussão no segundo turno, quando poderio ser apmseo
tadas tam.b6m emendas de redaçio, na fonna do Regimeuto. 

O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. &• tem a pala
vra pela ordem. nobre Senador Epitacio Cafeteira. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a sessão j6. foi prorroga
da, e eu não sei até que horas. V. Ex a anunciou o Item Q0 3, que diz 
respeito à discussão e votação de uma emenda const.ituciooal. Eu 
gostaria de saber se vamos trabalhar dentro desse honirio já mar
cado pela pronogação inicial ou se vamos ter outta prorrogação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa prorrogou a 
sessão por uma bota, com aprovação do Plenário. Portanto, ela 
deve terminar às 19b30iriin, para concluirmos a Ordem do Dia, e 
não a votação do Item D0 2. Assim. es·tamos coocluindo a votação 
da Otdem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item n' 3 

Discussão. em primeiro tumo, da Proposta de 
Emenda à Constimição n• 33, de 1995 (n' 1195. na Câ
mara dos Deputados). de iniciativa do Presidente daRe
pública. que altera o art. 178 da Constimição Federal e 
dispõe sobre a adoçio de Medidas Provisórias. tendo 

Parecer, sob n'394, de 1995.daComissllo 
.... de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, favor:6.

vel à Proposta, com emenda de redaçio que apresenta. 
(Quinta e última sessão ordinária de discussão.) 

Em discussão a Emenda à Constiruição n° 3. de 1995. em 
l 0 tumo. 

A Mesa informa ao Plenário que foi apresentada uma 
emend.. ;>ela Senadora Júnia Marise, cujas assinaturas estão sendo · 
conferidas pela SeCretaria: da Mesa e que será. oportunamente 
ammciada. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. Presidente. peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José S..,..,y)- Tem V. Ex" a palavra. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Gostaria de obter um es

clarecimento. O item n° 3 da pauta que está em discussão é a 
Emenda da Caholagem ou a Emenda da Medida Provisória? Está 
meio confuso nos avulsos que distribuíram. , · 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - E o Item n• 3 da 
pauta, que altera o art. 178 da Constimiçio Federal. Parecer no 
394, de 1995. da Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. 
favorável à Proposta, com emenda de redação que apresenta. 

Penso que há um equívoco no awlso, quando a.crescentcu 
''medidas provisórias.'' 

A Mesa informa que. no que se refere a medidas provisó
rias. é justamente porque a emenda prábe a adoção de medidas 
provisórias para regulamentar a matériL 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Entendi Muito obrigado. 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão. (Pausa.) 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Sr. Presidente. pOço a pa

lavra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (1o>é Samey)- Tem a palavm o Se
nador Sebastião Rocha. pura discutir a matéria-

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. P&Ill discutir. 
Sem xevisio do·orador.)- Sr. ~idente, Sn e Sn. Senado<es, a 
posição do PDT, mais uma vez, com relaçio a esta matéria,!§ con
lrária,- pcxque gost•óamos que r ..... preservada pelo menos 
a navegaçio ck: interior como privativa de embm:cações naciooais 

Há tamb.sm as emendas que fomm a}ftSeDtadas pela Sena
dora Júnia Marisc, subscritM por nós DA Comisslo de Constitui
çio, Justiça e Cidadania, propondo lei complementar pua esta ma
téria,. além àe um rd'en:ndum. A emenda elti agem. sendo enca
minhada à Mesa para que as assina11lm5 sejam ccoferidas-

l!stamos proocupados can essa emenda, quando retira da 
Comtiluiçio a navegaçio de inlerior OOliiO privllliva de embm:cações 
nacionais. Fa.zr:udoum par.Ueb, éeutmneote oomose passás!"JY'S a 
admitir que mokli:ÍSWl es~rai~geiroo, com carteila de habilitaçio de cu
troo países, também pudessemdirigiremooosas estmdas. 

Até entendemos que a navegaçio de cabotagem devesse, 
sim, sair da Constiluiçio e ser aboldada wma legis!açio comple
melllar e uio mdinária. Quánto à navegaçio de intericr, lutamos e 
dcfc:Ddcm.os que permaneça no texto constitucional. 

Portanto, """""' CODirllrios à emenda, peliS4Uido nio so
meme na Região A.ma:zôoica. no Rio Amazonas e nos seus afluen
tes, mas também em oulras regiões, como Sul, Sudeste e No!tlaole, 
que possuem os seus rios. Pensamo& nos riscos dccorrcnr.es da 
possibilidade de haver emboreações estraoseims peiCO!rCDdo, sem 
segunmça. os nossos rios. - -_ _ _ 

Como hav<ri votaçio da legislaçio ordinária a respeito 
desse assunto, solicito que se coosidcrem esses fatos na sua dis
cussio, que se dê uma atençio especial à DAVegaçio de intericr, 
procurando-se distingili-la da navegaçio de cabotagem, pois sio 
distintas, tendo sido IIaiJldas em ootros países de fcrma diferenciada-

Já que ent"""'"""' ser dillcil a aprovaçio de qualquer em<Dda 
que modifique o texto. haja vista a gnmde maioria que o Govemo 
possui nesta Casa, soliciramos que o Cl:>ognosw NaciooaJ, quando da 
discussio da legislaçio ot<lin.úia, 1n1e a navegaçio de inlerior de foc
ma difmmciada da oavegaçio de cabotagem. E o apelo que faço-

O SR. ROBERTO REQUIÃO -Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para discutir. ~ ~ 

O SR-PRESIDENTE (JoséSamey)- Tem apalavra V. Ex". 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pam discutir. 

Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, só pua avivar a memória 
dos peemedebistas: 

"3.10. PoUtica maútima. (Programa do Partido) 
O B...U, per sua posi~ geogril"IC& e siluaçio 

geopolítica em face do com&cio iri.temacioDal, tem no 
mar e nos elementos componentes das atividades IDIIIÍti
mas recur.;os e instrumentos para alavancar boa parte do 
seu desenvolvimento. Os recursos vivos e nio vivos do· 
mar devem ser levantados e aproveitados. As atividades 
ma:ótimas e con~as devem ser incentiv~ 

O Partido propugnará pela I<>CUperaçio e pleuo 
aproveitameniD--das capacidades do transporte hidroviá
rio, lllnlo nas hidrovias inferioru qwmlo na cabotagem na
ciooal, e pelo aumeo!o da clici&cia e portos inlemaciooais-

Aiém disso, o PMDB considera que a capacidade 
de transporte maritimo próprio será instrumento de fa.ça 
para a presença do Brasil nos mercados mundiais-

Desse modo. o Partido incentivará a Marinha 
Metcante e a construção naval brasileiras, pelo menos 
ali! que se atinja um nível de participaçio de 40% da 
bandeira brasileira nos fretes intemacionáis de nosso in
teresse". 

Esse programa. Sr. Presidente, ao contrúio da Constituição, 
não tem um ano, e vou votar com ele. Voto contra. a emenda cons
titucional e a favor do prognuna do PMDB. 

o SR. PRFSJDENTE (José Samey)- Cootinua a discussão
O SR. EDUARDO SUPLICY • Sr. ~idente, peço a pa

lavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Jo>é Samey)- Tem V. Ex' a palavra. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem 

revisiO dO orador)- Sr. Presidente, nos termos do art. 358 do Re
gimeDlO Interno, estamos, agora. com a discussão em plenário da 
proposta de emenda l Constiluiçio, que modifica o art. 178 que 
dispõe sobre o regime de exploração da navegaçio de caboUtgem e 
de intericr 110 Território brasileiro. 

Uma vez mais. o texto aprovado pela Câmara dos Deputa
dos é pior do que a proposi~ originaL Com efeito, o Presidente 
da Repíblica propôs que o transporte de embarcações fosse regu
lado per lei crdinária; eulrelllnlo, a amara dos Deputados foi 
mais realista do que o rei, assegurando, desde já, no texto constilu
cional, a faculdade de embon:açõeo estrangeiras operarem na ca
botagem c navegação de interior nos termos da lei. 

O Partido dos Tmba..lhadores ofereceu emenda substi.bltiva, 
rejeitada como todas as oferecidas, dispondo que lei complementar 
deveria tratar desta matma em homenagem à história constitucicr 
nallmosileim. Desde 1891, essa mah!ria consta das Cartas Consti
tuciooais republicanas. Nio deveria, portanto, ser R>liiada abtupta
mente do nosso Otdenamento Constiluciooal, razãO pela qual op
tou-se pela apresentmçilo de emenda sugerindo que esta Dl.$téria 
fosse objeto de lei complemeDtar. 

Sr. ~idente, denlre os Parlamentares do Partido dos Till
balha<lonls na amara dos Deputados, estt a Sr' Teima de Soou. 
Deputada Foderal por Sio Paulo, que esludoo esta matéria com 
bastanle profundidade. Vou aqui citar algumas das suas palavras 
per ocasião da votação da matéria na amara dos Deputados; 

''São menos de dois meses que convivemos com 
a palavra cabotagem. que, para aqueles que mcram oo 
intericr do Pais, é longínqua e desprovida de conleúdo. 

Ao tennos dois meses de discussões na Comis
são Especial. pelo menos duas dezenas de expositores 
foram uninimes em considerar esta matéria. desconstitu- · 
cionaliuda, altamente lesiva à soberania e aos iDI.eres:ses 
do BrasiL Antes de mais na~ sabemos que cabotagem 
é o transporte aquático de carga de porto a porto, no in
terior de pala. 

Para aqueles que não têm conhecimento do as
sunto, quero, de início, informar_ que pelo menos 77% 
desse transporte é" constitW::do de granel líquido, oo seja, 
petróleo. o que significa que, indiretam.ente, estamos vo
tando a PEC n°07/9S, sem o pagamento de royalties. 

Ao deiiUbannos. como se pretende na votaçio, 
um substitutivo que nio complementa sequer a nossa 
posição, apootando a lei complementar como aquela que 
poderia. de alguma maneira. controlar os apetites vora
zes de empresas estrangeiras ao transporte de petróleo 
brasileiro. estaremos empurrando essa nação para um 
dumplng na questão de transporte. 

Nio _pademmos. pois nio temos uma econcmia 
poderosa. apenas emergenle, pelo menos can relaçio ao 
FRONAP. Welar com uma mega transportadora como a 
Hamburg Süd. que possui pelo menos o dobro de navios. 

Abatemos de uma só vez o monópólio do petró
leo; não gara.D.Umõs 213 dos tripulantes brasileiros; ábri
mos pam populações de Terceiro ou Quarto Muudo. que 
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trabalhado por um prato de comida; fazemos com que 
nossa incipiente indústria naval não tenha possibilidadc:s 
de se criar; e, mais ainda. abo.temos os 81Dladores brasi
leiros, se querem dizer que estcu, por pertencer ao Parti
do dos Trabalhadores, apenas defendendo, e com razão, 
os trabalhadores portuárioS e os dos navios. 

Por isso, quãndo estamos U voltas com um subs
titutivo votado sem quorum na Comissio, cb.amo a 
atenção dos senhores e senhoras para o em> que estamos 
cometendo: não tendo a possibilidade de discutir a fun
do o assunto, vamos exen;er um golpe CODlnl a sobem* 
nia nacional. Não sou daquelas que oão desejam refor
mas para o oosso Pais. Como o Partido dos Trabalhado
res, quetemos reformas sim. mas as essenciais. As refor
mas agrária, tributária e nlo as que visam abalar a já 
combalida sobetania do Pais. 

Assim, propomos a votaçi.o cootrúia a esse 
substitutivo p8ra que, llmanbi, o oosso patrimôliio oão 
seja dila.pidado." • 

Muito obrigado, Sr .. Presidente. 
O SR.. PRESIDENTE (Jo:>st Samey) · Cootinua cm disalssão. 
O SR.. JOSAPHA T MARINHO . Sr. Presidente. peço a 

palavm pela ordem. 
O SR. PRESIDENfE (Jo:>st Samey) - V. Ex" tem a pala

vra. pela ordem. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. agradeceria se a Mesa es
clarecesse se a proposta do Executivo, ao propor a alteração do arL 
178, refere-se a transportes aéreo, aquático e t.eueslre cu a trans
portes aéreo, marltimo e- teirestre. 

O SR. PRESIDENfE (Jo:>st Samey)- A Mesa está subme
tendo à votação a proposta na forma que veio da CAmam dos De
putados e do pan:cer apresentado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

o SR.. JOSAPHAT MARINHO • SL Ptesidette, é <:<atamen

te para que me possa orientar. Pc.que o avulso traz a palavra "aquáli· 
co" e tenho a impressão de que o Executivo propôs "mmftimo". 

O SR. PRESIDENfE (Jcoé Sarney) - O Sr. 1• Seaelário. 
Senador Odadr Soares, vai proceder lleitura da proposta do Exe
cutivo. 

É lida a seguinte: 

Proposta original do Executivo 

"Art. 1° É conferida nova redaçlo ao art. 178 da 
Constiru.ição: - · 

"Art. 178. A lei disporá sobte a ordenaçio dos 
transportes aéreo~ aquático e terrestre, devendo a arder
nação do transporte inlernaciooal observar os a<:<lldOs fir. 
mados pela União. atendido o princípio da I!lCiprocidade. 

Parágrafo único. A lei disciplinari. a navegação 
de cabotagem e de iri.terior. - -

Art. Z' Enquanto não se editar a lei de que cuida o 
parágrafo único do art. 178, a navegação de cabotagem e 
a interior permanecerão privativas de embarcações na
cionais, salvo caso de necessidade pública. 

Art. 3° Esta Emenda Coostitucíooal entra em vi
gor na da1a de sua publicação.'' 

O SR. PRESIDENfE (José Sarney)- Peço ao Sr. 1• Se
cretário. Senador Odacir Soares, que proceda agora. à leitura da 
emenda na forma com que chegru ao Senado Federal. 

É lida a seguinte: 

Substitutivo aprovado na Câmara 

"Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos 
tra.nsportes ~. aquático e teri'esirC, devendo, quanto à 
ordenaçãO do li'ansporte internaciOnal. observar os acor
dos fumados pela União, atendido o principio da ,..,;. 
procidade. 

Parágrafo únioo. Na ordenação do tnnsporte 
aquático. a lei estabelecerá as condições em que o trans
porte de metcadorias na cabotagem e a navegaçio inte
rior poderão ser feitos porembe.rcações estrangeiras. 

Art. 2• É vedada a adoção de Medida Provisória 
na regulamentação dos artigos da Constituição cuja re
dação tenha sido alterada por meio de emenda promul
gada a partir de 1995." 

O SR.. PRESIDENfE (José Sarney) - Goslaria de oonmni
car ao Plenário que a emenda apresentada pela Senadora Júnia 
Marisc não alcançou o quorum regimental. 

Continua em difcussão a maléria. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa-se à votação da matéria. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Sobre a mesa. requerimento de destaque que será lido pelo 

Sr. 1• Secm!rio, Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERDMENTON"~,DEIWS 

Senhor ~idente 
Requeiro, nos ter.tnos regimenlliis. destaque parif votação 

em separado do parágrafo único do art. 178 da Constituição Fede
ral, na redação dada pelo art. I" da proposta de Emenda à Consti
tuição n• 33195 . 

Sala das Sessões, 27 de junho de 1995.- Senador Eduardo 
Mataruzo SupHcy Lider do PT. 

O SR. SEBASTIÀO ROCHA - Sr. Presidente. peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra a. 
V.Ex•. · 

-0 SR- SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pela ordem. 
Sem R:Visão do oradoc.) - Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores, 
mais uma vez. estamos diante do constrangimento já abordado pe
los Senadores Eduardo Suplicy e Pedro Situon. 

Desta vez. na emenda original da Senadora. Júnia Marise. 
que coniém O número necessário de assínatura:S para garantir o 
quorum, não aparece a expressão "em apoiamentd' ao lado das 
assinan.Jras dos Srs. Senadores. 

O apelo que faço é o de que, se bá algum documento dos 
Srs. Senadores pedindo que acrescente ao lado de sua assinatura a 
exjxessio "em apoiamento' .. o mesmo scija lido pela Mesa, para fi
car clarõ Para o Plenário quais foram os Senadores que aqui não 
riscaram os seus nomes. que não escreveram de próprio p.1Dho a 
expressão "em apoiamento". Que conste dos Anais desta Casa os 
nomes dos Senadores que assinaram a proposta de emenda consti-
tucional e depois mudaram de opinião. · 

-Contesto o que afumou o eminente Senador Lúdio Coelho. 
no sentido de que, nesta Casa, não se está votando a pedido do 
Goveroo. Ainda há projetos de lei do Ptesidente Fernando Henri
que Cardoso em tramitação Desta Casa que não foram votados. 

É democrático o apelo do Presidente da República~ e que 
sua Bancada acompanhe esse apelo; mas que há esse apelo e que 
há uma R:sposta dos Senadores nesse sentido, isso é incontestáveL 



316 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

Estamos assistindo agora, mais uma vez, à retimda de assi
naturas. Portanto, gostaria que a Mesa. se for regimental, proce
desse à leitura do documento. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Sr. ~si
dente, peço a palavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (José Samcy) - Concedo a palavra 
ao Senador Antonio Carlos Magalhães para conttaditar a questão 
de ordem. 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. 
Para contraditar. Sem revisão do orador.) -··Sr. Presidente, nãO" 
houve questão de ordem do Senador Sebastião Rocha. Esse é um 
('I ~unto vencido. Foi discutido e vencido aqui. A aulOra não estava 

. sequer no Plenário, e muito meno& quem propôs a questão de otdem. 
Lamento que os Senadores nio fiquem no Plenário para 

discutir e, depois que os assuntos são votados pela Casa venham 
tratar do assunto. Deveriam estar no plenário para não cometer a 
gafe de discutir questão vencida. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Secretaria da 
Mesa informa que os Senacpres Gilberto Mkanda. Ney Suassuna, 
Ramez Tebet. Arlindo Porto, Romeu Tuma, Marluce Pinto, José 
Alves, João França. Romero Jucá e Waldeck Omelas comunica
ram que se manifestaram apenas pelo apoiamento da emenda. 

O SR. WALDECK ORNELAS ·Sr. ~sidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a 
V. &• pela ordem. 

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pela ordeJJL 
Sem revisão do orador.) .. Embora tenha assinado a retirada da as
sinatura, a minha assinatura não constava da emenda oiiginal 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - No enlanto, consta 
da comunicação encaminbada à Mesa. 

Muito obrigado. 
Em votação o requerimento de destaque oferecido pelo Se

nador Eduardo Suplicy. 
Como ocomeu na votação anterior, se foi' aprOvado o re

querimento de destaque, teremos uma segunda votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Re~ítado. - --_ 
A SRA-; JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palam 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coneedo a palavra a 

V.Ex•. 
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela ocdem. Sem 

revisão da oradora.)- Sr. Presidente, temos aqui em mãos a emen
da que foi protocolada à Mesa e apoiada por- vinte e nove Senado
res. É importante que, neste momento, façamos alguns comentá
rios a respeito dessa emenda. Em prinieiro lugar, ela não entra no 
mérito da proposta do Governo. busca apenas, Sr. Presidente, sn 
e Srs. Senadores. salvaguardar a prevalência da embarcação nacio
nal, não criando nenhum aspecto restritivo ou discriminatório às 
embarcações estraogeiras. Em qualquer país do mundo há uma 
prevalência com relação às embarcações nacionais, ou seja, à ban
deira nacional. Na verdade, o texto aprovado pela. Câmara dos De
putados não especificou essa questão, embora. posteriormente, até 
o Relator da matéria na Câmara tenha reconhecido que deveria ter 
constado a questão da prevalência no texto, que era hD.portante, 
imprescindível. 

Assim, o que estamos fazendo nessa emenda, apoiada pe
los Srs. Senadores. é aperfeiçoar o texto. dando apenas prevalência 
à embarcação nacional. Não estamos restringiDdo nem discrimi
nando as bandeiras estrangeiras que vão poder trafegar na _çosta 
marítima. Não há qualquer restrição. mas há sobretudo o interesse 

de preservar as nossas embarcações nacionais, para que, efetiva
m.ente. tenh~ a responsabilidade de tomar os devidos cuidados 
~relação aos interesses nacionais,_ sem prejuizo das embarcaçõ
es estrangeixas. 

É por isso. Sr. Presidente, que fizemos essa emenda peran
te a Comíssão de Constituição. Justiça e Cidadania. com o maior 
intcré"ssC e ei:i:ípellho de apresentá-la também ao Plenário. Na Co
missão, vinle Senadores a discutira:m; em plenário, somos 81 Se· 
nadores. 

Q.Iero agra~ a todos os Senadores simpáticos a essa 
emenda, que entendeniin o seu conteúdo e importância, subscreve
rani-na i viram exatamente que ela seria fundamental para o aper
feiçoamento desse projeto do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Senadora Júllia Ma
cise, peço a V. Ex• que encene a sua intervenção. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, considerando 
que as assinaturas fon\m em apoiamento, mas não estão clarns, ex
pressas na emenda., indagaria se o requerimento tem valor para re-
tiiá-las. . 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Senadora Júllia Ma
rise, txata-se de matéria. vencida. Estamos na parte relativa à vota
ção, e a Mesa nlo tem como deixar de atender o requerimento de 
cada um dos Sn:. Senadores que manifestam à Mesa que assinaram 
a emenda apenas como apoiamento. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Trata-se de uma questão im
portante a ser dirimida pela Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa já coniulli
cru ao Plenário quais foram os Srs. Senadores que informaram à 
Presidência quantD à retirada de suas assi.m.ruras. 

O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem; 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. ROBERTO FREIRE - (PPS-PE. Para uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. tenho cometi
do alguns equívocos porque talvez esteja trazendo uma memória 
da Câmara dos Deputados. e os RegimeiitoS das duas Casas são 
bem distintos. • 

-Recordo-me de que na Câmara dos Deputados, quando se 
assina uma emenda constitnciorial, não se está assumindo nenhum 
compromisso; não é a assinatura de um contrato e não se está obri
gando a volar favoravelmente. EstoU assinando a possibilidade da 
tramitação. Nego-me a assinar aquilo que· não quero que tramite. 
Mas, ao assinar ~ o apoiamento para que tramite, não implica 
que se irá votar a favor oo contra. Quero a discussão e posso me 
convencer, mesmo que se tenha uma posição contrária, ao ftnal, a 
votar a favor. Isso é o que se chama "assinatura de apoiamento" 
para tramitação de matéria que exige quorum Qualificado. É o que 
representa o chamado "apoiamento". Desejo que a matéria seja 
discutida e tenha tramitação. A votação é algo que, no momento 
do voto. independente de ter assinado - porque muitos podem não 
tê-lo feito -. votam a favor, outros podem ter assinado e votarão 
conlra- Essa é a intetpretação que trago da Câmam dos Deputados. 

Gostaria de saber se no Senado Federal o procedimento é o 
mesmo. Quein assinou por apoiamento tem por finalidade a trami
tação, e não se está exigindo neDhuma obrigação para que se vote 
a favor. -

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Irei ler para V. Ex• 
os dispositivos reginientais. 

O SR. ROBERTO FREIRE -Sr. Presidente, é exatamen
te isso quC estou solicitando pam não cometer enganos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Passo a ler os arti
gos do Regimento Interno: 
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11Art. 243. Considem.~se autor da proposição o 
seu primeiro signatário quando a Coostituiçio oU este 
Regimento não exija, pua a sua apresentação, número 
determinado de subscritores, não se considerando, oeste 
último caso, assinaturas de apoiam.ento. 

Art. 244. Ao signalái:io da proposiçio só 6 Hcito 
dela retirar ma assinatma antes da põblicaçio11

, 

Se fosse publicada, os SenadoR:s ailo poderiam mirá-la. 
Uma vez que a emenda ainda não foi publicada. eles t.&n o direito 
regimental de retirar suas assinab.lras. como o riZeraiil. 

Em votaçlio a Proposta de Emenda à Constimiçlio. 
Os Srs. Senadotes podem ocupar seus lugares. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a 

palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) - Para encaminhar a 

votaçlio, concedo a palavra ao nobre Senador Josapbal Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para ellcami

ohar. Sem revisão do orador) - Sr. Presi.deote, era meu propósito 
votar favoravelmente a esta-emenda. Não obstante a delicadeza 00 
problema da navegação de cabotagem, admiti aprová-la, já que as 
Forças .Armadas, as maiores responsáveis pela segurança nacicual. 
não a impugnaram. Ocorre, portm. que o texto da Constimiçio, 
que se prelendc modificar, no inciso I do art. 178, refere se à orde
nação dos transportes a.étco, marítimo e terrestre. 

O Senhor Presidente da República, ao propo< a modifica
ção, manteve a expressão "maútim.o11 

••• 

. O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) - Senador Josapbat 
~o. peço desculpas a V. Ex• por inteil"'Ollpê-lo, uma vez que 
prectsamos prorrogar a sessão. porque o prazo da protroga.Çio an
terior ,estÁ se esgotando. 

<:oosuiro o Plenário sobre a prorrogação da sesSio Por ses
senta mmutos, para concluú:mos a votação da Ordem do Dia. 
(Pausa.) · 

Não havendo objeção do Plenário, está prmrogi.àã a Sessão 
por sessenta minutos. 

V. Ex• continua com a palavm, Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Como dizia, o Senhor 

Presidente da Replbüca. ao propor a modifteaçlio do texto, mante
ve a palawa 'maritimo", que ~ a adequada, contra ou a favor da 
emenda. 

Ocorre que a Câmara dos Deputados votou a disposiçlio: 
"A lei dispocl. sobre a otdenaçlio dos transportes: atreos, aquático 
e terrestre". 

Atentando nesse poat.o, fiz emenda para restaurar a po.la
vra, o vocábulo "maritimo", que em o da Constituição e é o da 
proposta govemamental. Não obslanle a legitimidade da emenda 
foi rejeitada. Não se trata apenas de ~ria gramatical, trata-se~ 
extensão. Aqui, com a modificação, permite-se um transpOtte- erif 
águas internas do País sem nenhuma limitação. 

Não podia repetir a emenda no Plenário, J,orqtle cOmo de
clarei, de princípio, não_ faria constrllD.gÍ.mento a nenhum compa
nheiro para assinar aquilo com -o-que Dão estivesse de acordo. 

_ Diante disso, não tenho ootro recurso, neste momento, se-
nao, pelo menos, o de abster-me de votar a emenda. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jost Sarney)- Cana palavra o Se
nador Jefferson Péres para encaminhar a votação. 

O SR. JEFFERSON PtRES (PSDB-AM. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn. e 
Sts. Senadores, julgo-me no dever de falar em nome da.PSDB, por 
delegação do Uder, e por ter sido Rela lO< da mattria. 

-A emenda. seja a do Executivo, Seja a aprovada pela Câma
ra dos Deputados e pela Comissão de Constimiçiio. Justiça e Cida
dania, descoostitucionaliza a mat&ia. 

Cai a proibiF C:Onstitucional da privatividade da navega
~ de <?-botagem mtenor pam embarcações nacionais e permite, 
de nnediato, a abertura do selor pua navegação de passageiros nos 
transportes de passageiros, especialmente turlstico, que não é ex
plorado há vinte anos, diga-se de passagem. pelos armadores na
cionais. A última vez que este País teve navegação de passageiros 
em emborcaçlio nacional foi há 20 anos, quando o Lloyd brasileiro 
vendeu os quatro únicos tr:ansarlânricos que possuía. 

Quanto ao transporte de cargas. enquanto a lei reguladora 
não for promulgada, nio e~lrar em vigor, continua a navegação de 
~ge~ e a interior, de cargas, privativa de emb&.rcações nacio
nats. Que ISSO fiqUe bem claro. Se o Congresso Nacional levar dez 
anos pam votar essa lei, durante todo esse período os navios es
trangeiros não poder.io lranspOrlar caig&S no Pais. 

A lei podeni estabelecer o q~e quiser. Não vejo o porquê da 
~P_&Çio quanto à distinção entre navegação de cabotagem e a 
de mtenor. Qual 6 o problema de a lei estabelecer condições para 
e~ estrangeiras na navegação interior? Supoohamos que 
aie•.~J;eleça, mediante o principio da reciprocidade, que os pai
ses nbeirinhos possam explorar a navegaçio fluvial e permita que, 
por exemplo, embarcações de empresas de navegação argentina e 
brasileira façam pen::w:so Buenos Ai=, PO<ID Esperança ou eo,. 
~- Qual 6 o problema? Ou que empresas de navegação brasi
letra e peruana façam o percurso lquitos/Belém. Iquitos/Manaus. 
Qual6 o problema? 

Em que isso afet.ari a soberania e a segurança nacioo.al? So-_ 
brebldo considerando:se que apenas as embarcações militares, 
apenas as belonaves gozam do que se chama de direito de extrater

- ritorialidade. ou seja, um navio estrangeiro de guerra.; aqui no Bra
sil. é e contimla sendo navio estrangeiro. 

Isto não acontece com embarcações mercantes. com navios 
mercantes. Navios mercantes que fiZerem cabctagem e penetrarem 

- em rio brasileiro, mediante condições estabelecidas em lei, estão 
suje~os, inclusive em seu interior, à legislaçio brasileira, inclusive 
à legislaçlio penal. às inspoções sanitárias e de segurança brasileiras. 

Quanto à grande objeção, a grande briga em torno de lei or
dinária~ _lei complem~ntar, até agora não entendi essa preocupa- · 
çio. F01 dito que podena ser aprovada de surpresa a lei ordinária 
numa sexta-feira. Acredito que isso possa aconteCer com uma lei 
qualquer; mas. senhores. essa legislaçlio reguladora que viiá por ai 
s~ todas essas emendas estará sob foco pennanente, sob vigi~ 
lância permanente. Nio há a menor JX»SSibilidade de que essa lei 
seja aprovada de surpresL 

Elas passarão pela Câmar.l Federal, pelo Senado Federal. 
pelas Comissões, sob vigilância da imprulsa. dos lobbies, legíti
mos iDleressados. que acompanharão rigorosamente, religiosa~ 
mente essas leis reguladoras, aprovadas ou não, com maciça pre
sença no Congresso Nacional - disso não tenho a menor dúvida 
Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenadoR:s. ' 

De fonna que, no meu parecer, votei com o maior senso de 
responsabilidade. visando exclusivamente aos interesses nacionais. 

O SR. ffiJGO NAPOLEÃO -Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Jost Sarney)- Com a palavn1 o Se

nador Hugo Napoleão, pam encaminhar a votaçlio. 
-O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para encaminhar. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. para um esclarecimento e 
uma palavra apenas: além de todos os argumentos expendido$ 
aqui pelo Relator e já coostantes da própria exposição de motivos, 
pareco-mc que. a expressão contida no artigo que se pretende alte
rar. entre "marltúnas" e "aquáticas", a aquática seja a mais adequa-
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da. porque ela envolve e abrange não apenas a navegaÇãO m.aríti~ 
ma. mas também a lacustre e fluvial. 

Por todas as razões expostas, somos favori.veis à proposta 
de emenda à Constituição. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Coocedo a palaVIll 
ao Senador Jader Barbalho. 

O SR •• JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami· 
nhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:n e Sn. Senado
res. quero cumprimentá-los mais uma vez pela tram.itaçio desta 
emenda constitucional, pela colaOOraçio e aperfeiçoamento dados 
pela Câmara dos Deputados. 

Cumprimento também o Relator no Senado, o· Senador Jef
ferson Péres, pelo trabalho realizado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania e pelos esclare<:imentos oferecidos agora ao 
Plenário. - - - -

Por último. Sr. Presidente. a Liderança do PMDB recomen
da a aprovação desta emenda. em primeiro lugar pela fragilidade 
do setor, seja a nível da navegação marit.ima" ou fluvial. 

Posso dar o testemunho, como homem da AIIJI.ZÔDia, da 
fmgi.Iidade da navegação na Í'egião amazônica - apesar de termos a 
maior bacia fluvial do mundo-, da ausência de investimentos nes-
sa ãrea e da fragilidade por parle do próprio Poder Público. que 
tem uma empresa de oavegação semifalida. a ENASA. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, mando uma mensagem 
muito especial ao meu companheiro Roberto Requião: vou VOtar 
de acordo com o programa do PMDB, por entender que as consti
tuições dos países estão acima dos programas partidários, não le
vantaria a palavra nesta Casa para agredir questio de principio de 
qualquer companheiro levando em conta o programa partidário. 

O documento elementar da sociedade brasileira é a Consti-
tuição, e se esta. por alguma razão, c_onflitar com o programa par
tidário, deve prevalecer o princípíO elementar, que é o coostinJci~?
nal. Acima dos programas partidários estio os princípios da COns
tituição e é o que estamos, mais uma vez. redesenhando nesta 
oportunidade. 

O programa do PMDB diz que o partido propugoará pela 
recuperação e pleno aproveitamento das capacidades do transporte 
hidroviário. tanto nas hidrovias quanto na cabotagem naciooal e 
pelo aumento da eficiência OOs portos e terminais. O programa do 
partido. neSlio c:Bo. está petfeitamenle coincidenle rom essa emenda. 

De maneira que a recomendação da lidemnça é pela aprova
ção da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Com a palavm o 
Senador Bernardo Cabral para encaminhar a votação. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Pano encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Se
nadores, sou obrigado a recorrer ao dicionário ãté porque ouvi re
gistros um tanto quanto desencont:rndos sobre as expressões "maó.
timo" e ''aquático". O dicionáriQ ~gistra: ·- · 

- marítimo: que -Cicot'it Iío mar ou se realiza por mar; 
- aquático: pertencente a água. que vive na água 00 -SObre ela. 
É o dicionário do A~_Uo Buarque de Holanda em :resposta 

ao Senador Lúcio Alcântara. 

Penso que a Câmara. Sr. Presidente, andou bem. Quando se 
fala ''maritim.o", a minha TCgião, que é fluvial. que é lacustre, esta
ria. portanto. afastada da po<5SÍbilidade de .... os beneficies que. even
tualmente. esta emenda ttooxesse; quando se põe "aquático", estamoo 
englobando o fluvial e o larusue, como se aprende om geograf.a. 

Portanto, creio que o eminente Senador J~fferson Péres, que 
fez um estudo percuciente, demorado, trabalhoso, quando apreciou 
essa emenda., deve ter tido em mente as suas origens amazõnicas e 
recorreu ao apoiamento. por intermédio do seu parecer, pela Torma 
oriunda Ja Câmara. 

Não vejo, Sr. Presidente. como discordar do eminente Senaw 
dor Josaphat Marinho em alguns instantes. Acho difícil. Mas, nes
ta hora. ouso discordar para dizer que prefno ficar com a emenda 
e-recomendar aos meus companheiros do Partido Progressista que 
votem pela aprovação da mesma. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Peço aos Srs. Sena
dores que ocupem seus lugares, vamos proceder à votação. 

Quero esclarcccr ao Plenário mais uma veZ que o parecer da 
Comissio de Q:Jnstiruição, Justiça e Cidadania oferece uma emen
da de !Odação. Vamos submeter o texto. ressalvada essa emenda que. 
em seguida. seni submetida ao Plenário. cano na votação anterior. 

Srs. Senadores, queiram ocupar os seus lugares para proce
dermos à vo!ação. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 
( Procetk-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES: 
Antônio Carlos Magalhães - Arlindo Porto - Artur da Tá· 

vola- Bello Parga- Beni V eras- Bernardo Cabral- Carlos Be
=ra - Carlos Palrocinio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Edison Lobio - Elcio Alvares - Esperidião Amin - Fernando Be
zerra- Flaviano Melo- Ftancelino Pereira - Freitas Neto - Geral
do Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges -
Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - !ris 
Rezende- Jader Barbalho -JeffetSOD Peres- João França- João 
Rocha- Ioel de Hollanda-Jooas Pinheiro- José Agripino -Iosé 
Alves - José Atruda - José Bianco- José Fogaça - José Ignácio 
Ferreira - Iúlio Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lu
cídio Portella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho- Luiz Alberto de 
Oliveira - Marluce Pinto ~ Mauro Miranda - Nabor Júnior- Ney 
Snassuna - Odacir Soares- Onofre Quínan- Osmar Dias - Pedro 
Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet - Renan Calheiros - Roberto 
Freire - Romero Jucá - Romeu Tuma - S&-gio Machado - Teoto
nio Vilela Filho -. Valmir Campelo - Vilson Kleinübing - Wal· 
deck Omelas. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Darcy Ribeiro- Eduardo Suplicy- Jú

nia Marise - José Eduardo Outra - Marina Silva - Roberto Re· 
quião- Sebastião Rocha. 

NJSltM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Antônio Carlos V aladares - Emília Fernandes - Josapbat 

Marinbo. 

O SR. PRES]DENTE (Iosé Sarney) - Votaram SIM 63 
Srs. Senadores; e. NAO 8. 

Houve 3 abstenções. 
Total de votos: 74. 
A emenda foi aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Voú submeter ao 

Plenário a emenda de redação oferecida pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania. 

O SR. BERNARDO CABRAL • Sr. Presidente. peço a 
palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Concedo a palavra 
ao nobre Senador Bemardo Cabral. para um esclarecimento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AMPara um esclare
cimento. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, tenho a impres
são de que essa circunstância ocmrida na Comissão de Constitui
ção. Justiça e Cidadania foi apenas de transposição. oiandando que 
fosse P"? o Ato das Disposições Gerais. 

E bom esclarecer para que nenhum colega, Senador, pense 
que houve, nesta emenda redaeiocal. alguma muúlação do original. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Na fonna do Regi
mento, qualquer modif1C3.Çio que haja na emenda origioal. eviden
temente, tem de ter a sançio do Plenário e não somente da Comis
são de Coustiruiçlo, Justiça e Cidadania. de acordo com o art. 234 
do Regimento Interno. 

Os Srs. Senadon:s já podem votar. (Pausa.) 
(Procttk-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
A Carlos Magalhães - Arlindo Porto - Artur da Tivola - -

Bello Parga- Beni V eras- Benwdo Cabral- Carlos Bezeml
Carlos Palroclnio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner - Edisoo 
Lobilo - Élcio Álvares - Esperidiio Amin - FernsiulO ilezeiia -
Aaviano Melo - Francelino Pexeira- Freitas Neto- Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvan Borges - Guilher
me Palmeira - Hugo Napolei!o- !ris Rezende - Jader Barbalho -
Jeffersoo Pm:s - João França - João Rocha - Joel de HoUanda -
Jooas Pinheiro- Josapbat Marinho- J"" Agripino --JóOé Alves
J"" Anuda - José Bianco - J"" Fogaça - J"" lgná<:io - Jólio 
Compos - Leomar QuiD.tanilha - Levy Dias - Loddio Portella -
Lócio Alcántara - Lódio Coelho- Luiz Alberto - Marluce Pinto
Mau. -o Miranda- Nabor Jónior- Ney Suassuna - Odacir Soares
Onofre Quí.nan - Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon- Ra
mez Tebet - Renon Calheiros - Roberto Freire - Romero Juca -
Romeu 1'uma- Ságio Machado- Teolllnio Vilela- V almir Cam
pelo- Vilsoo Kleinubing- Waldecl< Omelas. 

VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Jónia Marise- Sebastião Rod!a. 

ABS1tM.sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Anle.oio Carlos ValadaR:s- Darcy Ri

beiro- Emília Fernandes - Humherto Lucena- José E<ii&Ido Ou
tra- Marina Silva- Roberto Requião- Edu&Ido Suplicy. 

O SR PRESIDENTE (Jos~ Samey) - Vowam. SIM ó3 
Srs. Senadores e, NÃO 2. 

Houve 9 abstenções. 
Total: 74votos. 
A maléria vai à Comissão de Constibliçlo, Justiça e Cida

dania. (Pausa.) 

ANEXO AO PARECER N' 428. DE 1995 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto coostituaonal: 

EMENDA CONSTifUCIONAL N' ,DE 1995 

Art. 1° O art. 178 da ConstituiÇão Federal passa a vigorar 
com· a seguinte reda.çlo: 

"Art. 178. A lei disporá sobte a ordenaçio dos 
transportes aéreo, aquático e tenutre. devendo quanto à 
ordenação do traosporte internacional observar os acor
dos fumados pela União, atendido o princípio da reci
procidade. 

Parágrafo ónico. Na ordenação do transporte 
aquático, a lei estabelecerá as condições em que o trans
porte de mexcadorias na. cabotagem e a navegação inte
rior pxlerio ser feitos por embarcações estraugeims." 

Art. 2° Fica incluido o seguinte art. 246 no Título IX- Das 
Disposições Coostiucionais Gerais". 

"Art. 246. É vedada a adoção de medida provisó
ria na regulamnentação de artigo da Constituição cuja 
redação tenha sido altemda p: meio da emenda promul
gada a partir de 1995." 

O SR. PRESIDENTE (J"" Sarney)- O pouecer vai il pu-
blicaçio. 

A maféria constará da Ordem do Dia para o segundo turno, 
após o inteistício regimental. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Item 4: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 36, de 1995 (il0 3/95, na Câ~ 
:mara dos Dep.Itados), de iniciativa do Presidente daRe
pública? que altera o inciso XI e a alínea "a" do incisO 
xn do art. 21 da Coustibliçio federal, tendo 

Parecer favoráveL sob n° 401, ae 1995. da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Primeira seSsãO ordinária de discussão) 

Soliii: abesa parecer da Comissão de Constituiçio, Justiça 
e Cidadaula sobte a redação fmal. submetida a apreciação do Se
nado Federal no segundo tumo, que será lida pelo Sr. 1° secretário 
em excrcício, Senador Odacir Soares. 

É lida a seguinle: 

COMISSÃO DE CONSTI11JIÇÃO, 
JUSfiÇAE CIDADANIA 

A Presidéncia esclarece ao Plenário que, nos termos do dis~ 
posto no art. 358 do Regimento lnlerno? a matéria constará da Or
dem do Dia, durante cinco sessões ordinária.s consecutivas, em 

-- fase de discussão, quando poderiio ser oferecidas emendas assina
das por um terço, no mínimo, da composição do Senado Federal. 

PARECER W 4211, DE 1995 

Redação liDai, para o segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Consdlulção n• 33, de 1!195 (n' 7, 
de 1995, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão de Constituição Justiça e Cidadania apresenta a 
redação fmal. para o segundo turno, da Propasla de Emenda à 
Constimiçio n• 33, de 1995 (n' 7, de 1995, na Câmafa dos Depu
tados), que altera o art. 128 da Constituiçlo Pedem! e dispõe sobte 
a adoção de Medidas Provisórias. 

Sala de Reuniões da Comissão, 27 de junbo de 1995. -
lris Rezende, Presidente - Ney Suassuna, Relator- Lúcio AI
cântara - Luiz Alberto - Jefferson Peres - Romeu Tuma -
Jacler Barbalho - Élclo Alvarea - 1"" Fogaça - Josaphat 
Marinho (vencido)- Ed1son Lobão - Ramez Te6"et - Ber· 
nardo Cabral. 

Trall$COII'e hoje a primeirii sessão de discussão. 
Em discussão a proposta de emenda constitucional, em pri~ 

meiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosse

guimento na sessão ordinária de amanhã. 
O SR. ADEMJR ANDRADE - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela oo:lem. 
- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. Ex' a pala

vra, pela ordem. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela ordem. Seru 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, goslalU de fazer um registro 
para constar_ do:; _Anais da Casa. O Jornal do Senado, D0 38, d.a.ci~ 
do de hoje, publica um discurso do Senador Gilvam Borges. citan
do um aparte do Senador Ademir Andrade, do PDT de Roudõnia. 
Na verdade, o aparte foi proferido pelo Senador Ernandes Amorim 
e não por mim. 
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Eu gostaria de registtar isso porque, na qUeStão incligena, 
meu posicionamento nesta Casa é completamente diferente do per 
siciooamento do Senador Emandes Amorim. 

Não sei se foi erro de edição do Senado Federal ou da Ta
quigrnfla da Casa ao trocar os nossos nomes. Eu gostaria qUe iSso -
fosse retificado tanto num quanto noutro caso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Ser.!. feim a retifica
ção solicitada por V. Ex,•. 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento D0 982, de 
1995, de urgiincia,lido no Expediente, para o Oficio S n° 031/95. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Paosa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a mat&ia a que se refere figuta

rá na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqiienle, nos 
termos do arL 345, IL do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jost Samey) - Passa-se, agora, à 
aJX"Ciação do Requerimento n• 983, de 1995, de urgência, lido oo 
Expediente, para o Oficio S 'no 035/95. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennailecel' sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refcte figura

r.!. na Ordem do Dia da segunda sessão Otdinária subseqüellle, nos 
termos do arL 345, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. Senadores 
Gilberto Miranda, Casildo Maldaner, Loldio Coelho, Esperidiio 
Amin e Carlos Bezerra enviaram discursos à Mesa., para serem pu
blicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex.'s serão atendidos. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM)- Sr. P,si

dente, sn e Srs. Senadores, no final do ano passado, fui distingui
do pela conftança e generosidade de meus colegas com a honrosa 
missão de servir como relator-geral do Projeto de Lei n° 3~ de 
1994, que lraiJ1 do Orçamento da União para 1995, no âmbito da 
ComissãO Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
sob a presidência do nobre deputado 

Aqilelã altura. todos nós, brasileiros, traziamos bem vivo 
na memória o trauma político e instinlcional desencadeado pelas 
revelações da CPI do Orçamento no ano anterior. Por isSO, não va
cilei em unir-nie ao presidente Humberto Souto, aos Srs. relato
res-adjuntos e a todos os demais membros da Comissão Mista, 
num esforço sincero e incansáVel para mostrar à sociedade que o 
Congresso Nacional estava engajado no desenvolvimeDlo de me
canismos realmente capazes de assegurar, daí em diante, transpa
rência. racionalidade e seriedade no trato dos recursos produzidos 
pelo contribuinte brasileiro com sacrifício- e-sUOr. Mais precisa
mente, Sr. Presidente, daquela minúscula parcela restante de recur
sos da União. e cuja alocação cumpre ao Parlamento autorizar, de
pois de honrados os gigantescOs encargos consi.ifuCionais da dívi-
da píblica e da seguridade social. -

Assim, a Comissão Mista adotoo procedimentos in6ditos. 
tais como a drástica reduçáo do número de emendas por parlamen
tar. a prioridade a investimentos para fmalização de obras de infra
estrutura longamente inacabadas; e a ênfase em macroprojetos de 
interesse estadual ou mesmo interestadual. -

Nossa intenção, desde o início, IOi exOri::iZitf distorÇões re
correntes no passado e comprometedoras do futuro de nosso País e 
da credibilidade de suas instituiçóes representativas. 

Para tanto, elin:ili:tamóS O -Vício das reuniões a portas-fecha
das. a allas horas da madrugada, muitas vezes fora do Congresso, 

bem Iaoge do olhar fiscalizador da imprensa. Em seu lugar, insti
tuímos um extenso e intenso calendário de audiências públicas que 
deram uma inédita oportunidade a parlamentares, autoridades oco
nômicas do Executivo e. sobren.u:io, governadores estaduais elei
tos, de discutir e defender suas prioridades orçamect.árias. Quem 
participou daquelas memoráveis maratonas, não mro varando as 
madrugadas, sem hora certa pua almoço, jantar ou lá o que fosse, 
certamente se lembrará da sala da Comissão Mista o tempo todo 
lotada de p:>líticos, assessores, funcionários de representações es
taduais e militautes de organizações não-governamentais~ dos re
pórteres, fol6grsfos e cinegrsíiStas registrando para o público do 
Pais inteiro cada depoimenlo, cada detalhe daquela febril atividade. 

A ânsia com que nos lançamos a essa conida contra o re
lógio, determinados a cumprir escrupulosamen~ todos os prazos 
constitucionais de dis~ssio e votação do Otçamento para 1995, 
justificava-se diante do desgaste da imagem congressual provoca
do pela exaspen.nte demora na aprovação da peça orçamentma do 
ano anterior. Uma demora que, a bem rla verdade, não fora obra 
exclusiva do Congresso. mas também e sobretudo das manobras 
pro~latórias, do esbldado descaso com que o governo do Sr. Ita

_ma;r Franco tratou a questão do Orçamento de 1995, n:tirando, re-
fazendo e rea~sentando seu projeto numa total descoosideração 
pelos prazos estabelecidos na Constituição. 

Mas, Sr. ~sidentc, Sr;As e Srs. Senadores, acima de qual
quer preocupação - por mais justificável! - com a imagem pública 
do Cmgresso como atar centtal do processo orçamentário, aferr.i
vamo-nos a um valor ainda mais substanciaL Estávãmos determi
nados a pôr um pont.o fmal na desalentadora bistória de pulveriza
ç&> de parcos n:cursos plíblicos em obras de escassa t.nmscendên
cia. de reduzido impacto multiplicador, de diminuto potencial inte
grsdor - e, o que é pior. quase sempre fadadas à inconclusão. (A 
propósito, permitam-me saudar a mais que oportuna iniciativa esta 
Casa, -que acaba de instaurar uma ComisSãO Especial de auditoria 
das obras inacabadas espalhadas por todo o País, por requerimento 
do nolre colega, senador Carlos Wilson, do PSDB pemambucano.) 

Daí nossa consensual insistência em oriem.ar- a eJabora.ção 
de emendas de coogressistas para que priVilegiassem - repito - a fi
nalização de ma.crorrojet.os de infra~estrutura (rodovias - e ferro
vias-tronco, pontes interestaduais, usinas bidrelétticas, linbões de 
iransmissão de energia, etc.), cipazes de beneficiar Vastos SC:gnien- ~ 
tos da população de um ou mais estados, quando não de regiões 
inteiraS. . 

Tal coosenso interno à comissão foi fortalecido pela fume 
adesão dos governadores recém-eleitos e seus aliados no Congres
so Nacional. 

Posso afumar, Sr. Presidente, mi.nbas senhoras e meus se
nhores, que a Comissão Mista de- Plarios, OrçainentoS Públicos e 
Fiscalização cumpriu sua missão, no que respeita ao Orçamento da 
União para 1995. 

Pena que esse sentimeoto de dever cumprido mal começa
va a ser saboreado pelo Parlamento e pela opiliião pública quando 
sobrevieram os cortes e coDlingenciamentos que o novo governo, 
empossado a 1° de j3.nefro, considerou imprescindíveis ao sucesso 
do programa de estabilização econômica em curso. 

Não, minha intenção. aqui e agora, não é a de polemimr 
com as autoridades econôm.icas, nem de criticar minuciosamente 
seu argumento de que os vetos suprimindo despesas do Orçamento 
da UniãO para 1995 seria condição indispensável ao equilíbrio fis
cal. ão cOntrole das contas públicas e da base mooetária. Sem dú
vida, todos nós encontraremos numerosas oportunidades, seja nes
te Plenário. seja no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos 
desta Casa, de debater a queslào contra o pano de fundo da evolu
ção da conjunmra econômico-fmanceira. neste ano de decisivas 
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mudanças constitucionais. O Ministro José Sena, aqui neste Pie- Ja, Pedro Malan. e do Planejamento,Jo~ Serra., a que se irmanem 
nário infonnou-nos sobre as nec-essidades dos vetos às emendas e a nós., no Congresso Nacicmal, para o encaminhamenJ:o da solução 
a necessidade de alguns ajustes. de um problema que angustia o povo e as autoridades de três gran-

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores: des estados brasileiros.- -
Na verdade, o que me impeliu a traçar essa retrospectiva Muito obrigado, Sr. Presidente! 

(penloem-me se demasiado longa e tediosa) foi lioCsomente a ne- - O SR. CASILD<t MALDANER (PMDB-SC.) - Senhor 
cessidade de <situar em seu justo contexto uma reivindicação que Presidente. sn e Srs. Se:ôadores, bá poucos dias eSta Casa ouviu o 
vem sendo insistentemente veiculada e que me foi trazida à aten- sereno pronunciamento do eminente Senador, ex-Ministro do 
ção por autoridades governamentais e expressivos segmentoS dos Meio Ambiente Coutinho Jorge. 
estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O piei- Foi com um misto de perplexidade e inquietação que ouví
to se refere à conclusão das obras de uma ponte rodofenoviária mos de Sua Excelência um substancioso telato so~ o caudaloso 
sobre o Rio Paranã ligando a cidade sul-mate>-grossense de Apare- desperdicio dos recuiSOS públicos. 
cida do Taboado ao município paulista de Santa Fé do Sul. Com efeito, é preciso dar um veemente basta ao comporta~ 

Nas audiencias públicas da Comissão Mista do Orçamento, ~nto pexdulário dos homens responsáveis pelo dinheiro público. 
hã pouco referidas, os governad_ores Dante de OliveA _Wilson E absolutamente intolerável que velhas priticas continuem sendo 
Martins e Mário Covas~ com respaldo em documentos subscritos adota.das, em pleua virada do séallo. Digo ·mais: os administrado-
por eles e presumo por seus respectivos antecessores, convetgiram res CODtcmporineos., coerentes com as novas tendências, sabem 
na defesa da prioridade dessa obra, que permitirá maior ecooomia, perfeitamente que antigas premiSsas, nas quais se baseavam oco
rapidez e segurança no e""")mento da produçio de 12 milhões de nhecimento e a açio, não tém niais espaço. Hoje, em plena era da 
toneladas de soja do Centro-Oeste para os centros agro-industriais qualidade total. em que a reegenharia antecipa as necessidades do 
paulistas., daí demandando ao porto de Santos rumo aos mercados indivKfuo. de uma sociedade inteira. sabe--se que novas práticas e 
intemacionais. - novas teorias estão a exigir mudanças no comportamento dos ad. 

A ponte, com seus 2.600 metros de comprimento. será o elo ministradores em geral. 
entre as malhas ferroviárias da Ferronotte e da Fepasa. ~ assim.. Trata.se de uma questão urgeDle e impostergável. A bon. é 
substituirá a lentidão das balsas fluviais. bem como os despenli· agora. 
cios intrinsecos ao transporte rodoviário, para não mencionar as Ainda estupefatos., tomamos conbccim.emo. pelo judicioso 
inseguranças deconentes do mau estado de cooservação das estra· levantameniO do Tribunal de Contas da UDião aqui desta tribuna 
das de rodagem brasileiras. Quarito .i este último aspecto. Sr. ~ ammciado pelo Excelentíssimo Senador Coutinho Jorge. que de 
sidente. convém recapitular recentes levantamentos do DNER e de 1990 a 1994 os prejuízos do Governo Federal com encargos fman. 
entidades filiadas à Confederação Nacional dos TI3DSpCrles ceiros pela não utilizaçio de fmanciamentos internacionais conce
(CNf), dando conta de que, nas condições attlais, até 30% dos car- didos e não liberados ante a falta de cootrapartida nacicoaL soma
regamemos de grãos acabam perdidos peloo caminhos (melhor seria ram US$ 27,59 milhões. Este o montante, de anordo com o Tribu
di=: "descaminhos") de nossas perigosas e mal-ruidadas rodovias! na! de Contas, pago pela União ao BID e ao BIRD em decorrõncia 

Autorizada por um protocolo de intenções de 21 de seteor da incompetência da D05sa administração pública. 
bro de 1990. entre a União e o estado de São Paulo. a construção Pasmem! Essa fOIIDidAvel quantia de 27.59 milhões de dó
da ponte rodoferroviária consumiu. ãté agora US$ 290 milhões; lams foi paga em decorrência de atrasos na execução de projetos 
sendo somente USS 3 milhões da União e US$ 287 milhões como financiados em virtude da falta de contrapartida nacional e do 
contrapartida do Estado - uma proporção que reflete o fato de ser queStões-de ordem esttutnral. tais como falha na concepção do 
esta uma qQra interestadual e, portanto, de respoosabilidade básica projeto, deficiência no acompanhamento, lentidão na aprovação de 
do governo fedeial --- -- créditos adiciooais. et coeteta. 

Para tel'IIliná~la. incluindo seus acessos rodoviárioS -e -ferrO- ---Estamos diante de um grande iceberg. Essa é apenas a pon--
viários, bastam os R$ 80 niilhões alocados pelos Relatores·Adjun- ta do enorme iceberg em que está transformada a despesa nacional 
tos. acolhendo parte da emenda de autoria do nobre deputado Hé- em decorrência da histórica má gestão dos recursos póblicos. 
lio Rosas, do PMDB paulista. enfaticamente respaldada • repito - Refii'O·me às centenas, milhares de obras inacabadas que se 
pelos nossos antigos colegas de Senado. os govemadmes Wilsoo. espalham pa: esse imenso País afora. Em cada Município, em 
Martins e Mário Covas, bem como pelo Governador Dante de cada Região há sempre alguma obra inacabada. E isS;O ocorre tanto 
Oliveira. As declarações de todos eles nesse sentido, duranle au· oa área da saúde, quanto nas áreas da: habitação, da educação. da 
diencia pública da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Póbli- segunmça, dos tnnspottes, do saileamento. etc. 
cose Fiscalização, de 30 de novembro de 1994, se acham devida. Faço parte. juntamente com os ilustres Senadores-., da Co-
mente transcritas. -missão Temporária. presidida pelo eminente companheiro Senador 

A relevância dessa ponte para o desenvolvimento econômi· Carlos Wilson. que tem por missão levantar quantas são esia.S 
coe o bem-estar social das comunidades ligadas ao q~ltivo da soja obras e unde se localizam. 
nas vastidões do Centro-Oeste, está. portanto. fora de dúvida. Da Esiamos em fase preliminar. 
mesma fonna, a ninguém eScapa o gigantesco prej.Iízo que vai-se E os dados. até agora coletados, são de fazer corar qualquer 
arumulando em razão da paralisaçio da obm. Um prejulw ímpia- administrador diguo do respeito JlOl"llar-
cavelmente debitado ao Tesouro Nacional, ou seja, ao sofrido boi· Para que se tenha uma idéia aproximada do que existe de 
so do contribuinte brasileiro! O governo do pttsidente Fernando obras federa.is inacabarlas no Brasil, digo-llies que apenas no que 
Hemique Cardoso, eleito com o mandato expresso de promover se refere ao que se convencionou chamar de míni-hospit.ais já são 
reformas estruturais inadiáveis, não poderá permaneCer insensível mais de 1.700 unidades. 
a tamanha injustiça fi:::cal, quase um crime de "lesa-desenvolvi· Há um desperdício ininlaginável. 
mento"! ' Muitas dessas obras têm pouco para concluir. 

É, pois. confiante nã -Sinceridade- de inteD.ÇõeS ~ecutivo Algumas faltam apenas 1 O por cento. muitas outras menos 
í~P.I"al que. do alto desta tribuna, conclamo os ministros da Fazen. que cinco por cento. 
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Enqu8lllo isso, os :recursos v·ii:l.dos do c:~terioc adonnocem 
na indolente incompetência do gestor público. E inooncebiveL em 
qualquer País sério. que tal ocorra. Simplesmente as obms nio são 
cone luidas porque Dio boove a COillr.lp8rtida nacíooal por porte de 
governos que haviam se cowpuAfletido a ~esses rec:UISOS e ilio 
cumprirun a proniessa. Por oeglig&.cia, na gnmde maicaia das veus. 

Negligência e omissão, quase sempre. Ou seja. por absoluta 
falta de seriedade. 

O resullado de tanta falta de propósito, o "'"'ltado dessa 
gillllde falta de compostura administmtiva, f catastrófico. 

Está ai o Tn"bunal de Contas da Uniio atestando. Os mlme
ros são absolutamente vergonhosos, conforme a inspeção ~ 
recentemente: de 1990 a 1994 o montante de dinheiro que ingres· 
soo no país. em empréstimos contratados pela União com o Banco 
Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com 
o K:reditanstalt Fúr Wiederaufbau (KFW) e o Banco IDteramerica~ 
no de Desenvolvimento (BJD), foi inferior à saída de dinheiro por 
conta destes mesmos empdstimos. Ou Seja, des USS 4,39 bilhões 
que ingressaram, o Pais pasou por estes mesmos fmanciamentos, 
4.7 bilhões de dólams. Está lá no "'lat6rio do Tribunal de Contas 
da Ulliâo e foi aqui desta tribuna anunciado, como jt diss:e. pelo 
nobre companheiro Senador Coutinho Jorge. -

Há muito mais ainda a ser revelado pelo tamanho das pe
quenas e faraónicas obras federais inacabadas por este Brasil afo
ra. É esperar para ver tio Jogo esteja. concluído o tnba.lho da Co
missão Temporária que procede a esse levantamento a que me re
feri no princípio deste meu pronuncia.meDto. 

Feitas essas observações, quero acentuar a gravidade destes 
fatos que estão a merecer. per parte desta Casa. um duro alerta aos 
ac!ministradoies públicos. Basta de desperdicios. Toda obra, para 
ser iniciada. deve antes de qualquer ação ser devidamente dimen-
Sionada pela comunidade. _ _ ___ _ 

Sendo n:almente pricxitária, assim defmida pelo crivo co
munitário, a juizo dos conselhos comunitários de cada região, deve 
ser tratada como tal. 

De nossa porte, aqui no Senado, atrav6s da Comissão Tem
poníria que se dedica a levantar quais são. quantas são -e óDde se 
localizam essas obras inacabadas, vamos romprir rigorosamente a 
missão de~ os fatos. _ _ _ _ __ _ 

A ictfia e. cone lu ido o lrabalho preliminar de listar e locali· 
zar, este poder se aliar aos órgios administrativos para resolver 
essa questão de uma vez por todas. Em parceria, vamos em busca 
das soluções almejadas. 

Basta de desperdícios. C!ega de prevaricações. Não pode· 
mos nos omitir diante de tamanha desfaçatez. A obra pública, en· 
quanto bem coletivo, só se justiftca quando aunpm fielmente as 
funções para as quais foi planejada. Quando inacabada 6 um vec· 
dadeiro saque no bolso dos cootribuintcs. Um achincalbe para 
qualquer administrador. 

Era o que tinha a dizer. _ _ 
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB·MS.) - Sr. fusidente, 

Srs. Senadores, para registro nos Anais desta Casa, entrego à Ta
quigrafm as seguintes declarações. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LÚ· 
DTO COEUIO EM SEU DISCURSO: 

Brasllia, 27 de junho de 1995 
Senhor fusidente: 
Encaminho à Mesa do Senado Federal, para que seja dada 

como lida em Plenário. cópia de expediente que enviei ao Correio 
Brazilleuse, referente à matéria publicada no referido noti:çioso 
cm data de boje. 

Atenciosamente, Senador Lúdio Coelho.. 

Ilustris~ima Seobora 
Jornalista V anda Célia 
Jornal Correio Brazill.,.. 
Nesta 

!'=ada Jornalista: 

Bmsllia, 27 de junho de 1995 

Li sua matéria publicada na data de boje, à página 4 do pri· 
meiro cademo do prestigiado Correio Brazilieose, e que mereceu 
a manàlete de capa do mesmo noticioso, com a àlamada ''Verba 
de Senador poderá aumentar''. 

Repuei que meu nome foi citado como um dos Senadores 
que aprovam a propJSta de ser criada verba mensal no valor de 
R$50.000.00 (cinquenta mil ,.,aJs) para cada membro da CAmara 
Alta, destinada a gastas com pessoal. Isto n.iic é verdade. alfm de 
nio concordai com esta proposição, jamais fui consultado sobre 
minha opinião quanto .l mesma. Insisto. nunca fui consultado so
bre este assumo. e nem sequer consigo imaginar de onde a ilustie jor
nalista obteve infonnações de que este Senador apoiaria tal ido\ía. 

Ao contrário~ sou daqueles que a.creditam que o D19mento é 
de contenç!o de gastos, é de sustenlaÇio do Plano ReaL E bora do 
Legislativo dar um exemplo de austcrid.ade, parcimania e respon
sabilidade no ge=ciamento dos recurws po!blicos de que dispõe. 
A proposta objeto de sua matma é completamente o inverso de 
meu pensar. 

Ademais. encontrei oo quadro de pessoal do Senado Fede
ral uma equipe de funcionários aboegados. dedicados ao exlremo, 
e que romprem jornada de trabalho que ultrapassa a~ mesmo o 
teto previsto em nossa Constituição. Silo profundos conhecedores 
dos meandos do Congn::sso e das rotinas do trabalho parlamentar, 
oficio que nio se aprende em escola, mas ao longo de uma carreira 
de determinação, garra, disciplina e aprendizado diário nos basti· 
dores desse poder. RefU'O-me não apenas aos funcionários de meu 
gabinete em particular, mas neste comentáriO incluo o staff _de 
meus po.res. significativamente satisfeitos com o elenco de functo-
n!rios de que dispõem. . . ~ 

É este mais um ~to pelo qual discotdo da propoJia 
objeto de sua reportagem: o quadro de funcionmos do Senado Fe· 
deral nada deixa a desejar, e seria um risco de lógica e estmt6gia 
querer substituí-los por pessoas m capazes.. mas sem a experi~n- . 
cia que as funções exigem, o que colocaria em risco até mesmo o 
desempeDbo do mandato do parlAmentar. E o qúe é mais gmve, a 
proposta constituiria um convite ao nepotismo, prática que deve-
mos enterrar de vez. · 

Peço-lhes, pois, que dê a este meu escla.recimento o mesmo 
espaço dado à matéria que, levianamente, inclui meu nome, e onde 
foi-me atribuído um posicionameoto completamente oposto à ver
dade. Ou seja, que seja publicado, na íntegra, na porte de ''Politi:a"· 

Cópia desta missiva estou enviando ao Diretor-Piesideme 
do Cornio Brazillense, Jomalista Paulo Cabral de Araújo. 

Atenciosamente, Senador Lúdio Codbo. 

Brasüía. 27 de juDbo de 1995 
Ilm0 Sr. 
Jornalista Paulo Cabral de Araújo 
MD Diretor.fusidenle do Cornio BnulHcose 
Nesta -

Senhor Diretor·I'midente: 
Encaminho--lhe, em anexo, cópia de expediente que enviei à 

Jornalista V anda Célia, em ~ta à. matéria onde fui indevida
menle citado, e de modo que não iostei. por ser diverso da ve:tdade. 

Peço-lhe, assim. o seu acompanhamento a este assunto. 
com vistas a ser ininha resposta publicada na íntegra. na mesma 
página do jomal onde tive minba '"!"'tação abalada. por ter sido 
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incluido como um dos apoiadores de uma proposta que. na vetda
de. repudio ao mbimo, por ser contrária aos int.e~ do povo 
brasileiro que banca o Legislativo. 

A"'nciosamente, -Senador Lúdlo Codbo. 

SENADOR QUER R$50MIL PARA CONfRATAÇÕES 

Vandaa/io. • 

Os 81 senadores passarão a receber R$50 mil por m& para 
cmtratar funcionários e asii:ssotes, já a partir do Jlróximo ano, se 
for aprovada proposta do senador Julio Campos (PFL-Ml). vice
presiden"' do Senado. 

O projeto tem apoio do din:tor-geral do Senado Federal. 
Alexandre Dupeyra~ e de alguDS senadores cem liderança. entre 
eles Jos6 Agripino (PFL-RN), Roberto Requiio (PMDB-PR) e 
Lúdio Coelho (PSDB-MS). 

A criação da verba de gabinete no valor de R$50 mil men· 
sais para cada senador I<sullanl em gastos orçamenlirios anuais de 
R$48 milhões, mas Dupeyrat acha que é uma boa idéia. 

''V amos fazer um remanejamento no orçamento do Senado 
para não criar mais despesas", disse ele. Segundo a proposta. a 
verba será depositada na conta corrente de cada senador que pres· 
tará contas do uso desse diDbeiro. · 

Gastos- Para isso, sed criado um novo item de gastos no 
OlÇIJllento, chamado de "despesas pam o exen:fcio da atividade 
parlamentar''. 

Hoje, cada senador tem direito de contratar quatro funcio
nários para o gabine"': II<s secn:lirios parl.amen!Ju'eS, com sa1irios 
de R$2.500,00 mensais, e um assessor. com salário de R$3.500,00 
por m&. Os demais devem ser I<quisitados do quadro de pessoú 
do Senado. 

Os gastos com funciooários escolhidos pelo senador, e que 
atualmen"' totalizam R$11 mil s6 em salários, passarão • ser co
bertos pela nova verbo. de gabinete. 
. Demais din:itos e vantagens dos senadolos pennanecedo 
mtactos. Além da veroa de gabine ... eles cmlimlaiio I<C<bendo 
salários de R$8 mil mensais e as vantagens que t!m hoje- aparta· 
mento funcional, passagens aéreas. curo com mcXorista e assistên
cia n:iédica e odontológica., entre outras. 

Apoig -..Para transformar cada gabinete numa unidade or
çamentária (com autooomia para gastar), Júlio C&mpos está con
cluindo a redação do projeto com a apda de estudo de Dupeyra~ 
mas garante ji ter apoio da maioria pam aprová-lo oo pllonmo. 

''Queremos autonomia para fazer nossos gastos e contratar 
nossos funcionários", diz Campos. Segundo ele, DO 1llllJldo inteiro, 
principalmente DOS Estados Unidos, os parla.meDtaies tém ~ito a 
uma vCiba muito maior e a mais vmtagens do que no Brasil. 

Ele acha que o valoc mínhno de R$50 mil mens&is poden\ 
aumentar dependendo do estado de oude vem o senador. O critmo 
para aumentar a verba seria o da popolaçio do eswlo por oode o 
senador é eleito. 

Moddo é norte-amcricaoo 

A idéia da verba de gabinete é cópia do que exis"' nos Esta· 
dos Unidos. Li os senado..s são =pensáveis pelos gostoo pes· 
soais com assessores e Jtestam. conta depois. -

Além do salário de US$11 mil mensais, cada parlamentar 
norte-americano recebe em média por ano US$1,5 milhio'par.lse
rem gastos exclusivamente com salários da equipe de seu gabinete. 

A-Mm disso, tem direito a mais US$400 mil anuais para co
brir despesas como COII'Cio, viagens, coara de tclef011e e mobilia. 

Júlio Campos acha que o sistema oortb-am.ericano 6 ''ideal". 
Argumenta que o orçamento anual do Senado no valor-<le R$600 
milhões não resolve as problemas dos senadores. ''Somos obriga-

dos a trabalhar com funcionirios do Senado que não querem nada 
com. a dureZR, ll1&S sio efetivos, nio podem ser demitidos:", quei
xa-se:_ele. 

Dacontrole - Campos diz que aconiece[n "absurdos" na 
relação de poder entre o senador e os funcian6rios. "Eles nio que

- rem sabe:r de nós e ainda dizem que o senador 6 passageiro en· 
quanto eles são permaneotes". 

Como o orçamento do Senado nio é I<sponsabilidade dos 
senadores. C&mpos acha que há deaoontrole. "Os funcionáriO. dio 
um jeito para serem cou~tados seus familiares e suas amantes", 
denuncia ele. 

. O senador acha que o cominho para reduzir o poder dos 
funcionãrioo é entrega da verba do gabinete dii<t&men"' a cada se
nador. ''Do jeito que estf. nio pode continuar porque o senador é 
obrigado a comer na mio, puxar o saco dos diret.ores e funcioná
rios que mandam na estrutura do Sena.dd'. 

Precário- Hoje. o Senado tem cinco mil funcionários. 
O dii<tor-geral Dupeyrat ad.mite que o cmtrole dessa estru· 

lui1L adminisntiva é "precário". A maior parte dos gastos do Sena
do - 110% - é <XlDl pessoal. advme. A P""" menor com 5<1:VÍI'JS pa11l 
oo aenadores. como pagamento de despesas módicas e de lllOI3dia. 

"O projeto é razoável e devemos assumir nossas responsa
bilidades na prestaçio de contas", aíuma o senador Jos6 Agripino 
Maia (PFL-RN)(VC). 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC.) . Sr. P=iden.,, 
Sr-s e Srs. Se~s. todos os catarinenses sabem que. peri
odicamente, as águas do rio Itajai-Açu saltam de seu leito para. in
v&dir planlações, fazendas, indústrias, casas e cidades. Blumenau 
"'m sido periodicamen"' prepdicada por enche!lles. E todo o V ale 
do ltajai. onde vivem mais de um milhão de pessoas. sofre com ao 
temporada das águas.. Nessa região estão localjzgdas importantes 
indústrias t!x.,is, de metalmecinica, de alimentos, além do pró
prio porto de Ilajal. o oooplllo de empreendimentos sem = de 
um bilhão de dólares por ano em exportações. 

A situaçio é relativamellle simples de ser oompreendida. 
TMs rios foram o ltajai-Açu. Cada um desses rios possui um siste
ma de banagens que regula o fluxo das águas visando inibir que 
ench~s prepdiquem os renenos a psante. Em I111po11111ga ficam 
as ~gens do Itajaí do Sul. Em Taió está localizada a I<pl<SO do 
Itajaí do Oeste, e em Ibirama são contidas as águas do ltajai do 
Norte ou r;. Hen:ílio. esses II<s rios fomwn o Itajai·Açu. E, por
tanto, fundamenl.al controlar o fluxo da água a montan.,, pam pro
teger cidades. fazendas e incbjstrias a jusante. 

No governo Collor, o Departamento Nacional de Obru de 
Saneamento. o DNOS foi extinto. Nenhum órglo foi oficia.lmeJJle 
designado para exercer as funções daquele que desapareceu. Vá
rias obras e empreendimentos que já estavam em funcionamento 
em todo o País ficamm, subitamente. órfãos. É o caso das barra
gens dos 1I<s rios Itajaí·Açu. As bmagens =istam à açllo do "'m
po. Estio lá. Sem qualquer manutenção, sem assistência e 'sem que 
seja realizado o necessário trabalho periódico de limpeza dos ,.. 
servar6rios. Em verdade. ninguém sabe de quem é a responsabili
dade pelo funcionamento das o1ms de colllenção. 

No petfodo 91-95, faça-se justiça, o então Governador Vil
soo Kleinübing,. com nosso apoio, viabilizou fonnas de auxilio 
episódico dos Governos Federal. Estadual e Municipal com vistas 
a reduzir os efeitos nefastos dessa omissão federal. 

O P=iden"' da Associação Cometcial e Industrial de Blu
menau, Senhor Hans Martin Meyer, me informa. em c:orrespon
dência de 7 de juuho deste ano, que "desde a extinçio do DNOS 
tem se tomado aitica a manutenção de barragens de cootrole das 
cheias do rio ltajaí-Açu". Ele vai além e afmna: "considerando to
dos os ..CUBOS gastos para tomar I<alidade aquelas obras e "'ndo 
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em vista o quanto elas representam para a rnjnimização dos prcjuí~ 
zos causados pÍ::las cheias 6 desanim.i.doc siihei- que-na eventUalida
de de virem a se tomar necessárias não poderão ablar conveniente
mente, devido a entulhos, assoreamento, deslizamentos, dirtc:Ulda
des de operação das comportas e outros problemas". 

Oco=, Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Senadores, que a falta de 
m.a.Dllt.cnção cias barragens está ameaçando as cidades do Vale do 
loajai. Catáslrofes já """""""' naquela área. E pior, nio há a 
quem reclamar. O Presidente da C4mara dos Dirigentes Lojislas 
de BllDllenan, Sr. Amo BueigUer Filho. em expediente de 13 de 
junho deste ano. diz que a entidade está preocupadíssima com o 
desleixo na mam1tenção e cooservação daquelas trEs banagens. E 
pede uma ação urgente para impedir novos desaslres em Blumc. 
nau e no Vale do Itajai. Volto a dizer, Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Senadores, nenhum órgio sucedeu o DNOS na execu
ção de suas tarefas. Ningu6n. nesse momento. tem a responsabili
dade pela mamJtenção das banagens do Itajai-Açu. 

A última grande enchente na regiiio OCOireU em 1991. Des
de então, a natureza tem se !postrado tranqiiila. E as águas nãO SU
binun a níveis alarmantes. Mas os organismos de Defesa Civil pre
cisam se movimentar para prevenir um possível gm.ve acidente. 
Procurei defender o povo da miDha região. Fui, em companhia do 
Seeador' Vilson Kleinübing, conversar sobre o problema com o 
Doulor acero Lucena, Secretúio Especial de Políticas Regionais. 
Mostramos a gravidade da situação e a necessidade de uma açio 
urgenle de manutençio e conserVação das barragens. 

Ele nos disse que está terminaMo um convênio de coope
ração que vai riXar a responsabili~ oessa matéria, para o Mi
nistério do Meio Ambienrc. dos Recursos Hidricos. e da A mazfuria 
Legal Tenho muito apmço pelo Ministro Gustavo Krause, e irei a 
ele solicitar providências urgentes. O problema subjacente é que o 
Ministério dos Recursos Hídricos é uma instituição rec.eotemente 
criada. com poucos recursos e nenbuma base regional compatível 
com tais responsabilidades. A ilusão de uma rápida refoona admi
nisttativã e das atribuições dos órgãos -do Govemo Federal provo
cou essa orfandade dos moradores do Vale do Itajal. Ninguém 
sabe a quem reclamar. 

A história regislta, desde 1851, grandes cheias do rio Itaja!. 
A partir da.._guela data, os jornais regislraram 67 enchentes de pe
quena oo grana"e monta. JocaJjzadas oo nio., que se sucederam em 
144 anos. Em 1855. a implensa do Estado registrou o seguinte: 
''Em 17 e 18 de novembro deste ano, uma grande enchente. 
Não havia memória,-'nciS antigOs moni.dores, de outra igual. 
Nessa ocasião tanto o Dr. Blumenau como o Dr. Fritz Muller se 
encontravam na barra do Itajaí-Mirim". Há diversos outros re-
latos. alguns de solidariedade. como na enchente de 1880: "Por 
oficio da mordomia da Casa Imperial, com data de 12 de outu
bro último, me foram enviados, como donativos .ls vitimas da 
inundação, 5.000$000, sendo 4.000$000 da parte do S. M. o . 
Imperador e 1.000$000 da parte de S. M. a Imperatriz. ii muni· 
ficência imperial devem esses infelizes o primeiro e importan
te auxílio, que veio oportunamente suavizar os seus sofrimen
tos". Esse é um trecho do relato do Senhor João Rodrigues Cba
ves à Assembléia Provincial sobre as enchentes de 22 a 26 de se
tembro de 1880. 

Poderia fazer refei€ncia às enchenles de 19·1 I, de 1926, de 
1974. de 1983,de 1984, além da mais recente, de 1991. Em 1983, 
Sr. Presidenlc. sn e SIS. Senadores. estava ocupando eu o homo-
so cargo de Governador do Estado. Acompanhei de perto o sofri
mento do meu povo. Tenho dados objetivos sobre o flagelo que se 
abate\! sobie o catarinense. A enchenlc daquele ano foi uma das 
mais longas: começou no dia 7 de julho e terminou em 9 de agos
to. A cheia atingiu 162 Municípios e uma áiea cquivalelitC- a 88% 

do tenit6rio estadnal. O Estado perdeu cerca de .10% de seu Pro
duto Intemo Bruto. 

A enchenle daquele ano gerou 219.856 desabrigados, ou 
seja. pessoas que foram obrigadas a deixar suas residências. Santa 
Catarina recehen da população brasileira 3.998 toneladas de ali
mentos, 1450 tooeladas de roupas e agasalhos e recursos fmancei
ros equivalenlcs a trés milhões de dólares. Logo após a normali
zação do nível das águas, o Governo de Santa Catarina elaborou 
um rigoroso levantamento de perdas. obedecendo a critérios eXUe
mamente rígidos, que foram reconhecidos e elogiados por 6rgãos 
des Nações Unídas. Pois bem, Sr. Presidente, Sn e STS. Senado
res, depois de quantificar o prejuízo à indústria, à agropecuária, às 
cidades (três mil casas fonm destruídas, mais de doze mil danifi
cadas). chegamos a uma cifra espantosa. A cheia de 1983 ocãsio
nou um prejuízo global ao Estado, aos municípios e ao Governo 
Federai da cxdem de um bilhiio e cem milhões de dólares. 

Sr. Presidente, Se-s e Sxs. Senadores, sem falar em vidas 
humanas, que nio podem, nem devem ser medidas em números, ~ 
esse o prejuízo que ronda o Estado de Sanla Catarina no período 
das águas. Algo em torno de nm bilhão de dólares. Definitivamen
rc. é muiiD mais razoivel realizar a manutenção adequada das bar
ragens dos tres afluentes do Itajaí-Açu, que correr o risco de uma 
catástrofe desse porte, com essa dimensão e com aquele custo. É 
uma in'aciooalidade manter as três ba.tragens sem a conseiVação 
necessária. -

O inciso 28 do artigo 22 da Constituição Federai diz o se
guinte: ''Compete privativamenle à União legislar sobre( •• ) defesa 
rcnitorial. defesa aeroespacial. defesa marítima, defesa civil e mo
bilização naci!JDa!". O assunto será, poroanto. disciplinado pela 
Constituição. E tarefa privativa da União legislar sobre a defesa ci
viL A questão das enchentes do rio Itajai~Açu e o perigo que rep
resentam para as cidades da região são allibuições tranqüilamente 
enquadradas oa competência da Defesa CiviL O Governo Federal 
tem a obrigação e a rr.spon.sabilidade de definir o sucesso legítimo 
do DNOS e entregar ao novo 6rgão as veibas e os equipameniDs 
necessários para que desempenhe suas funções. 

_ O_ Secretário Ocero Lucena informa que está ultimando 
um convênio para tta.nsferir essa responsabilidade para o Ministé
rio do Meio Ambienlc e Recursos Hidricos. Não se duvida da 
competência nem da boa-fé dessas autoridades. A questão, conw
do, 6 urgência. Sr. Presidente, Sz--s e Srs. Senadores. N6s, no Esta
do de Santa Catarina, temos uma história registrada de quase 150 
anos de enchentes. Essas três banagens ajudaram a reduzir o pro
blema. Nio podemos nos descuidar. porque os resultados sãó ca
tastrúficos. 

Pretendo continuar a visitar autoridades do Governo Fede
ral em l:usca de soluçio para o problema. Mas faço questão de tra
zer o assunto ao conhecimento deste Plenário e solicitar ao Exce
ltmtfssim.o Senhor Presidente da República. professor Fernando 
Hemique Cardoso. que tome as medidas urgentes e necessárias 
para constituir um órgão como o legítimo sucesSor do DNOS. E, 
ainda, que as obras de conservação e manutenção das banagens 
doo trEs afluentes do rio llajai-Açu sejam imediatamente ""º""'das. 

Muito Obrigado. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT.) - Sr. Presi

dcnlc, Sr-se Srs. Senadores. realiza-se nesta semana. aqui em Bra
silia, o Trigésimo Terceiro Encontro Nacional promovido pela 
União dos Vcteadotes do Brasil. Quero, nesta oportunidade. cum
primentar os Vcteaciore,s do B:rasil e, de modo especial, parabeni
zar os promotores do evento na pessoa do Senhor Paulo. Silas, 
Coordenador do Encontro Nacional. Presidente da União Nacional 
dos Vereadores e antigo companheiro de partido. homem de lide
rança, de ideais e de lutas. 
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Este Trigésin:io Terceiro Enco:otro Nacional de Vereadores 
reveste-se de essencial importincia para a vida política da socieda
de btasileir.o. Afi11DO-<> alicerçado em várias razões. 

Em primeiro lugar. em virtude do momento que o povo 
bmsileiro vive, em razio do estágio de desenvolvim.euto em que se 
encontta a sociedade. A democracia encaniinha-se com passos se
guros para o seu amadurecimeDlo, graças ao despertar e ao crescer 
da consciência de cidadania do povo; a economia tende a estabili
zar-se. superando o fantasma da inflação e gerando siluações no
vas dentro de um amplo processo de adaptação a novas regras in
ternas e internacionais; a vida política descobre que dela o povo 
exige participação, eficiência e lranSpa.r€ncia; e a discussio, os de
bates em tomo da refonna da Carta Magna encontram-se em pleno 
processo e a própria reforma em execução. 

Em segundo lugar e em decorrência dos itens que acabei de 
citar, pela importância que possui o Vereador, como represeo.tant:e 
direto e mais próximo daquela porção do povo brasileiro que for
ma os Municípios. Pela singular posição que CX::Uf:a, o Vereador 
toma-se como que o eco ~necessidades, das reivindicações, dos 
reclamçs e das sugestões dos munícipes na Câmara Municipal. 

E verdade, a C4mara dos Dep1tados, o Senado. o O:m.gtes
so Nacional têm poderes mais amplos e suas decisões quando con
vertidas em lei. obrigam indistintamente a todos, mas é tamb6m 
verdade que a Câmara. MuniciPal. no seu âmbito, é como a famí
lia.. Enquanto a familia constitui a dh.da básica da sociedade do 
ponto de vista da geração biológica, do ponto de vista da vivência~ 
da afetividade e da introdução na vida relacional. a Câmara deVe
readores é o "ágora" da Grécia antiga. o local onde se concretiza o 
homem poütico, o local onde se dá. com a paixão que a proximi
dade dos fatos suscita, o debate ardoroso em prol do bem coiDim. 
do bem da coletividade. exatamente por inserir-se na célula básica 
da nacionalidade, que é o Muoicipio. 

A Câmara Mlnicipal é o órgão de representação que está 
mais próximo da população e o Vereador, em contato di:reto com o 
seu eleitor e com a região que representa, tem conhecimento pes-o 
soai dos problemas, o que o isenta, Da grande maioria dos casos, 
de pesquisas e estudos para determinar prioridades. 

Essas caracteristicas do Município e do Vereador, SenhOl' 
Presidente . ._ Senhoras e_ Senhores Senadores. clariflCI.m, eviden
ciam a sui impcircância no Momento político nacionaL Vive a Na
ção um momento forte, que é o da reforma constitucioQal. Refor
ma necessáriã, pala- dar-lhe institulOs e instrumentos legais bási
cos modernos e eficientes, com os quais possa encaminhar-se para 
a grandeza e o progresso no contexto do mundo ablal. Dai a neces
sidade de que os Municipios participem ativamente por mCio dos 
seus representantes diretos, entre os quais, os Vereadores são parte 
imprescindível. Na reforma constituciooal. o papel do Municipio 
deve resultar genuíno. com preseiVação e rccoahccimento alaiga
do das atnOuições que melhor lhe cabem. 

De acordo com eswdos realizados pela Organização das 
Nações Unidas, divulgados pela imprensa, no futuro_ no caso do 
Brasil, tenho a idéia de que esse futuro já 6 presente _, no futuro, 
repito, o ideal é a existência de cidades com. DO máximO; dez mil 
habitantes. 

Semelhante condusio reforça a conviçção que sempe tive 
e que, na minha vida pública, como duas vezes Prefeito de Rondo
n6polis e Governador do Estado_ de Mato Grosso, procu~ imple
mentar, no sentido do fortalecimeiltri dos MunicíPiOS. 

Os Municípios, sem as dimensões exorbitantes em ter
mos: de superfície ou de população que alguns possuem DO Bra
sil, têm melhores condições de gerenciar a coisa públíca. têm 
melhores condições de atender às demandas básicas e comuns 
da população. -

Duas das idéias-padrão da modernidade são a qualidade de 
vida e o Estado miliiino. SoU a favor da melhor qualidade de vida 
}X>SSivel. do Estado necessário e efetiVado em Municipios rujas 
estruturas e a:tuaç.ão sejam cl.ecorrentes e se identifiqueni coi:il o 
coo;.mto dos seus cidadios mais do que com o conjunto das políti
cas cconômicas. 

Os grandes MunicipioS. ·a- experiência o teni demonstrado 
ao longo dos anos e com dramaticidade crescente, n:-velaram-se in
viáveis. A superpopulaçã.o. a migraçio intenia. desordenada e pre
dominantemente desqualificada em termos profiSsiO.wiis, sUpruri.i:.
ram-Ihes a capacidade de gerenciamento da coisa pública e cria
ram cinturões de miséria. principalmente nas periferias das gran
des cidades. 

Nos grandes municipios, a representatividade política. ex
tremamente necessária para a vida da comunidade, perdeu-se. Os 
cidadãos nio conhecem seus representantes. nio sabem onde; 
quando e como reclamar. Nio vêem relação entre a atuaçãó dos 
políticos e as nccessi~ fundamentais da comunidade e as obras 
públicas passam a ser identificadas como monumenlOs à conup
ção. Nesse quadro, os setores mais atingidos são o da saúde, da· 
eW.cação e da segurança pública. Em muitos casos, as comunida
des convivem com verdadeiras calamidades em face da desorgani
zação e do desconlrole do Estado. 

Em unidades adminiStrativas menores a demanda de obras 
e serviços públicos materializa-se a partir da base e os cidadãos 
têm coodições de fJSCaliza.r com mais eficiência. O eleitor está 
mais perto do polltioo. O administrador piblico é acompanhado com 
mais interesse e é cooduzido a agir oom mais disciplina e acerto. 

Resulta evidente que a reforma const.:ihlciooal e, dentro des
ta, a reforma tributária. deverá levar em conta essas verdades, por
que reveladas pela história a.ntigã e rea:nte e defendidas pelas lide· 
ranças políticas brasileiras. 

Relembro a respeito as conclusões a que chegou o Trigési
mo S~timo Congresso Estadual dos Ml:nicípios de São Paulo, rea
liudo em 1993, em Serra Negra. As conclusões, formuladas na 
"Carta de Serra Negra", representam uma vigorosa proposta de 
fortalecimento dos Municípios, no sentido de-estruturar, de forma 
incversíveL a sua autonomia, estabelecendo, assim. os mecanis
mos para a solução dos graves problemas políticos, sociais e~ 
nõmicos do Brasil. 

O referido Congresso centrou as discussões basicamente na 
queslio da interioriza.çio do desenvolvimento, para "aumentar a 
criação de empegos produtivos, manter as caracteristicas e a qua
lidade de vida, principalmente a fraternidade entre seus habitanles, 
além da preservação ambiental em sentido mais abrangente.'' 

Tal Congresso defendeo também o planejamento perma
nente e integrado. com ampla participação popular e com interfa
ces conectadas entre os Mlnicípios de uma mesma região. a admi
nistr.t.ção estadual e o Governo Federal. "visando a complementar 
as ações de cada um e a atuaçio conjunta mediante consórcios e 
convénios." 

A interiorização do desenvolvimento, no contexto do forta
lecimento dos Municipios., teria também como conseqüência o 
aperfeiçoamento do binômio agricuhma e indústria. de inegável 
valor para atingir e manter o progresso auto-sustentado. 

A época das inddstrias representadas por enormes fábricas, 
ejetando colunas de fumaça para Õ Céu e cobrindo o chão e os rios 
de dejetos está superada defmitivamente. Nas melr6poles. não há 
mais lugar para tanto gente, nem mais a população aceita a polui
ção que desqualifica o meio ambiente e deteriora a qualidade de 
vida. O grande imperativo ~ racionalizar e descentralizar. 

Não é mais possível a Nação continuar assistindo ao esva
ziamento do campo, por falta de cot;t.dições mínimas de lá perma-
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de a_ execução de dispositivos das Leis D,o 5.660, de 1979, e 0° 

n.085. de 1982. ambos do Estado de Santa Catarina. 
A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pelà Ccr 

missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
O projelo vai à promulgação. 

necer e crescer. É lastimável, cruel, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores. ver a situação em que se encõntrani õs pe
quenos e médios agricultores em nosso País. Desanimados, em 
ç !110 grau, revoltados, descapitalizados, vendo as terras_exaurida.s, 
os produlOs com pre:;os achincalbantemente baixes, ~nsando em 
vender suas glebas para migrar, abandonar o campo, tentar a vida 
noutras para,Sens. Grande parte dos Municípios a rudo isso assiste 
sem poder fazer nada. absolutamente nada. Apenas vêem as suas . O SR. PRESIDENIE (Ja;éSamey) ·Na~ sessão. ter· 
populações diminuírem. Municipios há em que permaneceram • mmou ~prazo pua apresentaçio de emendas ao Pn:!i<lo de~ do Se
apenas os velhos e as crianças~ a juventude migrou~ Na outra ex- -nado n 87, de 1995, de :mwna do Senadar"_Emandes Amorim. que 
tremidade. cidades superlotadas. sem moradia condigna, carentes aaesceW. aom:t- 21 da Lcin"7.80S, de 18 deplhode 1989, o seu§ 2". 
de saneamenlO básico suficiente e de qualidade, de serviços de Ao proJ~ não _foram oferecxdas eme~ 
saúde, educação, segur-mça pública e sem emprego. - A mat&ia será mcluida em Ordem do Dia. oport~tc. 

. O SR. PRESIDENTE (Ja;é Sarney) • Nada tna1s havendo 

É preciso reverter esse proceSso e essa situação. O fortale
cimento dos Municípios; a luta pela manutenção das conquistas 
obtidas na Constituinte de mil novecentos e oitenta e oito, notada~ 
mente no que se relaciona à repartição das receitas públicas; a de~ 
fesa intransigente da sua autonomia administrativa e fmanceira 
constituem-se realidade objetiva capaz de implementar mecanis· 
mos de mudança. 

Os desvios administrativos. o compatamento potico 00 ãn
tiético de alguns não se sustentam como parâmetros para a imobi
lidade ou o retrocesso. A consciência política do conjunto dos ci
dadãos haverá de viabj.lizar o Município e, a partir dele, o Estado e 
o País. 

Graças à Constituição de mil novecentç>s e oitenta e oito; os 
Municípios-detêm a tindaridade de suas competências privativas. 
com autonomia estabelecida pelos artigos dezoito e vÚlte e nove 
da Carta. Tal autonomia tem por alicerce a capacidade de auto-or-

a lr.ltar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando pua a 
sessão ordinária de a~ã, a realizar-se is 14h30min, a seguinte 

ÔRDEMDODIA 

-l-
OFÍCIO N" S/28. DE 1995 

(Em regime de urgência, nos ~os do 
art. 336, b, do RegimeniO lnlemo) 

Oficio n° S/28, de 1995. através do qual o Banco Central 
encairiinha solicitação do Govemo do Estado do Rio de Janeiro 
para que possa emitir Letras Financeiras do Tesonro do Estado do 
~ RiO"dC- Jimeiro - I..FTRJ. rujos recursos setão destinados ao giro 
da Divida Mobiliári.i do Estado. vencível no 2° semestre de 1995. 

(Dependen<iO de parecer da Comissão de Assuntos Eamô
mlcos.) 

ganização, de modo particular mediante a elaboração e promulga- _ z _ 
ção das- reSpectivas Constituições; a capacidade de auto-governo. PR.oJETO·DE LEI DA CÂMARA NV86, DE 1995 
com eleição livre e assegurada do prefeiio, do vice e dos vereado- (Em regime de urgência. nos te:rmos do 
res; a faculdade de legislar. criando leis municipais e leis suple- _ art. 336? b, do Regimento Interno) 
mentares; a auto-administração e a autonomia fmanceira, com me-
Ibor distribuição dos impostos e liberdade na aplicação da renda Disal:Ssão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 
própria. · 86, de 1995 (n" 532195, na Casa de origem), de iniciativa do Presi· 

-· dente da Rcpllblica, que auioriza o Pcxler Executivo a utilizar esto--
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, uma democracia ver~ ques públicos de alimentos no combate à fome e à miséria. 

daJeira não pode prescindir de Municípios fortes; poT essa ra- (Dependendo de parecer da ComissãodeAssuntosSodais.) 
zão. defendo a manutenção dos princípios que preservam essa 
verdade. a v_erdade de uma democracia autêntica sus]entada por 
bases municipais dinâmícas. c-onscienteS e fortes. E, portanto, 
C"om emoç-ão e contentamento que saúdo os Vereadores do Tri
gésimo Terceiro Encontro Nacional e, neles, todos os Vereado
res do Brasil. É um encontro que deverá plantar idéias e atitu
des benéficas à democracia brasileira, de modo particular em 
face da reforma constituc-ional, da reforma fiscal, reforma pre
videnc-iária que devi:rão· ser favoráveis ao fortalecimento dessas 
unidades da Federação. 

O Munic-ípio é a célula viva da Nação. É o local onde o ci
dadão vive a causa comum. batalha para a construção de um gran
de país.; é a eS~.:ola -da ilticiação e do amadurecimento da convivên
~·ia democrálica, da transparência da ação pdblica e do acerto das 
decisCes quando se trata do bem comum. 

Era o que tinha a dizer! 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) . Esgo10u-se na pre· 
sente sessão o prazo previsto no art. 91, § 3°, do Regimento Inter
no. sem que lenha sido interposto recurso no sentido da apreciação 
pelo Plenário do Projeto de Resolução n°75, de 1995, que suspen-

-3-
REQUERIMENTO N" 902. DE 1995 

Vota.çlO. em b.lrno único. do Requerimento n° 902. de 1995. 
do SenadOr Romeu Tuma. solicitando, nos tetmos do art. 258 do 
Regimento Intemo. a tramitação conjmta do Projeto de Lei da Câ
= n• 79, de 1995, e do Projeto de Lei do Senado n• 140, de 
1995. por tratarem de matérias que versam sobre a comercializa
ção de peças de veiculas automotores. 

-4-
EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N" 136, DE 1990 

Discussão. em rumo único~ da Emenda da Câmara ao Proje-
10 de Lei do Senado n• 136, de 1990, de autoria do Senador Már
cio Lacerda, que dá nova redaç.ão ao inciso m do art. 484 do Có
digo de Processo Penal (Ilecrelo-Lei n• 3.931, de 11 de dezembro 
de 1941 ), tendo 

Parecer favorável, sob n° 399, de 1995, da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadania. 
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-5-
PROJETO DE LEI DA -CÂMARA N' 81, DE I 993 

Discussão, em uriilo -üllico, do Projeto de Lei da Câmar.t n° 
8I, de 1993 (n' 4.876/90, na Casa de origem), que ÚK:lui na interli
gação de bacias do Plano Naciooal de Viação, nas bocias dos rios 
Paranaíba-Paraná. a interligação Itumbiam-Confluência dos rios 
Paranaiba-Grande, tendo 

Parecer, sob D0 373, de 1995, da Comissão 
-de Serviços de lnfra .. Estrutura, favorável. com substitu-

tivo que oferece. -

-6-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 15, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de LCi da -Cimâ.ni-0° 
!5,de 1995 n' 1.504191, na Casa de origem), que prorbe a captura 
de mamíferos aquáticos das Ordens Sirênia., Camfvora e Celá.cea, 
e de répteis da On:lem Chelonia, em território brasileiro, e dá ou
tras providências, tendo 

Parecer sob n°380, de 1995. da Comissão 
- de Educação, favorável, cos termos de substitutivo que 

oferece, com voto em separado do Senador Coutinho Jorge. 

-7-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 33, DE 1995 

Discussão. em turno úniCO, do Projeto de Lei da Câmua n° 
33, de 1995 (n' 4353193. na Casa de origem), que acrescema dis
posifivos às Leis ri"s 7.492, de 16 de jmho de 1986, e 8.137, de 27 
de dezembro de 1990, tendo - ' 

Parecer favorável, sob o 0 364, de 1995, da Comissão 
-de Comissã~ Jusdça e Cidadania. 

-8-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 37, DE 1995 

DiSÕJsiãO, em turno único, _do Pro~_to ~e Lei da C!mara D0 

37, de 1995 (n' 3.805/93, na Casa de origein), de iiiii:lativa do Pre
sidente da República, que altera dispositivos do Código de Proces~ 
so Civil, com a adoção da ação monitória, tendo 

Parecer favorável, sob n' 364, de 1995, da Comisslo 
- de ComissãO, Justiça e Cidadania. 

_,_ 
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N' 32, DE 1995 

Discussão, em rumo -único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n' 32. de 1995 (n' 442194, na Câmara dos Depotados), que 
aprova os textos das Convenções sobre Cooperação Aduaneirâ, 
celebradas entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
países de língua oficial portuguesa, em Luanda, em 26 de setem
bro de 1986, tendo 

Parocer favorável, sob n' 390, de I995, da Comis81Kf 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

-lO-
PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N' 38, DE 1995 

Discussão, em tllriio -único, do Projeto de Deacto Legislati
vo n' 38, de 1995 (n' 412194. na Câmara dos Deputados), que 

aprova o texlO do Protocolo de Reforma da Carta da Organização 
dos Estados Americanos (Protocolo de Manágua), fli'Dlado em 
Manágua, em junho de 1993, por ocasião do XIX Periodo Extraor
dinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA. tendo 

ParecCr favorável, sob D0 391, de 1995, da Ccmissão 
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

-li-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' 36, DE 1995 

Discussão, em primeiro rumo, da PropoSta de Emenda à 
Constibiição n' 36. de 1995 (n' 3/95, na Câmara dos Depotados), 
de iniciativa do Presidente da República. que altera o inciso XI e a 
alínea a do inciso Xll do art. 21 da Constituição Federal, tendo Pa
recer favorável, sob n° 401, de 1995, da Comissão 

- - de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(Segunda sessão ordinária de discussio) 

~u-

MENSAGEM N' 155, DE 1995 
Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Cam.issã&xle Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 155, de 
1995 (n' 491/95, na origem), de 3 de maio passado, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado 
o nome da Senhora Then:z.a Maria Machado QuinleUa, Ministra 
de Primeíra Classe da Ca.treira de Diplomata, para. cumulativa
mCDte com a função de Embaixadora do Brasil junto à Federação 
da Rússia. exetcer a função de Embaixadora do Brasil junto à Re
pública da Belarus. 

-13-
MENSAGEM N' 165, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 !65, de 
1995 (n' 524'95, na origem), de 11 de maio passado, peía qual o 
Senhor Presidente da República submete à deliheração do Senado 
o nome da Senhora Thereza Maria Machado Quintella, Ministra 
de Primeim Classe da Carreira de Diplomata, para, cumulativa
mente com a função de Embaixadora do Brasil junto à Federação 
da Rússia, exercer a função de Embaixadora do Brasil junto à Re
pública da Armênia. 

-14-
MENSAGEM N' 197, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

DiscuSsão,-em turno único, do Parecer da Comissão de- Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 197, de 
1995 (n' 5g7/95, na origem), de 26 de maio passado, pela qual o 
Senhor Presidente da Rep:íblica submete à deliberação do Senado 
o nome da Senhor Francisco Thompson Flores Netto, MinisU'O de 
Primeira CJasse da Carreira de Diplomata, para ex.ercer a função 
de Embaixador do Brasil junto a Santa Sé. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Está encenada a sessão. 

(LevaniLl-se a sessão às I9h40min.) 
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Ata da 1033 Sessão, em 28 de junho de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50' Legislatura 

Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Odacir Soares, Renan Calheiros e Levy Dias 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES . 
OS SRS. SENADORES: .. . . . 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antônio 
Carlos V alladares- Arlindo Pano- Artur da Távola- Bello Parga 
- Beni V eras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- <;ar!os P~ 
cínio - Carlos Wilson - Casildo fvlaldaper- Darcy RtbelfO - Edi
son Lobão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emilia Fernandes 
- Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim -. Esperid!I<' AlllÍ'.I :
Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Francelino Pere113. - Freitás 
Neto- Geraldo Melo - Gerson Camata- Gilberto Miranda - Gil
vam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Peres - Joio 
Fmnça- João Rocba- Joel de Hollanda-Jooas Pinheiro -Josap
hat Mari.nbo - José Abreu Bianco - José Agripinv - José Alves
José Eduardo Outra- José Fogaça- José lgnácio Ferreira- José 
Roberto Arruda - José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise -
Lauro Campos - Leomar Quintanilha - Levy Dias - Lucídio Por
teU. - L!lcio Alcântara - L!ldio Coelho- Luiz Alberto de Oliveiili
Marina Silva - Marluoe PintO-"'- Mauro Minlnda - Nabor Júnior -
Ney Suassuna- Odacir Soares - Onofre Quinan- Osmar Dias - Pe
dro Piva..:.. Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calheuos- Roberto 
Freire- Roberto Requião - Romero Jucá- Romeu Tlima- ~~~ 
do Cunha Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Tootônio Vt
lela Ftlho- Valmir Carnpelo- Vtlson Kleinúbing- Waldedc Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen· 
ça acusa o COillp8.IUimento de 79 Srs. Senadores. Havendo núme
ro regimental. declaro aberta a sessio. 

Sob a. proteção de Deus. iniciariios nossos trabalhos. . 
O Sr. 1 o Secretário, Senador Odacir Soares, procederá à let· 

tura do E~:nte. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrados de projetas de lei sancionados: 
N° 237, de 1995 (n• 679/95. na origem), de 26 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1992 (n• !.166/91, 
na CaSa de origem), que "cria, na s• Regilo da Justiça do Traba~ 
lho, em Belém, no Estado do Par.!., no âmbito do Ministério Púbti· 
co do Trabalho, cargos de ~radores do Trabalho c!e 2• Catego
ria. cargos em comissão e_ dá outras providências", sancionado ~ 
transfort:110do na Lei n• 9.067, de 26 de junho de 1995; e; 

N" 238, de 1995 (n• 680/95, na origem), de 26 do corrente, 
referente ao Projeto de Lei da Cámara n•72, de 1992 (n• 1.167/91, 
na Casa de origem), que ''cria, na 3• região da Justiça do Wabalho, 
em Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais. no âmbito do Mi· 
nistério Público do Trabalho, cargos de Procuradores do Trabalho 
de za Categoria. cargos em comissão e dá oottas pttwidêi.:Jàãs'\ san· 
clonado etransfonoado naLe!n•9.068. de 26dejucllode 1995. 

AVISO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N" 174195, de 22 do corrente, do Presidente do Tribunal de 
Contas da União, referente ao Requerimento n° 652, de 1995, do 
Senador Eduardo Suplicy. 

. As infonnações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente e ao Presidente da Comissão de Assulli.Os 
Ecanômicos. 

O requerimento vai ao Azquivo. 

OFÍCIOS 
DO I" SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revislo do Senado Federal autó
grafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 59, DE 1995 
{N° 61195, na Câmara dos Dcputad~) 

_Aprova o texto do Protocolo cdebrado ~tre o 
Governo da R<públka Federativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América, em BrasíHa, 
em 21 de março de 1994, para Emenda e Pronog•
ção do Acordo de Cooperação em Ciênda e Tecnolo
gia, entre os dois paises, de 6 de fevereiro de 1984. 

O .Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo celebrado entte 

o Governo da República Fedenltiva do Brasil e o Governo dos Es
tados Unidos da Améiic&, em Brasília, em 21 de março de 1994, 
para Emenda e Prorrogação do Acordo de Cooperação em Ciência 
e Tecnologia. entm os dois países. de 6 de fevereiro de 1984. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional_quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi
do Protocolo, assim como quaisquer ajlstes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Coostiblição Federal, acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimôoio nacional 

Art. zo Este decreto legislativo entm em vigor oa data de 
sua publicação. 

Art. 3° Revogam· se as disjX)sições em contrário. 

MENSAGEM N" 467, DE 1994 

Senhores Membros do Congn:sso Nacional, 
De coniormidade com o disposto no artigo 49, inciso L da 

Constituição Federal. subineto à elevada consideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Relações Exteriores, o texto do protooolo cele
bndo -., o Governo da Repoiblic. ~odaativa do Brasil e o Go
verno dos Estados Unidos da América, em Brasilia, em 21 de mar
ço de 1994, pomt Emenda e Ptmogação do Aoordo de Coopernção 
em Ciéncia e Tecnologia, enlre oo dois porses, de 6 de fevereiro de 
1984. 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 329 

2.. O presente documento suOOtitui ó Protocolo para Emenda 
e Prorrogação, fl1l!llldo em Brasllia, em 14 de novembro de 1991, 
cujo texto foi encaminhado i coosidenção de Vossas Excelências 
pela Mensagem n• 35, de 1992. 

3. Desse modo, solicito a Vossas Excelências a devolução 
do aludido texto do Protocolo de 14 de novemlrode 1991, o qual 
fica. assim. dasconsiderado. 

Brasllia, 21 de jlnho de 1994.- Itamar Fran<O. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 272/MRE, DE 13 DE JUNHO 
DE 1994, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELA· 
ÇÕES EXTERIORES. 

Exa:lendssimo Senhor Presidente da República. 
Com a assinatlml em BtaSilia, em 21 de março de 1994, do 

novo texto do Protocolo para Emenda e l'rorroJ<açio do Acordo de 
Cooperação em Ciência e Tecnologia entre o GOverno da Repllbli· 
ca Federativa do Brasil e o Govern<> dos Estados Unidos da Amé· 
rica, é nocessirio sustar o J>l'OC"SSO de tramitação DO Poder Legis
lativo do texto anterior do Protocolo para Emenda e Prorrogação, 
assinado em BtaSilia, em 14 de oovemlro de !991, e levado à ooosi· 
dençiodo Coogre>so ~..J:l: Mensagemmímero 35, de 1992. 

2. No tocante à · intelectual, o texto fmnado em 
1~ de novembro de 1991 previa, oo parigrafo F, da Seçio I (Âm
bllO), do Anexo I. que os Govcmoo dos dois paises trocariam No
tas indicando .. mas nas quais • cooperaçJo nio seria poss!ve~ 
em razio da incxist&cia, em um dos dois paiscs. de po<eção adequa
da aoo direitos de antaia g<ndoo DO quadro dacooperaçio ~ 

3. Desde 1991, no entanto, modificaram-se substancialmen· 
te as condições nacionais e intemacionais no cenário da proprieda
de inteledllaL Encontra-se em tramitação no Congmso Nacional 
a Lei de Propriedade Inteledllal, cuja aprovação tomaria desprovi
das de sentido as disposições do Protocolo fttmado em 14 de no
vembro de 1991, referentes i proteçlo dos direitos de autoria não 
regulamentados pela legislaçio de um dos paises. Além disso, a 
Rodada Uruguai criou um ordenamento jurldico novcnu~ssa área, 
que contará com a adesão dos dois paises. 

4. Paralelamente. os :resultados positivos da viagem que rea
lizei a Wasbington cm dezembro último, a flDl de disanir o tema 
da propriedade intelocmal, associados à aprovação pelo Congre>so 
Nacional do Acordo Quodripartile entre o Brasil a Argentina, a 
Agência Intemacional de EneqP& Nuclear e a Agência Brasileiro
Argentina de Contabilidade e Coolrole de Materiais Nucleres 
(ABACC);-tivõrun wri efeito catalisador sobre o J>l'OC"SSO de ne· 
gociação eni:Ic o Brasil e os Estados Unidos nas 6I9s de ciência e 
tecnologia. Assim. DO contexto da prepamçio da teeellle visita do 
Více-~sidente JlOl'te.americano, AI Gore, ao Brasil, autoridades 
norte-americanas sugeriram a revido do texto do Protocolo, em 
particular das cláusulas que vioham. entravando sua aprovação 
pelo Poder Legislativo BmSileiro. 

S. A iniciativa do Governo IIO'Ite--americano repfesenlDU im
portante desdobramento nas r.:~Jações bilaterais e poderia abrir va
liosa oportunidade para a comuJiidade cientüi.ca de ambos os paí
ses e para o desenvolvimento de projetos de comeúdo tecnológico 
de interesse do Governo brasileiro. 

6. Nessas condições, a assinablm do novo texto do Protoco
lo de Emenda e Prorrogação - ora sendo encáminbado - «.>nstitui 
marco de rcnovaçio do diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, 
na áica de tocnologia, onde têm os dois países iniercsses concretos 
e de importincia_ comprovada pua as respectivas economias. 

-7. Sugiro,- assim. caso Vossa Excel&cia esteja de acordo, 
m.audar encaminhar a anexa Mensagem ao Congresso Naciooal. 
solicitando-lhe sustar a tramitação, bem como devolver o textd"an
terior do Protocolo de Emenda e Prorrogaçio, mnetido com a 
Mensagem mímero 35, de 1992. e sua substiblição pelo novo I<Xto, 

celel:ndo em Brns!lia, em 21 de IDaiÇO de 1994, que' segne em 
anexo. 

Respeitosamente, Celso L. N. Amorim, MinistrOâe &tado 
das Relações Exteriores. 

DCTECIDAYDCSICJ/DPTS/ ABC/2S!ElllC· BRAS-EUA 

Bmsilia, 21 de março de 1994 

Senhor Encarregado de Negócios, 
Tenho a honra. de acusar o recebimento de sua Nota número 

107 datada de hoje, cujo teor é o seguinte, em português: 
Tenho a honra de me referir ao Acordo entre os Estados 

Unidos da América e a República Federativa do Brasil relativo A 
Cooperaçilo em Ciência e Tocoologia (o "Aro:do'1. assinado em 6 de 
fevmiro de 1984 e prorrogado em 15 de maio de 1991. Ref110-me 
também ao Protocolo pora Einenda e Prom>gaçio do Acordo entre os 
Estados Unidos da América e a República Federativa do Bmsil Relati
vo à Coo!lemção em Ciência e Tocoologia de 14 de novemlro de 
1991 (o ''l'rowéolo de 1991 '1. que ainda não entrai em vigor. 

Confll'IDO, em nome do Govemo dos Estados Unidos da 
AmériCa, que o Protocolo de 1991 foi substituido pelo Protocolo 
assinado nesta data sobte a mesma matériL 

A sua Exce16ncia o senhof 
MaxkLon:. 
~lheiro, Encanegado de Negócios, a.i 
dos Estados Unidos da América 
Brasllia, DF 

Teuho, igualmente. a honra de propor que, caso os termos 
acima mencionados sejam aceitos, esta Nota e a Nota de seu Go
verno, em resposta. constituam um acordo entre os dois Governos, 
que eDtraiá em vigor na data cm que ambos os Governos se notifi
carem, pelos canais diplomáticos, o wmprimento de seus respeti
vos requisitos internos pua a enttada em vigor do presente acordo''. 

2. Em resposta. tenho a honra de, em nome do Governo da 
Repíblica Federativa do Brasil, infamar que aceito os tennos aci
ma propostos, coofmno, assim. que esta Nota e a Nota de Vossa 
Excelência. cujo teor foi acima transcrito, constib.lem. um acordo 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
dos Estados Unidos da América, a enttar em vigor na data em que 
os dois Governos se notificaram. pelos canais diplomáticos. o 
cumprimento de seus respectivos lllqllisitos int.emos para a entrada 
em vigor do presente acordo. 

Aproveito a oportunidade pua reiterar a Vossa Excel&.cia a 
garantia da minha mais alta considetação. - Ccloo L. N. Amorim, 
Ministro de Estado das Relações Exterioo:s da República Federati
va do BrasiL 

ANEXO 

Protocolo para Emencta e Protrogação do Acordo de Coo
peração em Ciência. e Tecnologia entre _o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América. 

DCI'ECJDAl'lDCS/CJ/DPTS/ABCI25!ElllC-BRAS.EUA/199413 

PROTOCOLOPARAEMENDAEPRORROGAÇÂODO 
ACORDO DE COOPERAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

· ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASR. E O GOVERNO DOS ESTADOS UN100S DA AMÉRICA 

O Governo da República Federativa do Brasil 
e 
O Govemo dos Estados Unidos da América 
(doravante denominados ''Partes'' 
R~ecendo que sua cooperação científica e tccnol6~ca 

tem benefictado os poyos de ambas as nações e toda a humanida
de. bem como fortalectdo os laços de amizade enttc os dois paises. 
do Acordam pelo presente ProlOcolo. em estender a vigência 

. Acordo~ Cooperação em Ciência e Tecnologia eolJ:e a Repú
blica Federativa ~ Brasil e os Estados Unidos da Am6rica - assi-
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nado DO dia 6 de fevereiro de 1984, em vigor desde 15 de maio de 
1986. pronogado por seis meses at6 15 de maio de 1991- dora
vante denominado "o Acordo". até IS de novembro de 2001, e em 
que o Acordo seja automaticamente ~novado por periodos de cin
co salvo periodoo de cinco anos, salvo em caso de denúncia por 
uma das partes mediante comunicação escrita, com seis meses de 
mecedéncia. à ootra Parte-

p.....,.,;= inalteradas todas as demais disposições conti
das no Acordo. com exceção dos artigos VI e vn c do acréscimp 
de dois Anexos. .. 

O artigo VI será acrescido de dois parágrafos adicionais. 
com a seguinte redação: 

"4. Cada Parte empeohar-se4 em assegumr a to
dos os participantes nas atividades da cooperaçio que 
tenham sido acordadas, acesso às instalações e ao pes
soal em seu respectivo país, na medida do necessário 
para a real.izoçio dessas atividades. 

S. Cada Parte empenhar-so-á em conceder a pes. 
quisadorcs visitantes. acesso aos principais program:as 
promovidos ou apoiados pelo próprio Governo e a suas 
instalações, bem como propiciar acesso similar a infor
ma.ções e a seu iuterclmbio na esfera da pesquisa e do 
desenvolvimento científico e tecnológico." 

o artigo vn pasS&Iá • tt:c a seguiDie todaçio: 

.. As djsposições sobre proteçlo e distribJiç!D da 
propriedade intelocbJal gerada ou fomecida dumnte as 
atividades de coopençio no imbito deste ACOldo. bem 
como as concemellles i proteç!D de informaÇões e equi
pamentos por razões de segurança nacional. estio conti
das nos Anexos I e II ao presente Acordo, e passam a 
constinlir parte integrante do mesmo." 

Os novos Anexos terão a seguinte redação: 

ANEXO/ 
Propriedade Intelectual 

PREÂMBULO 
Consoante o artigo vn deste ACOldo: 
As Partes assegurarão a adequada e efetiva proteç!D da pro

priedade iatela:tual criada ou fornecida no imhito deste ACOldo e 
de subseqilente Apstes Complementares. As Partes aronlam em 
notificar oportunamente, uma à outra. quaisquer inven.ções ou tra
balhos sujeitos ii. proteçio pelo direito autora~ produzidos sob a 
égide deste Acordo. bem como em roscar. ~ protoçio 
para essa propriedade intelectuaL Os direitos a essa propriedade Ílllb
lectual seria attibuído5 DOi leJmols. estabclccidos no preseD1e Anexo. 

I. Âmbito 
A. O presente Anexo se aplica a todas as ativida.des de coo

peraçio desenvolvidas no imbito deste ACOldo. salvo especifica
ção em cont:ririo acordada pelas Partes ou por seus repreSCDtantes 
acreditados. 

B- Para os propósitos deste ACOldo. a expressio ''proprieda
de intelecmal" terá o significado que lhe é atribuído no artigo 2 do 
Conv&rio Conslilutivo da Organizaçio Mundial de Propriedade lnl&
loctual(OMPI).apravadoem EstoooJrno. em 14deplhode 1967. 

C- O presente Anexo refer&-se i atribJiçio de direitos; ren
dimem.os e royaltks entre as Partes. Cada Parte assegumri. as con
dições pam que a outra adquira os direitos de propriedade intelec
tual atribuídos nos termos do presente Anexo, mediante a obten
çio desses direitos junto aos Seus Jr6prios partíCipa.tUes, se neces
sário poc meio de coot.ratos ou outros meios jurídicos. O presente 
Anexo oio altera ou afeta, de oenhuma forma, a. atnõuição de di
reitos entre uma Parte e seus cidadãos, que sení det.erminada de 
acordo com as leis e as práticas dessa Parte. 

D. As oontrovúsias sobre propriedade intelectual surgidas 
no âmbito deste Acordo serão resolvidas por meio de consultas en-

tre as instituições pa.rticipanr.es in~ssada.s ou, se :oecesshio, pe
las Putes ou por seus represenla:Dles acmditados. Mediante acordo 
mútuo das Partes, uma controvérsia será sul:metida 1 decisã.o defi
nitiva e comP,Ilsório de um tribunal de arbitragem, de acordo com 
as normas de direito internacional aplicáveis ao caso. Salvo deci
são em contrário. acordada por escrito pelas Partes oo por seus 
repn:sentantes acreditados. serão aplicáveis as llOIIDllS de arbitra
gem da Canissão das Nações Unidas para o Direito Comercial In
temacional (UNCITRAL). 

E. O !&mino ou a .XpiDiçio deste ACOldo não afetanl os di
reitos ou as obrigações a que se refere o presente Anexo. 

F. Não seria estabelecidas atividades de cooperaçào que le
nham perspectivas razoáveis. conforme determinado por uma das 
Partes, de gerar invenções em áreas não consideradas como maté
ria passível de patenteamento. 

G. No caso de uma das Partes acreditarem que um projeto 
de pesquisa conjunta desenvolvido no ãmbito deste Acoido con
duzirá à criaçio oo à conce~ de propriedade intelectual de um 
tipo nJo protegido segundo aS leis apücáveis de uma das Partes, as 
Partes deveriio entabular negociações imediatamente com vistas a 
alcançar uma solução mutuamente aceitável para a implementação 
do disposto no artigo ll.B.2. (b). 

IL Atribuição de Direitos 
_ A. Cada uma das Partes ted direito nio exclusivo, irrevogá

vel e isento de royaltia. em todos os países, a traduzir, reproduzir 
e distribJir publicamente artigos. relatbrios e livros t6cnicos e 
cien~ficos gerados diretamente pelas atividades da coopençio a 
que :se refete este Acordo. Todos os exemplares de um ttabalho 
com direitos autorais reservados, elaborado nos termos destas dis
posições e distriblidos publicamente. conteria os nomes dos auto
res, salvo quando esles declinarem explicitamente dessa menção. 

B. Os direitos a todas as formas de propriedade intelectual 
que não sejam os descritos na Seção TI (A) deste Anexo serão as
sim distn'buídos: 

l. Pesquisadores visitanteS. tais como cientistas cuja Visita 
tenha um propósito primordial de aperfeiçoamento. receberão di
reitos de propriedade intelectual, nos termos das diretrizes da insti
hliçio anfttrii. Além disso, cada pesquisador visitante classificado 
como inventor terá direito a uma quotA propo<ctooal de quaisquer 
royalties auferidos pela instituição anfrt:rii em razão do licencia
mento do uso dessa propriedade intelectuaL 

2- (a) no que concerne i propriedade intelecblal gerada por 
pesquisa conjunta, como. por exemplo, nos casos em que as Par-

- tes, as instituições participantes ru o pessoal participante tenham · 
acordado com antecedência quanto à abrangência do trabalho, 
cada Parte terá direito a obter todos os direitos e rendimentos em 
seu próprio terrirório. Os direitos e os rendimentos em terceiros 
paises serilo delenninados mediante Ajustes Complementares. Se 
no A jus te Complementar couespondente a pesquisa nãO for classi
ficada como "pesquisa con)lnta", os di:reiiós de propriedade inte
lectual por ele gerados seria atribuldos DOS tennos da Seç!D n (B) I 
deste Anexo. Além~,..... designada como invento< ter.l 
direito a uma quota · de quaisquer royaldes auferidos por 
qualquer instituição com o licenciamento de uso da jX1J!Iriedade. 

(b) Não obstante o disposto nas Seções l(F) e ll(B)2(a) des
te Anexo, se um tipo de propriedade intelectual estiver previsto 
oas leis de uma Parte, mas não nas da outra. serão atribuídos à Par
te, cujas leis se refuam a esse tipõ-de proteção, todos os direitOs e 
rendimentos em escala mundial. As pessoas designadas como in
ventores da propriedade terão. porém. direito a royaJties, confor
me o disposto na Seçio TI(B)2(a) deste Anexo. 

m. Informação sujeita a sigilo comerdal 
- -- Se uma informação oportJ.inamente identificada como sujei

ta a sigilo comercial for fornecida ou gerada DOS termos deste 
Acordo. cada Parte e seus participantes. deverão proteger tal infor
~o conforme as leis, os regulamentos e a prática administrativa 
aplicáveis. A iofomJIIÇão poderá ser classificada como " sufeita a 
sigilo comercial" se a pessoa. que estiver de posse da mesma puder 
auferir beneficias ou obter vantagem competitiva em relação a 
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quem não a ]XlSStlA. se a infannaç.W não fOl' do coobccimento geral 
oo não puder ser p.1blic:amenle obtida de ootras fontes c se o pror.rie
tário não hoover fornecido ps:eviameDle essa informação sem impx', 
oportunamente, a obrigação de maoter sua coofldencialidade. 

ANEXOU 
Obriga~ de Segurança 

As Partes acoo:lam em que nio setio fornecidas qüãisquer 
informações ou equipam:ent:os: que requeiram proteção, no interes
se da segurança nacioila.l de cada Parte. e que sejam classifiCados 
como confidenciais de acordo com as leis e os regulamentos na
cionais aplicáveis. Se informações oo equipamentos dessa_ nanue
"' far<m identificados durante a esecuçik> de projetas no âmbito 
deste Acordo, sua confidencialidade sen\ protegida nos termos das 
leis e dos regulamentos nacionais aplicAvc:is e sua identifJ.CaÇio 
será imediatamente comunicada às autoridades nacioD.ais ccmpe
tentes. para ftns de avaliação. 

Oispooições para evitAr a divulgação de tais informações ou 
equipamentos serão incorporadas a todos os A}lstc:s Complemen
tares a este Acordo. 

A transferência, entn: as Partes deste Acoxdo, de infonoaçõ
es ou equipamentos não confidenciais será efeblada. com a obser
vância das lei e dos regulamentos de exportação pertinentes de 
cada Parte. As Partes adotarào todas as medidas apropriadas e ne
cessárias. nos termos das respectivas ol:riga.ções internacionais e 
leis e regulamentos nacionais, a funde impedir a transferência.oo. 
a rotransferôncia não wtori2llda de infonnsções e equipamentos 
de exportação controlada, fornecidos ou predozidos no âmbito do 
presente Acordo. Qusndo aplic!vel. seria incorporadas a todce os 
Ajustes Complementares a este Acordo disposições circunslanc:ia
das para impedir a t:ra.nsfedncia oo rettansferência não autorizada 
de rais infonnações ou equipamentos. 

O presente Protocolo eotianl em vigor na dala do recebitueoto, 
po< via diplomática, da segw>da notificação de que as Partes comple
taram os necessários procedimeotoo iotemos psra sua vigEncia. 

Feito em Brasília, em 21 de março de 1994, nos idiomas 
português e inglês. sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

Pelo. Governo da República Federativa do Brasil- Celoo L. 
N. Amorim, Ministro de Estado das Relações Exteriar<s. 

Pelo Governo dos Estados Unidos da América - Mark 
Lore, Ministro-Cooselheiro, Encanegado de Negócios, a.i. 

lEGISLAÇÃO CrTADA 

CONS1Tl1JIÇÃO DA 
REPÚBLJCA FEDERATIVA DO BRASD.. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 60, DE 1995 
(N' 611195, na Cimara dos Deputados) 

Aprova. o texto do Coovêaio Internacional do 
Café de 1994, adotado em 31 de março de 1994, na 
sede de Organ~ das Nações Unidas. 

O Congresso Nacioo.alde=ta: 
ArL 1° Fica aprow.do ó texto do Convênio Intemacional do 

Café de 1994, adotado em 31 de maiÇo de 1994, oa sede da Orga
nizaçio das Nações Unidas. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aproVação do Congres
so Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisio do 
referido Convênio, assim como quaisquer ajustes complemen
tares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituiçio Fe
deral, acarrete~ encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacionaL 

Art. 2° Este decreto legislativo en1Ia em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N' 582, DE 1.994 
(Do Poder Executivo) 

Senhar<s Membros do Congresso-Nacional, 
De coofonnidade com o disposto DO artigo 49, inciso I, da 

Constiruiçik> Federal, submeto à elevada oonsideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de Expooição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriar<s, o texto do Convênio 
Internaciooal do Café de 1994, ~~(lotado em 31 de março de 1994, 
na sede da OrganjzaçJo das Nações Unidas. 

Brasilia, 28 dejllho de 1994.- Itamar Franc:o. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 351/DPBIDAI-MRE, DE 22 DE 
JULHO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EX1ERIORES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repíbli~ 
Como é do coohecimenlode VOSS& Excelência. foramcoodul

das, em Loodios, em 31 de març>:>1lltimo. DO âmbito da Organiz•çik> 
lntemacioual do Café (OIC), .. negociações que IOSU!laram DO Con
vênio lntemaciooal do Café de 1994, iuslrumento sucessa ao Coovt
nio de 1986. cuja validade expira em 30 de setembro próximo. 

2. Assinado pelo Brasil em 7 de julho de 1994, o preseote 
convênio tem o mérito de-preservar a OrganizeçOO Internacional 
do Café como importante foro de consullas sobn: qbesoões csfeei
ras. Ao longo de seus mais de 30 anos. a OIC vem promovendo a 
cooperaçio intelllliCionalentn: paíse> prodotor.s e consumidores. 
A Organização pennanece como instituição de incentivo lexpon
são internacional do COilSUIIlO e do comércio do café, t<:sponsavel 
pela compilação e divulgação de infO!l!lliÇÕe3 esta~sticas, eoonb
micas. tkoicas e cientificas sobre o produto. 

3. Com o presente Convênio, o OIC assume funções admi~ 
TÍIULO IV nisttativas. Ao preservar o diálogo entre produtores c consumido.. 

D O •--·• do Pod ""· provê complemento essencial à Assoe~ dos Paises Produ-
a rgan....,..o 5 eres w= de Café, entidade que preencheu o VaziO instituciooa\ deror-

CAPÍTULO 1 rente da suspensão das cláusulas econômicas do Acoxdo de 1986 e 
que contrilxliu de fonna decisiva para. reverter a tendência de quc-

·-····-··-··-····--····-:.:~-er-~~~~~---··-··-----·· --- :r=rw~ :,~~=:O::tm~::.;,:~~ a negoCiaÇãO. futuramente, de cláusulas cconômicas destinadas a 
SEÇÃOII 

Das Atrib~ do Congresso Nacional 

.......... M'49:1;·~~~~;.-;c;;;~N;;-~--
r - resolver defm.itivamente sobre tratados:, acordos ou atos 

internacionais que ~tem encargOS ou compromissos gravosos 
ao patrimõnio naciona~ 

(À Comissão de Relações Exteriores e DefesaNa
ciomL) 

promover o equil!brio da oferta e demanda do csfé. 
4. Manter a presença do Brasil na OIC é defendida pelos 

quatro segmentos da cafeicultum. representativos da lavoura. tor
r<fação. café solúvel e exportação. hem como pelo Ministmo da 
Indústria, do Comércio e do Turismo. 

S. Nessas condições~ submeto à elevada consideração de 
Vossa Excelência projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, 
que submete l apreciação do Poder Legislativo o texto do Convt
nio loternacional do Café de 1994. 

Respeitosamente, Roberto Abdenur, Ministro de Estado, 
interino.-ôas Relações Exteriores. 
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CONVÊNIO 
INTERNACIONAL 
DO CAFÉ 
DE 1994-

AD adotor a s-iuçlo No. 388 om 30 elo m"'''' elo 1994, o Coaaalho ~ 

do Cd aproYOU o textG do Coovtnio lntomacicaal do Cd elo 1994, qua llrura ao docu

mento EB-3167/M. N- maoma s-1~ o Coaaalho lolicitou ao Dinl.r.iucutm. 

qua - o - elolbúli.., do Con .. aio, --eloplia elo - .. 

autanticado, ao SocroUrio-Gval daa NaçOM Uaidaa. llaprocluz-aa, no _,. docu-

mento. o texto do Con•tnio lu.WJ"Dacional ào C.a de 19H eo.viaào .a s.cr.~ du 

NaçOM Ullidaa, qua clalo aari !lal elopooiUrio o qua o manlaft aborto a -...

a>IÚonao pnvt o arliiO 38. 

e 
OIICIANZAç.\0 IHTI!JIIIACIONAL DO CAI't 

22BemersS-t 
LondrH, lngla!ena 

Ahril elo 1994 

Junho de 1995 
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O. Govern01 lipat.úi.u. do pruente Convinio. 

~ndo • esapeioD.al import:tncia do earji para u «0110DriU d. muitoe 

paíln que depeDd.m COilliderawlmea.t.e dede produto para ma nceitu de eapwtiÇio 

e, por COGMpainW, para & ccmtinuaçlo de MUI pracnmu de cieMDYOIYimu.to ecoa6aaicD 

• ...w: 

Reeonbec:endo • nrwt:id·de de Comaa.t.ar. o dueavolYimaa.to - ~ produ- . 

tiYQI. e de et.Yar • meter o. Dfvei.1 de empnro • de roa.da DO Ntor cdleiro dai ,.,._ 

M~ • auim amcDiftr para a obteaçiO de saliri::~~ juatal, .,.._ di .ida JUil 

olovodoo o molho,.. coodil'i!OO do trabalho; 

c..wdonndo que uma ~ta coopora;lo intomaciaool ao ..... .,,;,; do coa 

!àmODtori a~ -mica o o ._volvil:lonto doo pofOM produ- do cd 
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o =lril>llin pom a melbDria du rw!.Qi1oo pollticu o -. 111&. poúM .,...,.... 

dont • importadore. de caU 1 para o aumento do consumo O. caU; 

Recoahec:endo a conwai•Dc:ia de evitar entre a produçlo 1 o CIOI1lumo daequio 

llbrio capaz c!. pruvoeor I<ODtu&du fiutuaç>~~es de preço, prejudiei&ia a ptOCiutoroo o 

CODaumídorM; 

~.~entre ... t.bilidede do COI:Il4n.Wata.iro •• N'•bilidr+ 

doa .......- c!. ptOCiula& IIWliÚ&turacloa; 

R.,.,hec:endo u •antapaa dtcorrental da cooperaç.lo intamaciooal que raultou 

da apliaçlo doa Con .. oioo lntom&donaia do Cafj de 1962, da 19tl8, c!. 1978 o c!. 1983; 

Aamlamao..,W..to: 

CAPtnn.o I - 0&/lmVOII 

AaTIOO 1' 

1' aMII'U!Vmai.orooop~nçlo iDtamiiCÍCilalem tomo de quntllelca!eeiru mUDdiaia; 

2' propcm:iaoat um foro para eonJulta e, quando oportuno, n11~ iD.tef'IO" 

venwDIID.tail tobn quatoa cafeeirO e IObre meioe de aleançar um equili'brio ruoáwl 

entft a oferta e a d.manda mundiaia, em bua qua IUti\U'IDl, ao. ~umidoru. o 

abutecimento adequado de caf6 a pntÇS» eqüitatiVOI e, ..,. produton~, mercado~ para o 

ca!4l a ~ fllmtmerativw, • que contribua=. para um equilibrio a lonao prazo entn a 

pt'Od.uç:lo • o ccuumo; 

:p Cac:ilitar a upaado do comércio intemadoa.al do caf6 através ela compilaçlo, 

antliM • divulpçlo de dadol enatiltiCDI e da publ.icaçio de preçoe indieativoe e outzc» 

pnçae de mercado, 1 auim. aucentar a traD.IparAncia da economia caCMira mundial; 

4' fimciooar como 01ntro para a compilaçlo, o interclmbio • a puhli=ç*n de. inb

maç6M de carãtar ec:oOOmieo 1 ttcnico sobn o caf6; 
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CAPtnlLo D - DD'INIÇÕIEII 

AlmC02' 

• iDdui o eafil maido. o dncdrinecJo. o liquido • o aolúftl Eatet tlinDOI t6m o aquinte 

eipri'md': 

bl ~"" ~ l«''llipiflca o fruto uco do eaf'eeiro; obWm .. o equi.Yalate 

--• -;a-.., caf4 ....U. multiplje&D.., o -llqüiclo da-· 
cl t:afi '"' J1f'F'ftÍIIIID npúftea o llri<> da c:atl verda onYOivi.., polo -

minho: obt.6m·• o equivalente do eafl! em perpminho em. caM ftfde multi· 

~ o - líquido do cal'l om porraminhD por o.ao: 
cll Ctl/f- oip>illca o eafi ..... torrado ... ~ ....... - o

...-; olllát-M o oqui .. lonta.., caf4 torrado om coB- •..Jtiplicolula 

o -llquido.., eafi torrado por 1,19: 

coB - multipücudo o - llquido .., eafi ..nlo. tonwlo .,. ool11wl 

Feinedn r.~ente. pw 1,00, 1,19 0\l 2,1;. 

11 Ctl/f Uquldo oip>illca oo portici>IM obt!dao ... caf4 tonwlo o diooomdlo .... 

quo: -.. ... o oquivoloqta do eafi Uqui.., •• c:ali ..nJo multipiicudo o· 

- Uquido da porUculu clooidratadu, COIUidao 00 cofj liquido, par 2,1; O 

I> Ctl/f- oip>illca .. porUcu1u o!ai~~ ooloivod ... Nua.~. 

do cofj tonwlo; oQiúl•M o oquiv.W.t.o.., oall.ool- os coll ~

aultiplicondo o - Uquido .., coB oollivol poc 2,11. 

2'. , s- oipillca 110 Cl'ri~moo Oll 1~8 li1Mlo pooo. elo ço!i -; """""""' 

oipillca uma moooo elo 1.000 quilacramoo, w 2.2!M,S llbr:l>--o--~ 

~---
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13 ~.panl -··e~~· oiroiflca • proc!uçlo OÇO<tbol do .... poli 

• ; ed- .. àtW=inedo &aO ~ acnecida doi .. toquril .cumulada~; - ... 

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

1' .()a-. .• ---.- u modida- ooi'!"' _.....,-. 

eapaoi- • cumprir- ollriPQI!o& - ........ do-"" ~ •• -

pl=-·le - - .. - para - • rulisoçiD doa olljali- do.,._.. 

Caa...u.i:- porlkulor ... -- ......... -"" ... - tOuo.JIO illloa 

que oojara-. paratlocilitoro l!mdoD&metodo _..t.o Caa....UO. 

aa-. 
iaafaraaaiiiiiO -. o ......-, elo edt. Oa Mombaao axportodoroo. por __.mt.o. 10 

--a_....... a ._;ada~ • utilisaçAo "- Cariillcadao .W~ 

"---a ............ laçlo-J.cidapolo Caaoolhn 

3' O.~z h 

- impc~~Uat.oo para a WliM ·~da ome=•• c:aliooira muaadiol. Oa-

impartodoroo. por CIJUIIUÍDt.o. 10 ---a ror..- ...w-ta_ m' I' 

pnciAa eobn tMipx' ;' D& ..... à m.mein que o ecm..u.o .......... 

Alm004' 

t• Cada Parle Contratante, juntamente cxiiD 01 ttrritóriorl. .,. quail o pNHD.te 

Coa.viaio .. aplica 001 termoe do p.artcrafo 11 do art.iao 43, coa.atituiri um Unico Mamln 

~. Orpnizeçto, uivo diapooiçto om c:cntririo doo artip 6' O 6'. 

2' Um Membro podo puoar do uma eatop>ria para outra. MI\IDdo u -~ quo 

o Coaoolho oalipuJ.. 

3' Toda n~acia Ceita a um Governo no preMnt. C011v'Dio Mri: in~ ca:a.o 

extensiva à Comunid.alà Europ6ia ou a qualquer orpa.iuçio in~tal C(UII 
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~·=~ comparivel pu. Üto(:iar.·aCmciwr. Çticárooâtküci. iDten 

em pon;.u!ar cozlVtaioo oobro pzociutoo ct. -· 

4' Tal otpDiaoçlo ;, .. _......, ........ ~ola própria, dinito ct.oOia.-. .,_ 

.. vota tcbre .. Wlt.o. de aua c:ompetfDCia. tel'i o dinita ele votar coiMi......,te .a DCIIDe 

cl. MUI Eatodoo Mombroo. N- cuoo, QO Eatadao Mel"'"" ola.~ iD..._ 

IWDODtal 11111 ....--O- izldiYidualmOD .. .001!' dinila! do·"*' 

·5' Tal C>OplliloçAo iD......,...,...ntalDJo p>dortaoroloita pua aJw>ta Elaeuiioa 

DilA - do .,.,..na. 1° dÓ Orti.., -li. ;..u pocÍoii poriÍdpOr doo - da JUIIta 

· -ioln-laoct.sua...;.potb:ia. Cuooo..,.. ooliroloouaa ..,..,._ . 

. -· ---~do·p.rip.ro i• dÓ.;.,;..,., .. ___ -
~·ta. din:ito a emitir oa.JWl~ ~~ Poclém ·- .Aitida. """ti• ent. ,... 

qualquw,wa- lotadoo. 

EllOID8!lÍO, mediante • naâ•n;ro pNYil,ta no parqn.to 2' elo uuao 43. dec:lanr que 

" puti<:ipo da (Jqmi&açiG oepondamen .. do quaiquu doo torri- Pll' ala dooipadoo 

qu. aejam a:poct·d • liquidai de cúi, • por cuja relaQI)N il!temncionei• ... Parte 

c..._ .. lOja~ !m tal euo. o .. rritório ~-o • -
Dia deripedoe c:aaatiwirlo um WDat Membl"o. • 01 tarritdra dlili..,.._-i.rlo putid

poçlo Mporada ~ Mota-. lOja iDdíYidual ou coloti .... onte, - • iDdlquo 

oaMâfl ;' 

AJmco• - ....... -....... 
1' Duao ou maia Partao Contntan ... quo oojam npoztadoru llquid.u do eafi 

podem. modim .. notit!m;l apn>priada oo COIIHiho o .., Soc:ntúio-Genl du Noçoloo 

aplic:a;fo pvvil6<ia ou adoolo, d.elanr quo participom da ~ oomo Gn>po

·Mambro. O torrit.ória 10 qualoo oplique o p.-n .. Conv,aio noo .. ., .. do parqnlo 1' 

do orti&o" podo- puW do tal Grupo-Momboo, .. o Govomo do Estado---
paripúo :P do orti&o 43. Tail Putao Contntan ... o Wrri- dooipadoo-..,;.. 

- .. ...,w. ... -di!l"": 

339 



340 ANAIS DO SENADO ~FEDERAL 

al dldarv cru- ..tio cb.tpoatoa a ualllllir. mdiridul • W...Q.VUI&Oid\iio ~ 

--·philiclodo po1ee cbripçlln do Grupo; • 

bl ,_..,.. oubeeqo.oD,_t.e eo t:-lbo _.,__,~que: 

i) o Grupo ...., a orpaiuçlo .... ..- para çlicar uma politica 

c:ar..ira CIOIDWII, e eiM diap6em, juntazaate CG1D oe outra~; iD• 

....,t.eo do Grupo, doo meioo paracwaprir u cbri...,--.t.eo 

do -"" Ccoovtnia; • 
ii) , .. ~ ~- poli~ tiCJIBWCial1 Monómjn CIOIIlWil CN COCi ' Me ODal 

zwpeito - caa • uma pall:tica lllODIIUria • ~ ww I •d• 

__ aao_oo6qloo -à•...:uçloàetoiepoll-. de modo 

. q.- o Ccue1bo 11 oortillque de que o Gnlp>.llemln llii em 

. coacifF de cumprir u pertinantu ~ colet:iva. 

'I' Todo Gnlp>.Yembco r bacido - ...... do Ccooobio ID.....-.1 do Cafl 

de 11111 -·""" • - _.. .. .;do - Grupo-~lambro. • - - IIDiillque .. 

3' O Gnpoollemln """'tituin um Uaico Momb:o da OrpwiuçAo. -lido, parial. 

cada um de .,.. iD'-Dt.ee oer tratado iDciMcluelmoDt.e. c:aDO Mombro. DO que dia 

roopoito- -too--clu IIIIUÍDt.el die~: 

a) ara.,. 111 12; • 

b) artip 441. 

4° ,.. - eaa-t.ee • torrit4rioo dooiPiedoo - ~ - Gnlp>. 

---~o GoowaoOil& orpaiuçlo- .... __ ... Ccue1bo

UIUD.tol cLtcornnta do pntMate Conriaio, ezceto os •ped!!ecbl DO putcrafó 31 date 

Oo ctinitoo de voto do Grupo-Momb:o 11r10 01 oeruinteo: 

el o Grupo-Mombro ,."' o m11111o Dolmero de .- búicoo que um poli 

Momb:o que in.,...., no Qrsanizoçlo a titulo iDdmduaL Eat.eo wtoo 

~ urto atribuidce .., Gow:rao ou l orpiiÍ&IIÇiO nprrrrrtante cio 

Grupo • emiti&» por e111 Governa ou~ • 

bl DD- de uma -.çAo-. quol- ueunto -.... .. doo diepooiçOoe 

do perqnra 3' clu .. ertiFo 01 ÍD .......... do Grupo-Momb<o podem -tlr 

Mpenàemont.e 01 - I elH &tribuídoo DOI t.ermOI do porqrúo r do 

ertiiO 13. coau> .. eada Wll deleo- inclioidualment.e- da ClrpDi. 
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uç1o. eu.to DO qu. •• ref'el'll ao~ vatoe báiool, Cl!' CGDtúwam atzibuidallp 

UDicamente ao Gowrno ou. l orp;aiuçlo npnM:~Uante do Gnq:... · 

fi' Toda - C:C..tntmte ou território dooipado quo raça porte elo .. ~ 

.l'olemJn podorá. modiante natificaçlo 10 CooMJho, Nânr-M - Grup> • --

Membro a tftuJa individual A retirada tari. efeito a partir do lllOID.eDto em. que o Couelbo· 

rwceber a ntlt:iftn;:t' S. um doi inte,.ntes de um Grupo-Membro • nârv dMel Gnlpe 

ou cloiur elo partiàpor da OrpuizaçAo. oo elomllil ;,,.._,..do Grupo-Mtmiln> podorlo 

.._lO ConNiho quo miiDtenha o Grupo, o quol coatiziuort a niotir, a- quo o 

ConNJho l1lo ._.o -rimento. So o Grupo-Mom~ lbor cliiiOioido, c:oda""' elo -

inte....,. ... _, Mambro o Ulula inoüvidual. . 0 Mombn> quo tl;nr doi>rad!>. elo 

portancor a am Grupo-Mombn> olo poclort voltar a iotqrar-M a um Grupo-Mambm 

dunnte a vi .. oda do -te Convfoio. 

7" ToclaParteC:C..-te quo clooojopartiàpordll WD Grupo-Mambn>apdo aon<roda 

em viaar do prnoote Coo•falD poclort fUII·1o auma do ootilJcaçlo 10 CooMiho, IIOb 

c:oodiçlo elo -= 
a) oa demail Membrol do Grupo M declarem diJpo~tol a aceitar o~ .. 

quaatlo """" partlcipaote do Grupo; • 

bl o Mombn> ootl!quo 10 SoeNtmo-<lonl daa N~ Uoidaa - f portici· 

paote do Grupo. 

ll' DoU ou toaia Mambn>a uportadorn poclom, a quoiquor momiiDID õjo6a-a .,..,.... 
I ' 

em. 'Yip do pruenta Coovtaio. nqu.erer .o Conaelho autcll"iuçço para •• amati.tu&em .. 

Grupo-Mem1xo. O CoDHlho apnwad o requerimento M conaiduar que a dec:l• 11Ç:1o lilita 

peloa Mam&ra. • u provas por elu apruentad.u tatitrutm a. requisitoe elo parqrato 1' 

doate artiao. Jmooüatamoote apóo o oprovaçlo, fic:art o Grupo-Mambro o'lioilo à oüopo

siçõea doi paricraf'oa 3' •••• s• • 6" deste artico-

AlmCO 7' 

Sede • ntrutura da 
o~ Latoroadow c1o ear~ 

1' A Orpoíuçjo loteroiCiooal do C.U. 11taholocida pelo Coovjioio loterollàooal do 

Cafl di! 1962., continua em e~cia a fim de pn:a.ciar :s. a!)lic:açlo du dia~ do 

pnunw Convtr:Uo • 1uperviur NU func:ionamanto. 
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2' A O!:pDi.uç;lo tua ..-na LocàNI. a meDOI qu. o \Ã)nMiho decida de outro modo 

per moloria clilolribulda do doia Wçoo. 

3' A OrpDiuçto nara au.u funç:6n por interm.6cho ciclo ConHiho ln&nlacioul do 

Cafii. ela Junta Ezecu.tiva. do Diretor-Eucu.tivo 1 do pua1UK1.. 

AlmOO t1 

Privii6PM • iaualdadn 

I' A Orpniuçio pcuui pononalldado jurldicL Ela e àoo..da, em eopoc:W, da capoà

dadé de. ft.nur Cóatratóa. adquirir 1 .U.aar bens mMil• i:nuftis • demandar em ju!lo. 

2' A oit..-çlo juridica. oa privilqioa e u imw>idadoo da ~ do Dire

-Eucuti.., d[D í--1• doo porilol, bem como doo .. presentmtea do Momlm>a '1"1 ee 

encoDiftm no território do Roino Unido da Gd-B,.tanha e Irlanda do N- com a 

ftnelidecle de uen:er .- f\mç6la. CODtinuarlo Mlldo govenwioa pelo AcDrdo de Sede 

e~~lebndo. em 21 de maio da 1969, entre o Governo do Reino Unido da Gri~Bntanha • 

Irlanda do Norta (a eecuir chamado Gcwrno dD pat.-...t.l • a Orpniuçio. 

3' O Aalrdo do Sedo mondmado oo puqrafo 'J.' doa,. arâp • indopoDdante do 

prnente Coa.d!üo.. podendo. no entanto, terminar: 

a) por aeonlo enuw o Governo do paa-eedo • a Orpniuçlo; 

b) na ovontualídado do a eedo da OrpDiuçto eer tnnofâida do território do 

Goworoo do poía-eedo; ... 

. cl na ... atualidado do a Qraanizaçlo doisar do eoiatir. 

4' A Orpniuçio podo celebrar oom outro ou ... ..., Momlm>a ...SOO, a -

aproradoli pelo CoDIIJho. nlacivo. 101 priYil'r'~ • imw:zi.._ qua Mjam ~ 

ao bom Cunc:ionamento 4o preuate Convtnio. 

S1 Oa Gov.I'DOII 00. pafaea Membrol, ISOit.u&ndo o Gownio do paíi...O.. a:mc:eciHto 

l Orpniuçlo u mnmu facilld.ad. qu11 u que do amleridu b aci'DciM •ped•ü:edM 

doo N"9lU Uniclu em maiOria do ~ monaUriu e do clmbio, J1111&Utaçlo do 

o:mtÜ b.sDcúiu 1 traD.If'erfncia de dinheiro. 

CAPtnlLO VI - CONaUIO INl'DHACIONAL DO CAn 
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1' A autoridodo aupnma da OrpDizaçlo • o Couolbo ln~ d<> Call,- • 

com..,.to da todao os Mombnls da~ 

2' Cada Membro dMipad, para o Cooulho, um zwpa •••ate a, .. ..U. o ct..jar. 

um ou mail suplante~. podendo iaualmente duipar um ou. maia ec:n w de ~eu 

repreHntaDte ou suplantai. 

Alm'ao 10 

Podltrw ........... Ce·ri• 

1' o Ccmolbo &:a U...lielo da todao 00 podo.- -lha .... •SWilcem-
ridoopw-CoGohio,atamoopodaNOadaoompoahau~-...t-..çlo 

das dispoo;ço.o ...... c:..mmo. 

2' O Col>ulbo CX>~~Siituiri. uma Comi• .. • da CrsdoDciais, - .n iJI<wlailida da 

eumin&r u camun" ;' MCritM tiàt.u ao Pnsiclente COIIl rafertDda .. di i .,, do 

pariaralil2' e1o ar;;,. r, e1o pariaralila< e1o ar~~p 12 • e1o JIOrilrai> r e1o ar~~p 14.. A 

~da c .. da ·.;· ._.,tan Nlat4rio 101>n ..... lnhalboa ao Om"'"" 

3" O Col>ulho podani constituir u. collliu&la ou IINP"' da trabalbo -· alúl da 

Comiasio da CNdoociaia, c:ouic!ara --

4' O Coaaalbo, pw maiOria distribuída da doia 10rçao, utabalaooni a ro,w-toçAo 

nec:uaária t eucuçto das~ daola CoGrilúo a com o moamo com.,au.J. iDduaift 

IOU próprio NlimaDto iola-0 00 NIJUlameotoo fiDaDciU'oo O elo~ da Orpoisaçlo. 

O CoDMlho pode utab~Mr. em 11u nlimento. um pi"'CCUU que lhe p.rmita. MDL .u 

reunir, docidir.....,. da ~- •paci&u. 

~· O CoDMiho ID.ODIOni a documaotaçlo oaooaúria ao daumpenho daa ~ que 

nte Coa.vtmo lhe atribui. • toda a demm doaamentaçlo que ccmaidere CODveaienta. 

Alri100 11 

--... Vloa---... elo Coualbo 

11 O Coutlho elepd. para cada ano cafeeiro. um Pretidlnte • um primeiro. um 

MJUDelo O WD torceiro Vioo-Pruidao .... que DAo- pqoa pala Orpoisaçlo. 

2' Como,....,. prol. 10010 o Praidaola como o primoinl v-Pruidaola ..-alaitoa 

Mja dentre 011 l"'pnMiltaDtel à Membro~ uport•dcnl, Mja d.ntn oa ~tmt.. 
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00. M.mbrol importadotM, • o squ.ndo • o terceiro Vic:e-Pruident. Mrlo eleito~ d.entn 

01 rw~tantu da outra cate10ria de Membrol. Elia c:aqroe Nrio deeempenh8doi 

altamadamaa.te. a cada ano cafeeiro, por Membro. da d.uu catepi.u. 

3' Nna o Prlliclea.te, nem qualqlWr doi VU.Pruicllntu no ean::fcio da pc "dfM• 

tar6 dirwito a voto. N- cuo, o retpectiYO auplcte • ...,. a. dinitol de wto do 

Mollll>m. 

AlmOO 12 

-doCo....U.O 

1• Como nara pral, o Coaaelho zwuniJ' .... i duu ve1e1 px- aao em MUio ordi.úria. 

pod.tDdo nUDir ... •m .....,.. utnordinúiu. se uaim o dedctir. 'PoM111. iJuah:pate 

colo-.. - .~ • podido ooi• do JUDto Euc:uti.n, ooi• do c:iDm 

MOlllbrao, oojo do um ou vúiao Momlm>o qua diapmlwD do, pelo - 200 -

M .....,_ do Colllllho Mrlo amvoeadu com uma anhmd'nci• de.. pelo cmc.. 30 cti.u. 

Pt8to em euo1 de em .... ncia. quando a c:onvocaçlo devert Mr feita CDIIl uma ateee

dolnc:io. do, poJo m.-, 10 ctiu. 

'J!' />a - IOrlo Nolizodu DO IOdo do OrJIIDiuçlo, O IDODGO qua O ConiOJbo 

doc:ido om C<>Diririo par mlliari.o diatribuldo do doia -· So um Membro coo1'idor o 

ConMJho • N NUDir em NU turitório, • o CoDMlh.o concordar, o Membro deftd arar 

com u dnpMU qua ultn:pauem u dll uma seplo realizada na Hde. 

3' O c-lho podor6 <lOIIYidor qualquer po1o n..,.mombn>.., ~doo....,.. 

~ mv ·=ed" no lll't:iiO 11 a participu- dll qualquer c&. au.u ...a. u qualiciMe 

dt obMn'lldar. Cuo tal CIDilYite Hja aceito, o peta ou. cqaa.iuçl.o em. apnço ea.'f'i&N u.a 

comuaica;lo MCrita ~ tetido .o Plwid.ea.ta, e, M aaim o cMMjU', pDdeft .. na 

Cllllluaica;Ao oolicitor pormiulo pwa Cuor doei~ oo C<mMJho 

4' O qu.6rum pua waa lUdo do Conselho coaaistirt na prnença àt maia da ~~MUda 

do número doi Membrolazportadon:e que diJpcmham de, pelo m.auo., doia t.II'Çl»ck:w vo• 

de tocloe 01 Memb:roe upcw:t&dor&W e de mais da malHe elo núm.lro dai Memtne im~ 

tadono qua diapmlwD do, pelo ........ cloia - doo - do todoo .. -

i"'partadono. So no ..,._ morcoda pwa • obortun do uma _.. do Couolbo Oll elo 

q.wq.. reunüo pWWia nlo houver quM!m, o Pruiclonto dovon odiar • 11i1o1tura 

~ NUlo CN reuni&o plaaUia por Üm. mínimo de tri1 horu. S. ainda a.Ao houver quónam 
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l - ..... llsada. o l'rwidnto podon - lllllio 1111111 - • - da - ... 

rouailoploUrla par mllio tl'lo bana ao aúDilllo. So ao l!aol doota......., -to oiada 

.... - qw!oulll, o q-...- ponL.- ... o-da- .. 

I:'OWillo piollWia ..;,.;.- oa - do lllllill da metido dÓ aw....i'Íiao, --

ox(IOIL' oa qua dilpaahaa do, polo - aotodo à - do ....... oa w...m. 
...,_odanoa•odo maio da motododoa-doo-- ............ qU. n -~- •• 

do, polo--doo-dotocloaoa- iat,........_ A-toçAo-

-doparipd>~do ....... l4_-.idoroda_p ;r 

t• o. ........ ; E I - cliaporlo CXIIQUDt.amenW cla 1.000 .,.,.., I - ......... 

- ......... clloporlo _,..........do 1.000- diRrillafdi.- .. -- do 

c:Ma-doo...-'='ioii>"Mom-oxpcll'tadonoo~naoopod'hh-=•to 

--oatiJNI-oa (llldp- ...,W.toa daola oztiF, 

~ aa------~-di.- ... aatoio-
'*- ·=·l-to .. --do ..... noopocti- •• ,.... ;' do ... - ..... ---""""" --_.... .... •• aa-----im ........... riodi.--toio-
pzopu: ··elmeata ao wlwu m6ctia de aua napeai.,.. im.~ clll da- quatrO 

s• A~ do-'"" dotonaiDada pelo CoDNibo, aoa ,_.. daola utip, 

DO inicio de cada CIO cac..uo. pel'lllaiMC8Ddo em YiFr durante .... mo., pato DOI c.-

r Soaapnqua-qualquormcv!;ft, ;' llOil-do-daOrpaiso;lo, 

... --... -doo, .... - do ....... :za ... 31, .. dinil<lodo

doualolomboo,oc-Jbo_..,.l~doo-aoa...,..daolaoztiF, 

r Nlo oo admito hçlo do....,, 
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Almel014 

......,....., .. doootaç~o -eo-
1' Coda Momblv podod emitir taloo ao - do - diopOo, """' ~ ao podod 

dmcllr. ~ Momblv podo, DO ODIUIO, emitir do fi>naa di&lnmt.o 00- - lho 

ooj .. alribuldao.,. tarmoo do parqnfo 2' doat.o artip 

%' TIMIDMa.t.bro ; 1 d·rpode1111lariurtNWMem.broupcxtador,etodo:w.z.hN 

impanadar podo - OUtrtl Momln importador a ropiooctar MU& ln,._ o 

--ollroito do- om ~ rouDilo doCoaoolba. Nlooo aplleon,- c:aoo. 
alimitaçlo pnmta ao parqraro 7' do ara.., 13. 

1.. Sal ... dlap>Oiçlo ... - do_ .. c... .... tociu u-........ -
nd ,. do Caaoolho - aclotadu por moioria diotribu!da limploa. 

2' N.- do Coaoolho-• ...,...dou diopoo;çllol do piooont.o C...otmo. uijam 

lllaiaria diaCribulcla de dais t."p, cbtdlc:arlo 110 M,uinte paccs~m.,to: 

a) • amoçlo...,_mllioria ctiotribu!dado doil-am Yirtudo do

aepciwo de, ao mUimo,. trtl Membrol uport·i ... ou da. ao mUimo. tre. 

--importaàoooo, ola omi DOV&IDODI.o o~tida & ....uÇiodoatzu do 

48 horu, 11 o Coaoolho ulim o doc:idir por mllioria doo Membroo -

• por mmoria distribuída limpln: 

b) H, novamente, a moçlo Dlo obtiver maioria diat.ribufda de doia ~ em 

virtude do voto n.eptivo de um ou dois Membrw ~zportadoru. ou de um ou 

doia Membrol im.pcntadol"'l, ela sari novamente submetida a votr.ç1o 

dentro de 24 hora, .. o CoDMiho Ulim o decidir por maioria doi Mem.brw 

pruent.l 1 por maioria diatribuída limpla; 

c) H a moçlo !linda n1o obtiver maioria diatribu:fda de dois lerçoã..n.a terclira 

votaçlo em virtude do voto Mptivo de IJllnM um Mambro .,..:P.. t.dor, ou 

do aponao ""' Mombn> import.odor, ola omi .....u!enda odotada; o 

d) se o CoDMlho nlo aubmeter a moçlo a nova votaç1o. ela .. n c:oaaidenda 

rejlitada. 

Junho de 1995 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

,. ...,. ~on:~e .. compromet..a • aceit.r como obriii'Jo:liri.M t.od.M u ~ cr- o 

CoDMiho adoWI em virtude du diJpcEçóes do p~te Convtmo. 

AlmOO 11 

~~l~OUil'aa~ 

11 O CoDMlho poden. tamar med.iclu pua c:oaaultar • coopenr oom. u N.,._ 

Unidu, IU.U qGciu 11.,..-;•»••du e outru orpnizeçNne intcptQ!iiUMIIIotaia aproo 

p:;.du. o dond tilv o 111- provoitQ du oportiiDidodi>o - o Fwulo c-um pora 

ao Proclvtc>o - U.. .,..,_. Eo.,. ouu madidu, podom -- oo elo -

no.-uo - o CobNiho juJ,ua oportuon tomar para a naliuçlo doo objoli- do • 

_,. Coo.wtmo. T-""" nopoiiQ l.-upG elo qu.ol- prvjoiQ- • naiDo 

om vUtuclo elo tlio IUC!idao, a ~ olo contrairá ailri.- - em 

"""""""'ocia elo --dadu por Mombnlo ou outroo ooticlacloo. Nenhuma -

bilidaclo p>eiooN- imputada a um Membro da ~. om ftrt1ldo elo 1111& Clllldiçlo 

elo Membro. poldo .,Jriltimoo <GDCOdidoo ou ao ompmtim .. --por ouua !llombro 

ou entidMII CIIXIl r.pàto a tail pn:Jjeu:& 

2' Quando pooolft~. a Oriaoiuçlo também podarA <Oiiàtar a Mom-. a ...,. 

• .......- o a qGciu doadora o outraa ,qiuciu, :r~'ormaçlloo ...... projoloo o 

p%'01r81DU M dllla."f'Olvimea.to CRtraciol DO Mtcr cafHii"C. Qu.ando opa' JtD0 e a:m a 

ao.,.acia dao par;ao U,tonuadu, a Orpftizaçlo podou doeu - iDfonllaçlloo l 

diopaoiçto elo ta* <><pllilaçlloo o doo Mombrol. 

CAPtn1LO YD - .lllNI'A EliZCtJTlVA 

AlmCO 17 

Coalpo~ • ~da Juata E:ucatt.. 

11 A Junta E:ncutiva com~ de oito Membrol •xpcntadu:H • de oito Mlimtx. 

importadoru, eleitol para cada ano caCeeiro n01 termoa do artico 18. O. Mlimbrol 

rtlpnHD.tadol a.a Junta. Executiva podem MI' rweleitol. 

%' Cada lthmbro representado u Junta Eacutiva dalpad um npnMDt.at. e, .. 

Ulim o dn.jar, um ou mail aupimta. podeudo ipalmea.te dMipar um ou. mlil 

!IlM I Til de NU Nprwecti.Dtll OU auplea.tu. 

3' A Jw>ta -· tod um·Pnoidaoto o um v .... Pnàclooto, ..,.. .., oloi!Qo poJo 

Coooolha para c:oda ano cafeeiro o - poclom 10r rooloi!Qo. Nenhum doo clcil oor6 -
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tará cliroito elo voto IIU rewúõoo da Junta Eucutiva, caboDdo 00 -pocli>o INjlleta, 

n ... cuo. eafW 01 direitos da voto do Membro. Como re,n pnl. o Pr.idu.t. • o . 
Ytc»-Pr.idea.te para cada ano cal•iro urlo eleital dentft oe ~taatel da __.. 

4' AJuntaEuc:uli'rareiiiiÍJ'Mol_,llim.,.ta oa·oododaOrpzliuçlo.ombon

.....,- .... - locol, .. o CoaNlho - o cloc:idir por ,-. dlatzilluída elo doia 

~ Bm - elo .. taçla. pelo Couolho, cio C001Yita r.ito por ... Momln - quo 

a Junta EzeeutiY& Ml"riu em MU território, u dilpoiliçlllel do puqrd:t 2-.do ut:11o 12 

rolilrmtao a- do Couolho tambhloo opliarlo. 

5' O~-- mmi1o da Junta Eucutift C11D1io1:1rt oa-elo maio 

da matado do DúmOI'O doo Mem- uportaclorH que --- elo, pelo - doia 

tuÇOI doi YOtoe de tocloe oe Memlm» uportadorn eleito. para a JUDta E:ucu.tift e da 

mail da matado do número doo•Mombrol importadoroo quo ctilpaaham elo, pelo

doüo tai'Ç!OO doo YOIOo elo tocloo .. Mo111-im~ oJoitoo- a JUDia

S. na hora marcade para a abertura de uma reUDilo da Junta Euc:uttn. IIID bouwr 

quónuD, o Praidentll da JUDta E:ucu.tiva dever1l adiar a abertura da nuniiD por um 

~ elo trio boru. So aiDda l1lo houftr quõrum l 110ft boro !luda, o Pnoidata 

podem adiar mail uma ft& a abertura da nw:ülo por maia ~ boru ao m1Dimo. a.· 

no ftn.al ct.lte DOYO adiamen.to Gilda nlo bouvtlr quórum. o qu6rum n-*io pua a 

ahatwa da reuni1o CODaistiri na praença da maia da metade do número à u.mbn:le 

.. porU.!o... que dilpaa!Wa elo, P.!O mO..... z:iiotado doo - elo toc1oo .. .Mom

eçort.adontalmtol para aJUDta EneutiYa a de mail da metade do a.Wuro à Memhrol 

illlportadoroo - dilpooham elo, pelo ................. doo - elo tocloo .. -

importadora aleitai pu:a a JUDta Euc::utivL 

AlmCO 18 

t• o. Membra. &xpcc 
1 

a i ... importaclcn6 da Junta Eucutin. Ml'lo eleito. -

......, do Couolho poloo Mambruo ollpG<Iado- o importaclcn6 da~ .-pocii. 

vomonta. A oloiçlo clontro elo coda cataplria obodacorá la ~ doo porqrdlo 

.. ..,u. ... cloota llrtip 
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'Z' Cada Membro - om um o6 """diclato, Clllllàrinclo-lluo - • - do -

displlo DOO termoo do artip 13. Um Membro podo ......- o ou11a c:aadiclati> .. - do 
que dispoaho 1101 termoo do poricra{o 'Z' do artip 14. 

3' O. aito ... ndid•tm que ~ o aa.aial' nWura di .,._ 118 ..._ IUI 

nea.hum candidato urt eleito. no primeiro IICI'Utúlio, cam. llleaGI cM 75 '"'*-· 

4' So, do--o OliipulodD ... .........-3'-orlilo.- do_...,.. 
datae forem eleitcl ao pl'imeiro eKNUD:io, pa :kr • 'a_,.. 'MCI"sH"h, d1:le ..... 16 

participulo 01 Memlxae que alo bcNwnaa .....- .. aeahua doa m=dfdeW ........ 

Em cada lMml MCNtfllio. o míaima ..... c X .,.,.. pen ... ~~i I • 

mente de cinco mridecln .... que • oito ctndld·tM ~ li.dD elát.M. 

11" Oll&mbroqiMIIIIo--oaaoahumdoo--oloitao--

- O WD doloo, -poilodu M cliapooiçlloo doo podcrolilo • O 'I' - arlip 

fJI Cmrid m • que um Membro ab&eft 01 .oto1 qw1 U. lnla cm'~ .., _. 

eloito, bom<OIIIODO-'!""Iluo taahallido otribuldao,lllopodoado, ........., __ 

Mombrooloito- do mols do 41t- DO totoJ. 

'1', 5o CIO- rombidoo por um Membro W""- 4tt, .. -- aolo 

-""·-··~-- .............. -·---meio Duo minmao-ooooaalnaoo~ aootmw-brooloito, do-qoao 

D&Dhum doooloitoo .-mols do--
AlmCO 19 

Co1apet.tada da Ju.a.ta E:ucadva 

1• A Junta Executiva 6 reapoblâwl perante o Conaelho • funciona sob sua c:1inç1o 

prol. 

'Z' O Conaelho podo, por moioria distribuída de doia te~. dolopr l Junte Eucuti•o 

o esudc.io de qualquer ou de to1:1c. a. Mta. po&-ns, CO[,l •~çk d:x. cepintal: 

al aprovoçlo do Orçomonto AdmU>Utraâw o l!xoçlo deo -~ -

termoe do artiJO 22; 

bl owoponalo doo dini"• de YOto de um Membro, 1101 termoo do artfiO 31; 

c:) decido de liu,ioo. DOO termoo do artip 31; 

d) •taMle.:ilzMnto du coadiçall para adulo, no. tumoa do artiiO 41; 
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e) decido c&. nduir Wll Membro. DOI ~ do artiJD -'&; 

0 dec:illo 8 retplito ela NMp::illçlo. piOCIC:CaçAo OU. tbmiDo do preMDte 

Collvtaio. DOI tanDOI do arti,o 47; e 

1> NCIOIIleD~ ._ Membro~ dt emendu r.o prueDte Coa...mo. a. t.moa 

dout:ip 48. 

r O Cauollla podo, a ~ .,_..,to, por maioria diltribulda aimpla. ..._ 

~ ...,..._ quo- dolopdo • JUDta EucuâvL 

41 AJWlta !_,.tiw -tuiri uma Comiulo do FiDaDçu. a qual. ... WrlllOI elo 

U'ÜID 22, Jlcari '"""FJplf• .. auprii'\'ÍAI'O pcwpuo do ~llto AdaaiDiat.ratmJ &llr 

.ulltuâelo • aprvnç1o elo Canelho o do aucutar quailquor outrM taraCaa quo aJWlla 

Eucutift lbe atribuir'. entra • quaia M incluini o acampenhementn àa NCIIÜa e da 

daapaoa. A Cc-iMio do FI- ·-Dtari .... t<!rio ...... MUO tnhaiiiAio • """'" 

!xKuâft. 

fi' A JUDIO !xKuâw podari coaaâtuir u comu- o !lfUpoo do tnh.lbo quo, aWm 

daCeielodo r;.._-... ...-. 

Almoo :lO 

PP:noooo .. a ·u.·-ot•oH Y0taç1o aa .Juata EualdYa 

11 Cada.......,daJunt.a-npodadomi<irtocioaaa"-quotaaha.-

.,. --... ._ ~--. • 7- do utiCD 11. N&o Mt'6 permitir» wto par ;aww ;' 

NID Md pw itiàrt - Membral da Juata Eucu.ti'n dividir uua YOtoe. 

r Tnda àoàiiOdo JUDia !xKuân uip.t mlioria ipal•quo -.-

--polo Canulho 

AlmG021 ...._ 
1' A.o..._cloodolapçjiooaaCauolllaaclootapa mtpt,aoti&Junla-. 

ou-~doo-; ' elo Cauolllaou da .Junta-... -ftuDriw'• paloo 

a : ';w OoNrDI:& 

'I' A.odatuia-----~elo-leCotmlalo-

- por-1Zil>u1911oa ODWIÍO cloo ~.lludu ... -eloartipQ.jwl-
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aa a nceitM que M Mt•nhem da venda de MrYi.Çol Mpecf!lmiMII!Iambrm e da ftDda 

do~ I Mtudao pnperodoo DOI tMIDOI doo onip 'r7 I 211. 

AJmao22 

t'=do~-~· 

~~-- .... ......._ 
11 Dunac. o...,- oomntn do cada 1urdcio fiDaacoim, o CaaMlbo ....,..no 

~ta Ac!•"•' batiw da Orraolsoçlo para o ourdcio IIDaDaoiro ...,.me. o llud 

a-~ docadaMamboopora- Orpmaoto. O()rpmaota~-

1111 ..... polo a--.. 1oupom.ado polo "-'""'O do~--

do .......... 41 do artlp 1t. 

'Z' A-~ do cada M1mbl'o para o ~1nto Adminiatn.ti .. do cada_. 

ácie ilSD8DCIIiro ..n popcc 'oul t rwlaçlo qut~ exiate, na data em que for aprondo o 

~ID ~pua o uen::fcio em &lftÇO, cu. o número de MW -.ai • o 

total doo - do tocloo 01 M1mbl'oo. So, toclavia. no iDído do ourdcio lluDooizo poro 

- 01-om 'rinudo do cliopcato ao pariJrd> 5' do ortip 13, • -tzihuiplloo 

91101. OD_do_ do cada--do---- -ri' ~ 

• I " I doo <linitaodo-do quolqoMr Mambl'oOD -~ do-qao doia --· 
:P A am:t:ribuiçlo inicial de qualquer Membro que in;ft ... na~ depoil da 

entrada em vip do pr.entlt Convtnio Hri: fixada pelo Conaelbo com baM DO númtr'o de 

voto. cru- lhe forem atribuidoe, 1 em funç&o do período restante do eurácio linaDoeiro em 

c:uno, permU1ttC8Ddo, entretanto, inalterada u contribuiç6H fix.ad.u .-outn. Membro. 

para ...,. eurcíOo ftncceiro. 

AJmco 23 

Paplaeato daa eoatribaiç6ea 

11 IY contribuiç:611 para o Orçamento Adminiatrativo de cada e:urdc:io 6.a~ro 

Hrlo pqu em moeda livremente convenível e eziefftis no primeiro dia do eurácio 

em-. 
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2' S. um Membro nlo tiver pqo inteanJ,mente a contribuiçlo para o ()rçamato 

AdmiDistratiw dontzv do ooia m- a contar da data am - tal""'tribuiçlo 6 aziclftl. 

ficuD ouapoD&D&, atA - tal conlribuiçlo &aja pap, tanto ooua diniiD& do wiD no 

Coa.Nlho como o direito ele utilizar MUI voto1 na Junta Eucuti.Ya. Todavia,. a m~ que 

o Cnnoolho - o dacida por maioria dialribulda do doia - tal Mambnt - llca 

prindo da D&Dbum outro diniiD - lha 6 confarido. nam uUnido do naahuma da& 

obrilo!lla& - lha alo impoatu polo _., .. Convtmo. 

3' 0. -- Cllio& diniiD& do - taaham aielo ... _ DOI - elo plri

lfÚJ 2' doata artiro ou DOI tarmoa elo artiro 37 pormanocer6u. ontrotanto, ...._-. 

polo papmn.ID do ouu roapocti ... C<>Diribuiçiloo. 

11 A OrpDiaaçAo. fun<iaD&Delo da forma apocificada no parqnfo 3' elo artiro 7', do 

- podoiM - Clllltrair obripçOa alheiu .. lmbiiD do _ .. Convbio, • - .. 

entea.den qu. tahatido autari:uda pelo6 M.mbra. a fue..!.o: e:ar·partic\llar. ela llAD •IA 

capKitada a obter emprntim01. No eurd'cio de HU poder de coratl'atu', a Orpni='P" 

dawr:f. :m..ir em MUI crmtratol u dispo~ições deste a.n.:.i!fO, para que dlllu tenham 

mnhec:imento u demais partM qllll com ela estejam cor.tt"a1.alldo; todavia. a aUIIDáa 

-... ~ em tma coa.tntoa nlo oe iDvalidari nem jl$ t.omart ulua vira. 

'11 lu NIP""IIbilid•dee ~ira da um Membro Mlim.i.taria a IUU obriPÇI!Iel CIDIIl 

NÇIIÜOMCOD~eapz ·e=ente•Upuladunopnsenc.eCOD.vtmo. En•rd 11., 

qu11 01 tei'IC8irue cr- tratam CDIII a~ ttm. coahec:i~Dnto d.u ctisz "pl'ot tio 

..... ti Coa"ltaio MWea du r.pon .. bilidadu Anaceiru .. Mem.bral. 

Almao 25 

O maia otdo pou:íwl, • DO mú:imo Mia m .... apól o ea.c:.namea.to de cada uer

ddo haDc.wirD, Mri IJINNDtada ao eoa..lbo. para aprovaçlo e puNj ;'', a pneteçfo 

do _._ da& .-too o claapoau da Orpnizoçao .. r,..., .... ooorclóo om -

wriftc:ada par perito tm cocu•tilid•"' indepeciente dot quaàral da ()rpDj.gçiD. 
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CAr .. f'ULO IX - DIIIDOa..azctrnVO & PUI GAL· 

!ll..-1:1:-"'11"' ..... ~ 

I' c- ---~daJIUitaEucutin,oCoaeelhodaelporloDin
·!.-.ti..._ M ,..pocti_ COilcliçeol da ompNIO - eol&bolocidao pelo CoiiOolho a 

--oúlapo u de fwK:iaúrioe de ipaleolel"ria ... '*i I ·;o u.._ ---
'l' O Dln--tivo ' o prillcipol fwlcioDirio odmWotrati"" da <lrpDi&oçlo. 

omdo NOPQIIdWI pelo cumpri...,,. dao 1\m;o.o quo lhe OOIDpei&ID aa odmiaiatnçAo do ...-...c--. 
3' O~- .... -. ...-L de_...._ a rooulamataçloaota!Jo. 

locida pelo CoNalho 

41 -·~Euc:utivoaam qualquartw.:iooirio_tor __ 

IIII ;-._DO-OU 110;,.,..,.... Go cafj. 

~ No .. rdc:io de au.u fWlÇ61a. o Dintor·Eucutivo e o peuoal Dlo IOiicitarla DeJD. 

r lo l-da oanhum Membro,...,. de oanhuma autcridada •lnllhal()rp-

~ Dlwela ........ • atai ÍDCDilpetíveilcam •uaCOilCiiçlo de a. ·,-"riaeiJat,maa.. 

ciouia. roapoiiÚftiS IIDicamtnta -ta a Orplliuçlo. Oa Mom- aa ---

Almoo 27 

11 A. Orpnizaçlo 11Mri como centro para a cocapilaçlo. o U:r.tardmbio • a 

puhli ; , de: 

a) infonaaç6M •tatúticu nlativu i. paod •çlo - ~ M.....,.. ;' e 

im~ l diltribuiçlo • 10 coaawao di d DO m.UDào; • 

b) na mtclida em que o julpt a:mwDiaDte, ~ ~ aabn o 

cultivo, o tN n·mt~pto • a u.ti.liuçlo do cúi. 
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2' OC..,..lho podortaolicitar..,. Mambroo u inform- 101ft ocafl que

nec:euüial a IU.U ativiclades. inclusiV. relat6ri01Ht.atiltiCCI peri6clicoll0bft ~ 

• 1u.u tr..Jinri••. u upoa1t;An • im~. a ~o CIJGIUIDO, 01 atoqu,la. 

a. pnp • 01 imr-tae. mu Dlo pu.lJiicad nenhuma infona.~ que permita idlnti&ar 

ati'ridodoodo _.., ... _quepcoduum.~ou~eúl. 

O. Mem.bn. pr"'etulo U infcna8QGe110licit.làu da ZUDeira IUia m;ntz::iM' 1 pnciM 

31 o Coalelbo •tabaleclrt Wll aia&eiD& de ..... iDdicaâYal qua paopw .... 

publiaçl8 do um - iDIIicaâ>o -poeta dürio. 

4• S. um M.mbro deisar de prwatar. ou •ncoatrv diftculdadM em pnatar, dmtro de 

um~~ infarm~ •tatflticu ou out.ru, IOliciudapela euo.Jbo·• ~ 

Uriu M t.a f.a=ri"'UUIIento ela OrpnilaçiO. o CoDHlho poded IIOiicitar •Mealbra-.. 

opl'II\'Oqueaxpüq .. u ..- clanio-oboorvlncia. S. .,..,.;c~a....,..- _... ..... 
IIDc:ia - u ma'*ia. o CoDMiho podort tamu .. modiclaa eolávoio. 

11 A 11m do fociütar a eom~ do cladoa fltaU.tla>oi ooln o Cllllléáo CIIMilo 

iD~adoapunruqu.müdodoodocafiquafonlllla; ··••pareaclalllalllhro 

aport•dcr, a Orpniaçlo •tabeleclri um. lia tema de C.rti6cadcJI; d. OriJUL, pww ec'o 

2' TOda ; ·- do ~d &!ta par um Membro axpcrtador -' ..,.panc~a par um 

CutUiclldo do~- Oa c.rtilk:odoa do Orlpm - Olllitldol, do-... 

a roruJ0111antaçlo aotabaloc:icla pelo Conoelho, por uma qineia qualillc:acla. eamlhicla paio 

Membro a aprovada pala Orpniuçlo. 

3- Todo Membro exportador comunicari l Ora'Wzaçio o nome da qtncia aovv· 

namant.al ou nf.o.IOV'n:IUliiDtal HCOlhida para di!Mmpenhar a funç6n •priftc•d11 

no parqra!o 2' deste artiJO. A Orcaniuçlo aprovari etpeciflcameu.Y u qtnciu n» 

·eovemamentaU, de IICOrdo c:om a rei(UiamentaÇio aprovada ~lo Conaelho. 
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AlmCO 29 

1' A Orpnisaçlo promovod. o pnpuo do u•udoo o puquiaa ro~ t
da produçlo • diltribuiçlo de call. 10 imJ)IIdO de medida cv•Jilii&IIMDWI DOI pafiM 

Z' c... o objotiw do implamontu u dio~ do podcrú> 1' doote ordcv. o 

Couoolho - ....... ..,....do _ .. ordiD.6ria do cada .... -.... .... -· 

anual de ntudol• ~com a CDI'Nipaodente utimativa àol ~ r t C riDa, 

3' o CODM!ho podod. ·-. participaçlo da ()rplliaçlo ... --. J I i ... 

a HNIII empnaditb caajUDtalll&nta OU em COOpii- CIDID OUtnl ~a 

inltituiçaN. Em. tail ~ o Difttor-Euc:utiYO &pNMDtari ., Couelho Ulll relata 

................ doo--~ ... da~· do ............. 

~ enwbidoo ao proja ... 

41 O. utudole pnquiJM a Mrwm empreendido~ pela Orpniuçlo ooe t.ermoe dMte · 

arüp- ftnonciodoo por......- iDdwdoo ao ~eato MmiaiotnU... propondo 

..,. termoa do porqrúJ 1' do arâp 22, o ..,... eucu'"doo pelo peuool da Ozpnisol:lo 

• por conaultone, .. ~ 

CAPtnlLO lii - DIIIPOSIÇOES ~ 

Amco 30 

Ptcpusdwcw para ua 1MW0 Coa ..... 

0 Coueiho podrml eyemjner a pouibilidade da nepciar U1D DON Coll"ttnio 

IDterucioiW do Cúl. iDduiw um Coa~oio que poderia caatar IDICiida dltt' ed• a 

equiJihra:r a oferta a a demmda da cafl. • poded. tomar u medida qu. jul,ue 

aprop:i..Ja. 

MTIGO 31 

R ; ' de oblnKuJol ao CO!IIRUDO 

11 O. Membrol ncoahecem a imp:Kt.&nc:ia vital de consei'Jir4 M, o mail brne poufvel, 

O maior aumaDto pouível do COD.IUIIlO da eaf,, principalmaa.tll por meio da elimjni(Ao 

craciual doi obltKul01 que podem entravar eiH aume::~. · 
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zt úa Mambrol r.c:o..., _ _.m que cer~.o , medida :!tualmente em vip podam. em 

maior ou meDOr pau. entravar o aumento do couumo de cafl, am particular: 

a) Clrtol reFm- da impa!Uç&O aplicive1s ao cafj, incluaiw tariCu Jnf'era. 

ci.al ou da outra natUN&a. quota, operaç6e1 de monopólioiPftmamea.taia 

a de qiDc:i.u ofic:iaia de anãpr&. a oUtra norma admimltraâ.vu a pritic:M 

~ 

b) certoa rqimea de upoateçlo no que ciiz rupl'ito a IUbédiol diretol. ou 

i.ndifttol. • outra norma adminiatrativu a pritic:M CIOIIMI'Cieil; a 

c) certai CDDdi9"" de com.,...;•li•&Çjo iDtema a certa dia~ lqâla 

admiuiltrati.vu iDtllrDU que podem prejuclic:u' o cooaumo. 

J 3' Taa.do pnMDtaa oe ob,;.DVOI acima mendonedcw a u ~ do parqrúo 41 

doota .......... Membrao oofoçor-M-io pa< procodor l roduçio du toril'u aplicaooio ., 

ear.. ou por' tomar outru medida d~ttínadu a alimiaar o. obe~ ao &UIUilto do 

41 t.vu.do am CDI1Iidllraçio .teua iDtere .... mútUOI, a. Mem.brol M c:omproma*'-ID 

a bulcar oe IILiiol ~ paro. Q\111 oe obatácu.l01 110 ct..nYOlvimaato do comá'cio a 

do CODSWDO m.IDCionadol no pari.grafo 2' desta artiro poaam. ur ~vamante 

reciul:iàl» •· l!nalmea.ie. Mmpn que poeaiveL eliminadoa,. ou para cru M af'ai:tol deiMI 

ob.cAculoe ..;am. canridtmwlmante atenuacb. 

5' Levando am o:maidl~ os compromis101 usumidol nos ten:llOa de parqrúo 41 

date artiJo, 01 Membral comua.icarlo anualmente ao ConMiho todu u madida que 

adalu- DO MDDdo do dor cumprimanto b clispoo~ delta arti .... 

s- O DintcJr.Eueutivo pre~ periodicamente um .. tudo .._ o. obe~ .o 

c:oD.IUJZlO. pua •ubm•tar li apr'Kiaçlo do Conselho. 

7' Pat11atin!Pr01 objetivoo deste artiio, oConlalbo poda f'ormulur•-·rd ;' -

Membros, que informaria o Con.selho, o mais cedo poufvwl. du m.edidM que teabam 

adot.ado para implementar e .. e recomencllç6u. 

1' O. Membro. remnhecem • a!="'sidade que oe pafMiem cleMn~to tha àl 

ampliar u bue1 di suas ecDftOmiu. por meio, inUr tJÜIJ, da ~ 1 da apor-
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t.aç1o c» produtol manufatunda., inclutiw a inàus~ do, c:úle a ii$ a;en • 

c:d indwotrialiudo. 

Z' A tlt. n~~peito. 01 Memb,_ evitario a adoçlo de medidM JOW:T''•""taia que 

pouam dnorpnizar o utor cafHiro de outrol Mllmbrol. 

3' Cuo um Membro c:onoidoro que u cüpooiçoloo do porqrú> lP doow W.., alo 

ettlo MDdo oblerYadu. deve c:on~~ultar 01 ou.troa Membro~ iD.~ laiUadD ~ 

.......... COClla o dispooto •• ortil" 36. o. Mem-----pon ...... 

a ui:a. ea.t.ndim.ato amiPwl cW c:ad.ter büataraL S. MtM ~ aiO oaG I ' w A 

uma toluçao uliafat6rio poro u parto~ om quMt.1o, ~ clo1ao podooA .-a 

IÍlatária • c:cnliduaçlo do COD.Mlbo. 001 termal do artip 37. 

4' Noahumo cüpooiçAo dooto Coavlruo projudica a dinlto do ~-do 

IOIIllrmodiduporopnnnirountmoclioro~dooouMtar_...,..... 

polo importoçlo do c:d indwotrioliudo. 

AJmaa33 

Miaturu • aublltltuW. 

11 O. Mambrot.nlo mmtlrloem vipqualquer rq-rlamtpt•;:icquea:ijaallliatan. 

o pi nmea.to ou • ntiljuçto de ouc:o. produw. a::a: o c:af4 pua l"rr'eDda QDm.lldal 

como c:d. O. lllom- 11Corçoroseolo por proibir o voado o a_..._ oob o
do c:d, do produt.oo que coatonlwa 0101101 do equivaloato a 90 por -to do ....... 

como maüri .. prima báica. 

lP O CoaMliiD podo IOiicitar a qualquer Mombro a ~doo modidM-
poro_.,._ o o!Joonoaa.ia du cüpoo;çOH dooto artil'l· 

a- O Diretor-Executivo aubmeterli ao Conselho um reiatC.rio periódico sobre a obeer-

vtnc:ia da dUplliç&ll, deste artiso. 

AlmC034 

Coa.N.ltu • oooperapo com o Mtor privado 

11 A Oqanizaçto mu11.era e1treita lia:aç&o c:om u orgam::açóea nlo-penwnentais 

qua M ocupam do c:omúao internacional do caí' e com pentos em auuntol cafeeiro~. 
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2" 0. MPII>ral ~ UIIUU atividadn abran;idas poW dispoo;-clo -"' 

Con:vtnio em harmaaia com u prática comerciait correntes. e ablter-H-io de prtdcu 

de venda de c:aritar diacriminatório. No eun:ícío d.uu attvidadu, es~ par 

levar na dnida coaaider.çto 01 lertüm01 intereuea do setor eafteiro. 

AaTIQO 35 ----
O. Mombooa ln...., na devida -rclai'IIÇIO o DWIOjo auatall*"-1 doa- a 

ps cnmeato do ca&. t.eDdo em coa.ta a. princfpioe 1 objeti'YOI do ÕIMD.\'OlYimeato 

o111Wliáol a .......... a& VIIISaaalo ela Coafartncia claa N._ UDiclaa ..... C....n:io 

i IluaDoalvimaoto a "" Conl"ariDCia claa Naçj~u. UDiclaa ..... Moio AmbiniAI a 

Dnea~eato. 

Todo U.m.bro aoolhart li .. oravolmoniAI u dili&tndu que poaaam Hr Coita par 

outm Meaibro 80bn toda matúia nlacionada com o pnunt. Coa..tmo. e propxcioaad 

oporlWiidodaa adoquaclaa poro a I'Oaliuçlo da CORiultu a olu ftJaliYu. No - da 

. w. <1JIIOII!tao, • pedido da qualquar claa PElei. • "'"' o UHiltimalllo ela outro, o o;-. 

-Eucutivo cozutituift uma ~~ independente. que u_~ Nua bou o&ioe PR• 

CODCiliar u ~. M dnpuu com eua comiuio l1io Mrio impu.taclu l Orpri,.;tc 

S. Ull1a du parte• n1o ~~e~itar que o Diretor--Executivo conatitua a comi"lo. ou M u 

coaaultu alo caachazinm:. uma IOiuçio •• matúia poderi Mrrn•jaltede 110 O'reelbo 

1100 IAirmoo elo lll'tipJ a'i'. S. u cooaultao <011cluzftm • uma aoluçlo, -" -:o-lft 

nlat4rio ., Dúwtar-Euc:utiw, que o diatribuid a todoa 01 Membroe. 

1' Todo litíaio rtlativo à interP!-enç"o ouaplicaçlo do pl'fJMJlte Convtaio que alo Mja 

resolvido por meio de oel')ciaçt~M Ml't. a pedido de qualquer um doi Mem.btollitipnta. 

submetido a dacido elo Cousalho. 

'J! S.mpra que um liu,;o for s]!bmoüdo ao CODHlho 1100 IAirmooo ciÔ parqnfo 1' claaiAI 

anilO. a mlioria dot Membrot, ou 01 Membros que dilpon.bam de, pelo meDe~, um tllrço 

Junho de 1995 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

do númeru total do. voto.. podem aolic:itw que o Ccmaelho. dapoi.a cLI debato. D ca. e 

- ant. de tomar uma dec:ialo. obtenha o ~r da Comilllo ecm.wava 'lllmrim""• DO 

3' •> A mlllM que o ConNlho decida unanimellllla.te de OUVa modo. ia.~ 

• ~ Coaaultiva: 

i) duu peuou delipadu peloa Membrr.. .xport ' w. wu dia. 

com crande e:~peri.ADcia em uau.DU. do tipo a q.- _.. nflre o liu,to. 

e a outra mm autoridade • up~ritaciajuddica; 

Ü) d.UU peuGU C101B idltrticu qneUfl.._,.. deejl"ecl" peb Membrcl 

iü) um ProoidaDIAI, ucolhido po< .....,;..;dado polao quatro -

~....--dou disp'oiç6M doa- i. ii. ou. .. - da 

dw do, pelo Pt.lideute do ConMiho 

b) Podarlo U.IAIJrV a Co-C....Wti .. cidadloa da poloM "'*'o.--
1111 P-CaatrataniAiado proaantAoCaaobia. 

c> ,.._daai.,..du ponaComi'.'toCaaaulti .. .-atllulo ~ 

d) M .-_ da Comi- Coasultiva- pqu pola Chpni ~' 

4' O -fn·dam••tadoda ~ Coaaulti .. ooniiiUÕIIIOtidoaaCaawM -

claciclid-- do lillliao dapU da pondaradaa todu u ~ ,_.;--

- ·- -

11' lloalro do - da aoia m- a CODtar da data - qllll O litfelo ilr auhoulido l 

.... ap ·oç~n, o Caaoolho- proferir-- o lilfalo. 

11' Toda ,...a=açe- qumto a falta da cumprimontD. po< porto da um llaün, doa 

obriPQDu daoonutaa do proaante Caavfnio. davanl oar, a podido do .,.._ qllll 

·-..-a ndmaçl" aubmatida a decido do Coo•'bo 

7' 56 por ~ di>tribulda oimplaa poda oor imputada a um Membro a falta da 

cumprilllla.to du obripç61• decorna.W• do prnence Conriaio. Qualquer omduslo que 

damo1111tn ter o Membro faltado ao cumprimento daa obriPQ!!M daoortontaa do proaantAo 

Conri,;o - oopoc:illcar a na..,.u da illfnçlo. 

8' S. CODJiderar que um Membro faltou ao cumprimtlnto da obripç6H dec::arnln'

do -ate Caarillio, poda o ~lho, Mm projulao dao damaio modidu ooon:ili

prniatas em outro. artfp do prnentli Convtnio. •uape~~dlr. por maioria &tribufda de 
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doia ~ o. dimtol de vato deMe M•mbro no CoDHlho, bem c:amo o dinito de emitir 

-~votGe 11& Junta Executiva. att que o Membro c:umpra IUU obri~. podando ame 

a Couaelho decidir, 1101 term01 do anilO 45, excluir ttN Membro da Orp.aiaçlo. 

9' Todo Membro podo oolicitar a opinilo prma da JW>ta Eucutiva em qual~ 

quatAD que Jeja objeto da liu,io ou Nclamaçio. etee de • matma Mr debatida pelo 

CAPtnlLo XIII - DISPOSIÇ(IU I"'NAAII 

Aln'IC038 ........... 
Do 18 do abril do 1994 a 28 do ootambro dto 1994 illduoiw, llcar1l o -"' 

Coa...UO aborto. ua IOdo daa Naçlloo Uaidaa, • llllliuatu.ra daa Pvtoo CoDtrotantaa elo . 
Coa...UO lr.tanladllaal elo Cali do 19113 ou elo Coa .. .uo Jntanoaciollal elo Cali do !Ma 

Prorropclo, a doa a-- qua tanham lido convicladoo a pozticipu daa - elo 

AJmC038 

••c" rr' ~ ou a)tJ'OftOie 

1' O-"' Coa...UOI!calll,jorito • rali~, acoi-""apnwoç~Gcloaa-

u--. do acordo com oa aaua zupoctivoa - amaiituóoD&ia. 

21 haltumdo o dispaRO no artip .co. 01 inatrumentoe da nti' ;'' Dtalç:lo CN 

-- - dopolitacloa """ o Socnltric>Geral daa NaçBoa Uaidaa aW 28 do 

--do 1994, O Coaaalho podo, =tudo, =coder prouoco;IM do pnoo aGooonraa 

oicDatirioa que aa vejam impoaorilrilitacloa do efet\1&1' o referido "dopóàto ati - c1ata. 

Aln'IC040 

Eatnà .. vtpr 

1• O pNMDte Coa.dnio entnrt da8.Ditivame.te em Yip no dia 1• de outuhre 

do 1994 M, D&&a& clata. 01 GoftrDoa do, pelo iiWIOI, 2() Mambroo uportaclorN ....... DO 

múUmo, 80 por CUlto doe VOU. dQI Membrol uport•dmw e, pelo ID.IIDOa, 10 Membral 

importadoroocom, aolliiDimo, 80 por canto doa VOIOI doo Maiiibn>o importaclona, ....,...to 
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dlculo-- 211 do-- do 111M, c;......,. de~ ~ ........... -do 
ra~ -loçAo 011 lproY~. ÀltanwiT .......... O -- C......U0 -

dollllili-t. ... .,; .... qua~q...,. .._ ... dopoia do dia 11 do outuln do 1IN, 

ciHclo'ctuoM-IN~on ..... orip- tarmoodo .......... ~-allp, 

• oo - do ratilkaçlo. -loçAo ou li*O+oiçlo dopooitadoa 11~ ·• 

- r.qulsitaa do--· 

2' · •· ·O~t.Coa.......,poclor6 anlnr~t. ... .,;p,.,dia 11 dioiduln 

de 11M. Pua ... &8. ~6 axDO taa.da o IUIIDO e&ito cli um iuti ±"' 

de~ IICIIit.çloou. &pr'O'I~ a aotieM;I' feita por um Goftraolipatúiowp 

~doa P-Coa.lnltant.l do Coa.vúio IDt.Uuciaaal doCafi do 111113Pioct a • , 

ncolácla palo s-.UriooGeral claa NII'IIOI Uaiclaa •" 211 do •tomln do l!IN. tio quo • 

COIDJII'GID'IM .. ~~ete a~ Cóavtaio. ci!IIICIDCdoa.~ual'lfNSfM 

• a sncurv obter a nH' ;:ln &Ciitaçio ou. apronçAo do pn~eaN Cc:avlaio o.- CllidD 

paiiMl. ele .... CDIIl MUI pi :CE CIIUtituciaDaiL o Oowmo .... illlapawwtcc. 

apliar ;aueiuca · mta o ,._...ca CollYIDio. 1311 ...., ODIIl.IU hci•1à;Ae ~ tliflbla" o 

depdlito de ~eu ~to de ~ti' ·;';,, acei~. ~ apeou. ;'. ~ • • 

~- -édo- Puta do ,._.,._Coa. ...... •" 81 do dnatDbto do 1111N 

iDcluain, I-qao,-- data. dopooit. O e=npat.nt. ~do nlill-. 

caçlo.-loçAooujRGt ;' OCoiiM!hopoclo........lorUIIIIjMOCiGIIÇiodo...-doniiO 

do qual wtl Goomlo quo ,ote.i• •P.Ilcudo o -nt. Coa..ta» ....,.._ podo 

efaluar o doploila do - iDatrumol>la do ratilkoçAo, -loçAo ou -oçlo. 

ao S.. ... dia 1' do~ do 19114, o -nt. Coa..ta» .... ---.,;p, 

dolltlilin011~ta,- totmoodoo parqnfoo 1'""2'-allp,•Goooorl* 

quo liTOO'Ottl dopooi-~ntoo ela ra~ -lllçlo, ~""-.., 

qui tiWNIIllf8tuado aati~ COto•t•-IJ&I.ol,;tr.Ddo-M & aplicar prcwiiCII'iuwzlie O ~te 

eoa.--., do acoodo e=n '!11-1 'aci•1a;Jo, • a-. ara~ -loçAQCNijMOO"'*'do 

,._.,._ Coa."llio, podam, par acoodo mútuo, clacidir qua o _._ Coa..ta»- a 

prowitoriuoent., lllU n.lo cWínitivam.cte, cm 31 de dl•mbro Qa 1914, 01 GoftrDol, ~ 

tiVVIItl dopooitado iDIIIrultlontaa do ra~ -lllçlo, aprov"'*' 011 - ou 

ofatuado u noliftcaço'oo IIIC!cionadu no puqra!o 2' - arli.., poclorlo, par acoodo 

DLUtu,o. dM:idir que. IDtft ela, O pruct. Ccmv•Dio CODtiD.uad a .iprar prvviiOriamea .. 

ou puuri. a Yicorar de&u.ti.vamente. 
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AJmGO 41 -
I' OGown>o.lo...,Wol'W'EatadoMombroduN-UDiduoudoqualquor~doOUM 

~.~r"!""""'"~ aderir ao pnMDte CoqriDio. D.ll ..... cr quiJ o eoa.u.o. 

-. •taholoeor. 

:I.' Oa ÍDalnlmODlOI do ~ ...... dopaoitadoa- o s.a.tü»Gon~ clao Naçilll 

Uaidaa. A-V\....-N o partir do dop6oilo do ,..pact~..., -lo. 
-42 -

"r"nel'' .. eo....- • ten'itd._ ......... 

I' Todo Goomlo podo, pcw ocaoitD da uainatura ou do dop6oilo do an ......,_ .. 

do nli• ; ' aooitaçlo. ~ oplaçlo provit6ria ou adodo,.ou am ~

...,...._, aati11car ao s.a.Uzio.Gonl daa N- Uaiclao - o _ .. c:....- • 
aplica o quaiocju. •uil<lrioa s-aqu Nla!6oo m•m · •i•' .._-. O_.. 
ec.n.m.IJ# 11 6- nfcrilb territdriol a partir da cWca .._ Dl'*i' ;' 

2' Toda P- Coovataa• quo dooojo uereor oo àiroi""' quo U.. -·-

do ortip ao, - NOplito o qualquer doo torril6rioo s-~u NloQDol ia._, · ele • 

.._-. ou quo dooojo outoriur U.. douos tarritóriruo ~ poi1ieipor do - ~ 

_......., cautitufdo - tumol do artiiO •• pode f'ad.l:.' ::tec~Wlte MÔ1 7 

..... 

-tido ao SocntúioGon1 du N- Uaidu, por ocuüo do doploito do - .,._ 

JMDto de pti11 ;' ataç~o, apnw8ÇIO~ aplical;io provtlária ou .-.o, ou .. ~ -poo-. 
3' Toda Part. Contratante que tenha feito declaraçlo !:c» term01 do puqrú:t .t• 

deate artiao pode, em qualqu.r data potterior, mediante n.JtJfiaçlo ao Sec:NUrio-Geral 

du Nat;6M Unida&. declarar qu. o preNnte Convtnio deiXK de N aplicar ao território 

indicado ua DCJti6 ;' • A partir da data cLHaa n.otíficaçlo, o prnente Ccm•tDio deiu de 

H aplicar a tal t.rritmo. 
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4' Quando um território ao qual Jeja aplicado o pntte.atll Convtnio- na. t.rma. llio 

puálra{o 11 deste ll'tiCO H torna independenw, o Gowr.\o do novo Est.do'J)Oiie. dentro 

de 90 diu apól a independ.incia. declarar, mediante notificação ao Secretúio-Geral du 

N'açõts Unid.u. que ... umeot dirwitoe.e obrieaçOesde uma Puta Contratante dapnHa.te 

eo .... mo. A partir da data da--- Govomo .. - Puta CoD.....,.tedo 

prouDte CaDYtDio. O Consolho podo c!oDoodor Wila ~do pruo daotn> do qual 

eua noti&eçlo pode Nr (eita. 

AlmCO .. 

TodaPutaCoD.,..taDta podo ...u.r- do proMDta CoDvfllioaquolquor-to. 

mediaa.t. noti" ;-' , por •JCrito, ao Secrwtúio-Geral du N8ÇOII Uaidu. A Nt:inda 

.omaM.-6 ol"eliva 90 diu opia o .-bimonto da QOtillc:aç6o. 

O Coaoalho podo. por mlliaQa dioV;buSda elo doia taop,_ -~ ""' llamln da 

Orplliuçlo,cuocloddaque- Mnllm> iDiri:qillaooilripP!ao doaxrntMdo_. 

CGD~ o quo tiJ iDlnçta projwtica Mrialllonta O fimcjcnomaDto do -ta c..r.talo. 

C)Çaaoolho~úucliatammte-docidoaos.a.t.úlooGoraldaoNa!'liaoltaiãai. 

N~la diu apóa·a doddo li!> ('.imw!ho o Membro.,._ elo "popwonol -rl OrpaiucAo 

.. Mllr Puta CoDinlallte,- elo .... Puta do proMille CGD ....... 

AlmC041 

I' O Coaoalho ..-lomri aliquiclaçlo elo -teo..,... todo !llnllm> '111" M- ou 

Mjaaduldo. A~ ftt.or6 u import6nciuji papa pelo---'111" 

l!cad oilripdo • - quaisquer impo<thciu q••• eloYa • OrpzliaaçiO ... dala- """ 

tal ntinda ........... tornar •fodva: tociaYio. ... - elo ..... p-c.--. 

-poder -lar 111118 aiiiOilda O, ""'""'"ÜIJllamODia, doizu elo portlcipu do -la 
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2' o M.mbro que tonha doiudo de partidpar do prooonte eo.. .. mo nio tor6 dinito 

a qualquer puoala I'IOWWlle ela liquiclaçAo ela o.ram- ou de --daata, 

nam aar6 __.twl palo -•nto de qualquor parto elo dl&it que - -

quuelo e1a up~nç~D e1o _.. .. eo.. .. m 

Am0047 VI--•-
11 O -te Coa.tmo parm- om Yi..,r par um parioclo da a- - aW 

30 da_., da lfllt, a •- que lOja JWUCtopdu-- elo,.._. .. •

erlito. ... ---elo JIOr6lrd> 3' ...... ertifo. 

O Coaaelbo poda, PI! maioria de 611 par ..,to doo- que ••I* 
• .a..·· a ..iana cliatribufda d. 70 pai' CIIDto da mtelidpde daa .... ~ qa1i • 

pa...-te eaa*-~. noe,a ·w ou. pauitbpciu. CDIIl c:- .. modi' ;' S~M~...-

que o Coaeelbo clet.ormiDa. Toda Parte Coatntmte que, a-. a date da •tnda- fttor 

._ Contaio 'V 1 t• ou pacwzcpdo. do tiver Ddi' i' • ~ ._ 

Naçiloa Ullidao oua -~- Coavhio ro110pciaclo ou JWUCt psl o ..... __ 

queiOja-011 ia-te da um Grupo-M.mboo. • em ..Qo-..., -oWofllta 

101.-· ;• .......... data,-. panir de·- da putid--c--. 

3' O Coaarlllo poda, a qualquor mucoato. • pala maioria doa ..__ qao - · --palo-. --diatrillulela do cloio -ela ....... da doo- dadollr 

tonllaaro-teeo...tmo.,~ -odaddir, !bradaclateelaatnda-'fipre 

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

palo tompa qao llr• 
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...,. - Dunate-~oc-lho...,.oopodonoa Ml~mci~Mqae-

llmooi--

1' O COOM!ho pode, por moioria diolribulela c1a doia ~ -=•r M P

Coa.trat.u.tn uma tmezu:la ao preHDW Convlllio. A ta:s.ea.da ctrari ... \'ÍIW 100 dlM 

apóe ha .. r o ~rol du Naç<leO Unidu ...,.bido -!!c- cla -~ cla 

Parta Coatntantea qua npnMDtam, pelo mtDOI, 75 par cato doi pm.. ••; t·i • 

·com, no mínimo, 85 por cento da. votol doa Mambrol ·~ e . di. P~ 

Contratantes que repreuntem. pelo me1101, 75 por cea.to à paiaM im~ CGIIlo DO 

míni.a:lo. 80 por canto à voto& do. Membrw import.acloa.. O Con.1bo !.n. U P..

ContratantH o pnzo pua C!U" ooti&quom ao Secrot.úic>Geral dM N- UnidM 1110 

.ceitaçlo da emllllda. Se, ao expirar o prazo. nlo tive!Ulllido ~ • DU 

rwcesúriu para a entrada em vip da emtl1da, ttlta Hr6 CliDillidemda aa.o rRinda. 

2' Toda Parta Contratanle """ ú>leoha lloito, clanw do pnm &uáo pelo Cm•lho 

• ~ cla -~ela ....... cla.. todo tanilório- Mi• MambnOililllqrut.o ... 

um Grupo-Mombru, a am cujo oomo tal noâficoçlo ú> IOoha lido lloila ati -la clala, 

doizui, a portir ela elala 1m """ a rolloriela omooela entrar am vip, ~ putioipar do 

~te Coa.v•mo. 

Amao4t 

t• CoDiidera-ae que o prn~~a.te Coa.vtnio • continu.açlo do Coavtmo ID.temac:iaraal elo 

Calõ .._ 1983 Ptwtopdu. 

2' A 11m ... l'acililar a -tinuoçlo iníntarrupta do Convbio lntemac:iaraal do Call 

.._ 1983 Ptouoctolo: 

a) pmtl._am,;p,amonooC!U"mai!i-por~do-'" 

Cm~ todo& 01 .,.. praticadoo pola Orpoiuçlo ou am 1111-.,. 
por qualquer cla ..... Ói'JIOI, "'"' - 00 Caa.vtnio ln~ do Call 

365 
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de 1913 Ptau4odo. qua utojom em vip em 30 de .- elo I!IM • 

c:Qjco-- .,....; ..... ·~- d.ata;. 

b) - .. ~que o Couu!ho don. -·-o-....... 
de 199&'N, p&1'& aplicoçAo ao aao ..r";, de ~-·- -..d.al pale 

Couo!ho..,- cafooiro de 1993/94 • aplicaclu. em- pourioolria.-

AmaoiiO 

O.-de-ta Coomoioom Mpuhal, frui'*',~ •""""""" do ilual

., ... ,. au .... -. O s-túio-Gol'lli de& N&Ç11a UDidea Nrl1 dopooituio doo -poctnoo 

DI P't DO QUI,. oaahezo.•,;"'ciol. deviclamea.te aut.clliAclol por seu..rnpKtiva. 

GoYamoa. ihmaram o prumte Convfaio nu datu que aparecem ao lado de suu --
C.rti&:o. por llle lll8io. qu11 o teJriO anteriormea.te tralcrito coutit.ui cópia ft.le 

caap1ota de Coaftalo 1nt.on1.aciana1 do C&& elo 191M, aberto a .,.; ... ...,. na aec1o de& 

N,._ Uaidu, elo 18 de aboril elo 19M a 28 elo ootombro de 1994 incluoive, e elo cujo 

ori~~Doi• IW dopooituio o s-túio-Gol'1li d.aa Naçola UDidu. 

A!noDdJw F. Bolldo 
Dirotor-Euc:uli.., 
OrJ&DiuçAD IDtoruci<>aol do Cd 

Junho de 1995 
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LEGISLAÇÃO CTFADA., ANEXADA. PElA 
COORDENAÇA.O DAS COMISSÕES PERMANENTES 

CONS1TIUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

si~ que iniciassem os ~-~mos para a mtif!Cação do 
menctooado dcx::umento, com viStas a sua JX'Oita entrada em vigoc. 
- _ -2. O instrumento em apreço foi rubricado durante a m Reu· 

mão de Ministros da Justiça do Mercosul, ....Jiwla em Buenoo ~s. 
em 6 de abril de 1994, "!"" bose cm projeto elaborado pela respectiva 

........... - ........................ --.... - .......... _, __ ,, ..... --........ --.. . Comissão Técnica, e assinado pelo Bmsil em 5 de agooto de 1994. 
TÍTIJLO rv 3. O principal objetivo do Protocolo consiste em estabelecer 

Da organização dos Poderes regras comuns sobre jurisdição intemaciooal em matéiia contrn::.. 
CAPÍ11JLO I tual com v_istas a criar um mi.rci:1jtnidico adequado à promoção do 

desenvolvunento das relações econômicas entre o setor privado 
Do Poder Legislativo dos Estados-Partes do Trãtado de Assunção. Nos lermOS de seu ar

SEÇÃOll 
Das atribui9ies do Congresso Nacional 

tigo primeiro. o Protocolo é aplicável à jurisdição contenciosa in
ternacional relativa aos contratos internacionais de natureza civil 
ou comercial celebrados entre particulares - pessoas fiSicas ou ju
rídicas- no âmbito do MeiCOSUI. 

···--·Art:49:"Ed.;"~&7ut-;;;~;v-~-&;~N~"·ooal:--.-- do-das ~~~fu:J'~~elso L. N. Amorim, Ministro de Esta-

I - resolver defmitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
intemaciooã.is qu-e aCãil'eteiõencargos ou compromissos gravosos 
ao palrimônio nacional; 

--··-··-··-······-·---·---,···-··-··········-··-······-·---.. ---·--· 
(À Comissão de Relações ExterWrese Defesa Na

cioml.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 61, DE 1995 
(N" 69/95, na Cimara dos Dq~utados) 

Aprova o texto do Protocolo de Buenos Aires 
sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contra
tual. conduido em Buenos Aires, no âmbito do Mer
cado Comum do Sul (MERCOSUL), assinado pelo 
Brasil cm S de IIJlOSio de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.•l ° Fica aprávado o texto do Protocolo de Buenos Aires 

sobre Jurisdição Internacional em Matéria Constrn.tual, concluido 
em Buenos a~s. no âmbito do Mercado Comum do Sul (Men;:o
sul), assinado pelo Brasil em 5 de agosiO de 1994. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisio do referi
do Protocolo, assim _como quaisquer apstes complementares que, 
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal. acarre
tem encaigos-ou compromissos gmvosos ao patrimônio nacionaL 

Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. -- ~= -

MENSAGEM N' 918, DE 1994 
(Do Poder Executivo) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no aitigo 49, inciso I. da 

Coo.stiruiçio Federal. submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texiO do Protocolo 
de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Con
t.rab.lal, concluído em Buenos Aires. no âmbito do Mercado Comum 
do Sul (MetCOSUl), assinado pelo Bmsil em 5 de agosiO de 1994. 

Brasília, 27 de oubl_bro de 1994- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 502'MRE, DE 19 DE ôtmJ-. 
BRO DE 1994, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EX1ERIORES: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Elevo à considera.ção•de Vossa Excelência o aneXo projeto 

de Mensagem pela qual se submete ao referendo do Congresso 
Nacional o texto do Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição 
Imernacional em Matéria Contratual, aprovado mediante a Deci
são n' 1/94 do Conselho do Men:ado Comum do Sul (Mercosul) 
por ocasião de sua VI Reunião, realizada em Buenos Aires., nos dias 4-
e 5 de agosto de 1994. Na oportunidade. solicitou-se aos Govemos 

PROTOCOLO DE BUENOS AIRI?S SOBRE JURISDIÇÃO 
INTERNACIONAL EM MA lERIA CONIRAWAL 

Os Governos da República Argentina, da República Federa
tiva do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental 
do Uruguai, 

Considerando que o Tratado de AsSUDÇão, fiilDlldo em 26 
de março de 1991, estabelece o compromisso dos Estados-Partes 
de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes; 
. . Reafmnando a vootade ~ Estados--Partes de acadar soluções 
jwfdicas comuns parn o fortaleeimeniO do l'fOC"SSO de integração; 

Destacando a necessidade de proporcionar ao setor pri
vado dos Estados-Partes um quadro de segurança juridica que 
garanta justas soluções e a harmonia internacional das decisões 
judiciais e arbitmis vinculadas à contratação no âmbito do Trata
do de Assunção; 
. . . Con~encido~ da importânc~ de adotar regras comuns sobre 
jUnsd1ção mtemac1onal em maténa contrab.lal, com o objetivo de 
promover o desenvolvimento das relações econôm.icas entre o se
tor privado dos Estados-Partes; 

Conscientes de que, em matéria de negócios internaCiOnaiS, 
a coniiatação é a expressão j.nfdica do comércio que tem lugar em 
decorrência do processo de integração~ 

Acordam: 

TÍTULO! 
Âmbito de apticação 

ARTIGO 1 
O presente Protocolo será aplicado à jurisdição cóDtenctosa in

tema.cional relativa aos coutratos in1ernaciooais de natureza civil ou 
comercial celebrndos entre partirula= - pessoas tisicas ou jwfdicas: 

- a) com domicilio ou sede social em diferentes Estados-Par
tes do Tratado de Assunção; 

b) quando pelo menos uma das partes do contrnto tenha seu 
domicilio ou sede social em um Estado-Parte do Tratado de As
sunção e, além disso, tenha sido feito um aCordo de eleição de foro 
em favor de um juiz de um Estado-Parte e exísta uma cOriexão ra
zoável Segundo as normas de jnlsdição deste Protocolo. 

ARTIG02 
O âmbito de aplicação do presente Protocolo exclui: 
1. as relações ,JUridicas entre os falidos e seus credores e de

mais procedimentos análogos, especialmente as concordatas: 
2. a matéria tratada em acordos no âmbito do direito de fa-

mília e das sucessões; 
3. os contratos de seguridade social; 
4. os contratos administrativos: 
5. os contratos de trabalho; .. 
6. os Contratos de venda ao consumidor; 
7. os contratos de transporte; --
8. os contratos de seguro: 
9. os direitos reaiS. 
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TíTuLO II 
Juriodlção lntcrnocional 

ARTIG03 
O requisito processual da jurisdição internacional em maté

ria de cootratas será cousiderado satisfeito quando o órgio jurisdi
cional do um Estado-Parte assuma jurisdição de conformidade 
com o estabe1.ocido no presente Protocolo. 

CAPÍIULOI 
Eleição de jurisdição 

ARTIG04 
1. Nos conflitos que decorram dos contratos intemacíonais 

em matéria civil ou comercial serão ccmpetentes os tribunais do 
Estado-Parte em ruja jurisdição dos cootrantes tenham aootdado 
submeter-se por escrito, sempre que tal ajlSte Dão tenha sido obti
do de forma abusiva. 

2. Pode-se acordar. ignn1mente, a eleição de tnl:mw.is arbittais. 

ARTIGOS 
1. O acordo de eleição de jurisdição pede "'alizar-se no mo

mento da cclebraçio do ca:ttralo, durante sua vigência cu uma vez 
suscitado o litigio. ·· 

2- A validade e os efeitos de eleiçio de foro ..mo "'gidos 
pelo W..ito dos Estados-Partes que teriam jurisdição de conformi
dade com o estabelecido no presente Protooolo. 

3. Em todo caso, será aplicado o direito mais favorável de 
validade do acordo. 

ARTIG06 
Eleita ou nio a jurisdiçio, coosiderar-so-á esta prorrogada 

em favor do Es!Jido-Parte oode seja proposta a ação quando o de
mandado. depois de interposta esta, a admita voluntariamente, de 
forma PJSitiVa e nio ficta. 

CAPÍIULOII 
Jurisdlçio subsidiária 

ARTIGO? 
Na ausBncia de aCOitlo, t6mjurisdiçio à escolha do autor: 
a) o juizo do lugar de rumprimento do conttato; 
b) o juizo do domicilio do demandado; 
<) o juizo do seu domi<ilio ou sede social, quando demoos

ttar que <umpriu sua prestação. 
- ARTIGOS 

!. Para os fins do artigo 7, alinea a, será ronsiderado lugar 
do cumprim.CDI.o do cootrato o Estado-Parté onde ~a,_sido oo. 
deva ser armprida. a obrigação que súva de fbMameoto de demanda. 

2- O rumprimento da obrigaçio =!amada será: 
a) nos contmtos sobre coisas certas e individualizadas, o lu

gar onde elas existiam ao tempo de sua ccletnçio; 
b) nos conttatos sobre ooisas determinadas por seu g6nero, 

o lugar do domi<ilio do devodot- ao tempo em que fonm <elebrndos; 
c) nos contratos sobre coisas fungíveis, o lugar do domicilio 

do devedor ao tempo de sua celebmçio; 
d) nos contratos que versem sobre prestação de serviços: 
1. se recaú:em sobre coisas, o lugar onde elas existiam ao 

tempo de sua celebração; 
2. se sua eficácia se relacionar com algum lugar especial, 

daquele onde houverem de produzir seus efeito~ 
3~ fora destes casos. o lugar do domidlio do devedor _ao 

tempo da celebmção do cootmto. -- --

ARTIG09 
1. Pam os fms do artigo 7, alínea h, considerar-so-á domici-

b) quando se tratar de pessoa. jurídica. a sede principal da 
administtação. 

2. Se a pessoa jurídica tiver suausais, estabelecimentos, 
agências ru qualquer outra espécie de representação. será conside
rada domiciliada no lugar onde funciooem, sujeita à }lrisdiçio das 
autoridades locais, no que concerne às operações que ali prati
quem. Esta qualifxcação não obsta o direito do autor de interpor a 
ação junto ao lribuoal da sede principal da administtação. 

ARTIGO 10 
São competentes para cochecer dos litígios que stn:jam en

tre os sócios sobre questões societárias. os juízes da sede principal 
da administtação. 

ARTIGO li 
As pessoas jurídicas com sede em um Estado-Parte, que ce

lebrem contratos em outro Estado-Parte, podem ser demandadas 
perante os juizel deste último. 

ARTIGO 12 
!. Se vários forem os demandados. terá jurisdiçio o Estado

Parte do domicilio do qualquer deles. 
2. As demandas sob.. obrigações de garantia de caráter pes

soal ou pua a intervenção de terceiros podem ser propostas peran
te o tribuca.l que estiver conhecendo a demanda principal. 

CAPÍIULOill 
Remnvenção 
ARTIGO 13 

Se a :reconvenção se fuodamentar em ato ou em fato que 
setviu de base para a demanda principal. !enio jurisdiçio para c<>
nhe<€-la os juíus que intetvi=m na demanda principaL 

TÍI1JLOUI 
A jurisdição como requisito para o reconhec:i.mento e 

a:ecuçio de sentenças e laudos arbitrais. 
ARTIGO 14 

A jurisdição interna<ional "'guiada pelo artigo 20, alínea <, 
do Protocolo de Las Lenãs sobre Cooperação e AssistBncia Juris
diciolial em Matéria Civil. Comerciai, Trabalhista e Administrati
va ficará sumetida ao disposto no presente Protocolo. 

TÍI1JLOIV 
Coosulta ~solução de cootrovérsias 

ARTIGO 15 
1. As controvérsias que surgirem entre os Estados-Partes 

em doromn<ia da aplicação, interpretação ou deS<Dmprimento 
das disposições contidas no preseote protorolo serão "'solvidas 
mediante negociações diplomáticas diretas 

2. Se, medíante tais negociações, não se alcançar um acordo 
ou se a coDlrOVérsia s6 for solucionada parcialmente, aplicar-se-io 
os procedimentos previstos no Sistema do Soluçio de Controvér
sias vigentes entre os Estados-Partes do Tratado de Assunção. 

TÍI1JLOV 
Disposições lloais 

ARTIGO 16 
I. O preseote Protorolo. parte integrante do Tratado de As

sunção, enttari em vigór 30 (trinta) dias depois do depósito do se
gundo instrumento de ratificação em relação aos dois primeiros 
Est~Partes que o ratifiquem. 

2. Paxa os demais signatários, ent:r.ut em vigor no 300 (tri
gésimo) dia posterior ao depósito do respectivo instrumento dera
tificação e na ordem em que forem depositadas as ratificações. 

. . -- ARTIGO 17 
lio do demandado: 

a) quando se tratar de pessoas tisicas: 
· - ~ A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunçio 

implicará. ipso jure, na adesão ao presente Protocolo. 1. sua residência. habitual; 
2. subsidiariameo.te, o centrei principal de seus negócio$; e 
3. na ausência destas circunst4ncias. o lugar onde se encon

trar- a simples residência; 

ARTIGO 18 
L O Governo da República do Paraguai será o depositário 

do presente Protocolo e dos instrumentos de ratificação e enviará 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 369 

cópia devidamente autenticad..a dos mesmos a06 Governos dos de
mais Estados-Partes. 

2. O Governo da República do Paraguai notificam. aos Go
vemos dos demais Estados-Parles, a data de eotmda em vip do pre
senle Prctoc:olo e a data de depósito do:; instromcntos de ratiflCaÇio. 

Feiro na Cidade de Buenos 7\.ires. em S de agosto de 1994, 
em um original. uos idiomas portugu& e espanhol, sendo ambos 
os textos igull.mente autênticos. 

Pelo Govemo da República Aigeotina- Guldo Di Tello. 
Pelo Govemo da Repóblica Federativa do Brasil- Cebo L. 

N.Amorim 
Pelo Govemo da República do Paraguai - Luís Maria Ra· 

mlrez Bocttner. 
PeloGovem:> da República OricWI do Uruguai-Séqlo Ahnu. 

LEG/SLAÇÃ.O CITADA 
• CONSTirUIÇÃO DA 

REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASU.. 

···-··-·---··------··-rtriJLõ'iV---··-··-·-··-··--
Da orgaaização dos Poderes 

CAPII1JLO I 
Do Poder I,essolativo 

SEÇÃOI 
Do C~ Nadoual 

···---··-··------------siii;Xõü----·-··-··-·--······-·· 
Das atribuições do CoDgr<SSO Nacioual 

-·-··--Ãrt:49.Ed;""::;p;~~;;h.";;a ;,-c;;;;;;;sso N~~i 
I - resolver defmitivamcnte sobre tratados., acotdos ou atos 

internacionais que acarretem enc.argós-00 cõmpromissos gravosos 
ao patrimônio naciooal; 

II- autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a 
celebrar a paz, a permitir que forças esttangeiras transitem pelo 
tenitório nacioual ou nele permaneçam tmuporariameute. ressalva
dos os casos previstos em lei complementar; 

ID- auta:izar o Presidente e o Vice-Presideule da República a 
se au-...m do Pals, quaudo a~ exceder a quin2Je dias; 

IV - aprovar o estado de defesa e a interveiiÇi<> federal. au
tori= o estado de sitio, cu suspender qualqu« uma dessaa medidas; 

V 7~sustar os atos normativos do Poder Executivo que exor
bitem do poderi;,gulamenlaroo dos limites dedelegaçio legislativa; 

...... ·-··------··-·-··-----·--··-··-·---··-··--~ 
(À Comissão de Relações óteriores e Defesa Na-

ciomL) 
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N" 87, DE 1995 

(N• 4..419194, ua Casa de origem) 
De iniciativa do Ptesidellle da Repúbliea 

Dispõe sobre a transferênda de Olldais entre 
os diversos Corpos e Quadros de Ofü:iais da Mari· 
nha e dá outras providências. 

O Congresso Nacio!laldectm.: 
Art. 1° Fica o Pcxler Exerutivo autorizado a promover, no 

interesse do seJViÇO, a traosfetEncia de Oficiais ent:re os divenos 
Cotpos e Quadros da Marinha, xespeitados os limiU:s de efetivos 
fixados em lei. 

Parágrafo úuico. A transferencia a que se refere esU: artigo 
somente abrangeri Oficiais que forem voluntários e que atendam aos 
requisitos eStabelecidos em alo do Miui5tro de Estado da,Marioha. 

Art. 2° O Oftcial transferido nos tennos do artigo anterior 
será posiciooado abaixo do mais moderno da escala hieníiquica de~ 
seu p>StO, no Corpo ou Qtiadro que vier a integrar. 

§ J• Os OliciaiS iotegmntes de determinado Corpo oo -Qua
dro, transferidos DA mesma oportunidade, materio, entre si, a anti
guidade relaliva que possuíam no Corpo ou Quadro de origem. 

§ 2° Os Oficiais integrantes de Corpos ou Quadros distintos, 
transferidos na mesma opottunidade, materão, wtre si, antiguida
de relativa contada a partir dos atos das respectivas promoções. 

§ 3° No caso do Panigrafo anterior havendo empate, a anti
guidade será estabelecida pela antiguidade oo posto anterior~ se, 
ainda. assim. subsistir a igualdade, recorrer-se-i.. sucessivamente, 
aos graus hierárquicos anterioces, A data de praça e à. data de nas
cimento para dermir a antiguidade, neste último caso, o demais 
idade será considerado o mais antigo. 

Art. 3° Os aJ:U. 1 o e ZO da Lei n° 7 .326, de 18 de junho de 
1985, que dispõe sobre o ingresso no Cotpo de Engenheiros e T6c
Dioos Navais- CETN, possrun a vigorar com a seguinte redaçio: 

''Art. lo ·-··-··-··-··-··-··-··-··---··-··-··-··---··-·-
--·-··-·-·· ... ······-··-··-··-··------······-----··-
II- .................... ----..... _~ ---.. --

b) membros das Polícias Militares e dos C01J>Os 
de Bombeiros Militares, at6 o posto de 1°- Tenente; 

ID - mediauU: Exame da Seleção, a partir do pos
to de l 0 Tenente, por necessidade do serviço e a critério 
da Administração Naval, os Oficiais Engenheiros do 
Quadro Complementar do COipo de Engenheiros e Téc
nicos Navais (QC-EN) e as ofiCiaís Engenheiras do 
Quadro Auxilior l'emiuiuo de Oficiais (QAI'O). 

§ I' O Coucurso de Admissão ao CETN poderá 
ser prestado por -';alldidatos de ambos os sexos. 

§ 2° Os processos seletivos a que se ~fen:: este ar
tigo serão "'guiados por normas baixadas pelo Ministro 
de Estado da Marinha. 

§ 3' Nas NOIIDJIS para o Coucurso de Admissão 
deverão serprevisms, enb:eootros, os seguintes requiSitos: -

[- aptidão física para militares da reserva e civis; 
II-exame psicol6gico. excdopo!ll Oficiais da ativa; e 
III - apw•ação em Curso de Adaptação ao Ofi. 

cíalato, se o candidato Dão for Oficial da Marinha. 

Art. 2°- ····---------~ ---··--------

m - po!1l ""Oficiais ~ do Exam:: de Sele
ção, DO pooto oo qJal se eoorttarem po< ocasião do ingresso. 

§ 4° A colocaçió na escala hiet'\Ú'qUica dos íngres
santes no Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais -
CETN, de que tratam Os incisos n e W deste artigo, será 
feita da seguinte fOima: 

I - para os procedenU:s do Concurso de Admis· 
são, logo após o Oficial mais modemo do CETN~ 

II - po!1l o. )'I:'X"'ko•es do Exame de Seleção, logo ~ 
ll(lÓ6 o Oficial mais modemo da escala do seu posto no 
CEJN." 

ArL 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam.· se as disposições em contrário. 

MENSAGEMN•ss,DE 1994 
Senhores Membros do Cougresso Nacional. 
Nos termos do artigo 61 da Coustituição Feder.!.!, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor MinistrO de Estado da Marinha. o 
texto g.o projeto..de lei que "Dispõe sobre a tninsferência de Ofi
ciais ent,re os diversos Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha e 
dá outras providências". 

Brisília. 2 de fevereiro de 1994. - Itamar Frauco. 

~ !;XI'OSIÇÃO DE MOTIVOS N" 6/MM, DE 20 DE JA· 
NEIRO DE 1994 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
MARINHA 
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Excelentíssimo Scuhoc Presidente da República. 
A estrutum dos Corpos e Quadros dos_ Oficiais da Marinha 

apresenta hoje dois problemas básicos. O pririieiro, ê a existência 
de diferentes Corpos e Quadros integmdos por Oficiais de mesma 
fOIDlllÇl!o e destinados a ocupor as mesmas funções ou funções que 
exigem idêntica qualifiCação profiSsiooaL Tal é o caso dos engenhei
ros que compõem o Coqx> de Engeclleiros e Técnicos Navais, o Qua
dro Complenientar do Coqx> de Engeclleiros e TécnicOs Navais e o 
Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais, e os dos m&licos, dentistas e 
fai:IlllldutiC05. que estilo 1aJJ10 IiO Coqx> de Saúde da Marinha como 
no Quadro Auxiliar Feminino de OfiCiai~ O segnndo problema diz 
respeito 1 necessidade de, em beneficio do serviço e como forma de 
aumentar a motivação do pessoo.!, pc:mlitir-se que Oficiais dos Qua
dros Complementares possam ser, a portir de um certo momento na 
cam:ira, tmnsferidos pora os Coqx>s oode haja a necessidade de com
plementação de pessool, conoedendo-lbes, também, a possibilidade 
de alcançar os postos mais elevados da hierarquia.. 

2. A solução desses problemas, que muito dificultam a ad
ministração do pessoal militar do Ministhrio da Marinha, está na 
adoção de medidas que possibilitem a transferência de Oficiais en
tre os diversos Corpos e Quadros de OficiaiS da Marinha. 

3. Enlretanto, pora qÚe a Administração Naval tenha condi
ções de promover essas transferências, ~ essencial que elas sejam 
reguladas em Lei, principalmente no que toca aos aspectos relati
vos à colocação dos Oficiais transferidos oa escala hierárquica do 
seu novo Corpo ou Quadro. 

4. ComplementarmeDte, no caso específico dos Oficiais-en
geclleiros, necessário se toma alterar a Lei n• 7 .326, de 18 de ju
nho de 1985, que dispõe sobre o ingresso DO Coqx> de Engecllei
ros e Técnicos Navais. de modo a tomar possível a transferência. 
pora esse Corpo, de Oficiais engeclleiros orinndos do Quadro 
Complementar do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais e do 
Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais. 

5. Assim. Senhor Presidente. com a fmalida.de de regular a 
transferência de Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros çle 
Oficiais da Marinha e de permitir o ingresso. ilo Corpo de Enge· 
nheiros e Técnicos Navais. de Oficiais engenheiros oriundos do 
respectivo Quadro Complementar e do Quadro Auxiliar Feminino 
de Oflciais, submeto à consideração de Vossa Excelência o Ante
projeto da Lei que a esta acompanha. 

RespeitõsaD:ierite, Ivan da Silveira Serpa. Ministro de Es
tado da Marinha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
- LEIN"7326,DE 18DEJUNHODE 1985 

Dispõe sobre Ingresso Do Corpo de Engenhei
ros e Técnicos Navais- CETN 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

ArL I" Poder.lo ingressar DO Coqx> de Engeclleiros e TéCni
cos Navais- CETN. a que se refere a Lei D0 1.531-A, de 29 de de
zembro de 1961, alterada pela Lei n• 5.355, de 10 de novembro de 
1967. desde que satisfaçam re(plísilOS a serem esla.belecidos no re
gulamento desta lei: 

I - mediante concurso de seleção e posterior curs9 de Enge
nharia: 

- Oficiais do Corpo da AnDada, do Corpo de Intendentes da 
Ma..rinha e do Corpo de Fuzileiros Navais; 

II - mediante concurso de admissão, por necessidade de 
serviço e a critério da Administração Navat, desde que diplomados 
por Escola de Engecllaria do Pais, reconhecida !"lo Governo Fe
deral, ou por Escola de Engenharia do estrangeuo, rujo diploma 
seja revalidado no Brasil, em especialidade do~ da Marinba: 

a) militares da ativa ou da reserva da Marinha, não compro
metidos no inciso anterior, até o posto de 1 "-Tenente. Oficiais -de 
2• Classe da Reserva do Exército e da Reserva da Aeronáuti.ca, até 
o posto de l 0 ·Tenentc, e Praças da ativa ou da reserva do Exercito 
e da Aeronáutica; 

b) membros das Polícias Mil~s e dos Corpos de B_om
beiros Militares; e 

c) civis. 
§ I" O Concnn;o de Admissão ao CETN será regniado por 

normas baixadas pelo Ministro de Estado da Maúnha.. _ 
§ 2" Nas nonnas a que se refere o p&mgmfo anterior, deve-

rãO ser previstos, entre outros, os seguintes rCquisitos: 
a) aptidão tisica para. militares da reserva e Civis; 
b) exame psicológico, exceto para oficiais da ativa.; e 
c) aprovação em Onso de Adaptação para Oficiais. se o 

candidato não for Oficial da Marinha. 
IUL 2" O ingresso no Corpo de Engenheiros e Técnicos Na-

vais- CETN, será efetuado: _ 
I- pora os Oficiais procedentes do Conrurso de Seleção, DO 

posto de Capitão-Tenente, após terem sido diplomados em cursos 
de Engenharia, respeitada, em todos os casos. e antigüidade do 
Oficial à6poca do Conrurso; · 

11- paxa os candidatos procedentes do Concurso de Admis
são, no posto de Primeiro-Tenente, após terem sido aprovados em 
Curso de Adaptação,\ se for o caso. 

§ 1" A classificação para os candidatos a que se refere o in
ciso II deste artigo ficará a cargo da Diretoria de Ensino da Mari
nha. relacionando-se os candidatos em ordem decrescente de m6-
dia fmal obtida. 

§ 2° Na aplicação do disposto no parágrafo anterior, sedo 
coo.siderados: 

a) o Concurso de Admissão e o Curso de Adaptação ao Ofi
cialato; e 

b) o Concurw de Admissão e o Cnrso de Adaptaçio feito 
quando do ingresso do candidato como Oficial na MariiJha., para 
os Oficiais dispensados do Curso de Adaptação ao Ofic:ialato, nos 
termos da alínea c do § 2" do artigo anterior. 

§ 3° Em caso de -igualdade de médias, a classifi.CaÇio a que 
se refere o§ !"deste artigo será estabelecida na segninte seqütocia: 

a) Oficiais da ativa, Oficiais da reserva e Praças. respeitadas 
as respectivas antigüidades; 

b) membros de Polícias Militares e de Corpos de Bombei
ros Militares; e 

c) civis, por ordem cronológica de idade. 
§ 4° A colocação na escala hierárquica do ingressante no 

Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais- CETN, de que trata o 
inciso II deste artigo, será logo após o Oficial mais m<Xlemo no 
mesmo Corpo. 

Art.. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasilia, 18 de junho de 1986; 164" da Independência e 97" 

da República.- JOSE SARNEY, Henrique Sabófa. 

(À Comissão de Relações r:xí"eriores e Defesa Na~ 
cional.) 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 88, DE 1995 
(N° 4A34194, na Casa de origem) 

De iniciativ-a-do Tribunal Superior do Trabalho 

Altera a redação do art. 12 da Lei o0 7 .520, de 
15 de julho de 1986. 

O Congres·so Nacional decreta: 
ArL I" O art. 12 da Lei n• 7520, de 15 de julho de 1986, 

passa a Vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12 ---Compete exclusivamente ao Tribunal 

Regiooal do Trabalho da 2• Regiio processar. conciliar e 
julgar os dissídios coletivos nos quais a decisão a ser 
proferida deva produzir efeitos em área territorial alcan
çada. em parte. pela jurisdição desse mesmo Tribunal e, 
em ootra parte, pela jurisdição do Tn'bnnal Regional do 

-Trabalho da ts• Região.'' 
- Art. zo Esta lei eni:Ia em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disp:>Sições em contrário. 
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J D • T I F I C A T I V A 

O prMenta ant.aprojeto ela lei, ot'a aW:..tido ' apra
ci.aç:la 4oa &xcau.n~iaai.aa s.nncn·- Ka&ttro• do Cgnqr.a.o Kacional, 
aut:criudo p~lo órq-lo bpechl daat.a Co~ auav•• cSa rt.aolu.çlo .\dai• 
niatrat.iva n• 4f/tl, cona~tancia .-dida aobra a &lcar~o da r~aç:lo 
do art. 12 da Lei n•· 7.5:ZO, da lS da julho da 191•, ~ cria a lS• 

Jteq~Uo 4a J\Wtiça elo 'l'Z'U.lbo a CU. ou.tru providanciu. 

DWOlvenckJ -UI'i& da •i• dtli. relav&ncia para a 

luUq.a do· Tr&DIIU.O, a propoat.a encontra juaUUcatJ.va naa tau. a. 
circuna~lnciaa intor.ado& pelo& a• a 15' Tribunal& Reqionaia do Traba

lho qua aaaia •• aanltaataar 

•coa a crlaçlo da Lei n• 7.'l20, oJa l'l da }ulho da 

19&', do Tribunal Aaqional do Trabalho da i'l• Raqlto, c;oa aêda na 

cidade da Ca•pLnaa, o território da !atado CS. Alo Paulo toi dividido 

•• doia, do pont.o da viat.a juriadicional trabalbiat.a, peru.necan~o ftt. 

ani:lqa 2 • ll:eqUo aa 'r•u da •arande Jlo Paulo• • 4a •a.ixada San tia
ta• • paaaanclo • lntaqrar • u• bqUo 'to40 o reatan" elO &abclo. 

Acontece, por'•· que •••• l.novaç.~o, nao obitante 
todoa oa benaticloa que pretendia traaar, co.o, ~ tato, trouxa a 
continua tra1endo, para oa j\U"ia41cionad0a <la .:U.t.iça elO Tr&Nlho, no 

!atado 4a Slo Paulo, apraaene..va o aério probl•- de poder lavar l 
lndaaaj,val aobrecarqa do Tribunal auperior 4o Tr&balbo, ~ paaaari&r 
diante 4o diapoato no art.iqo 70:Z, inci.o 1, aU.naa •b•, 4a c. I.. 'r., a 

ter • obriqaçlo adicional da julqu, oriqin&ri&Mftte, quue todo. oa 
dlaa1d1oa colativo& da .. t.do 4e llo Paulo. 

Para que ia.a nlo ocorTaaaa, toi racllqld.a a , cUapoai·· 

çAo do art.i90 U da aludl<Sa lei, c:::o- eJ1C41Çoio ao ~ionado texto 
le9al e l pana Unal do art1qo 677 da c. L.T., tKMI ...,uint.ea Ura:~ar 

"Aft• 12 - CO'IIpete axclu.J.v ..... te ao Tribunal. 
Reqional do Tr&balM 4a 2 1 Jllaqi&o procaaau, conci
liar a __ julqar oa diaa1cUa cola't.iYCNI noe qu.aia aat.a• 
1aa anYOlvldu uMMJiQI)ae ain4J.ca1a CGII ~ tan:i
torlal no la'tado da Slo Paulo, alc:::ançada ~lu Ara•• 
da ju.:riadiçAo. da•- ... ., Tribunal • do TriiNn&l 
RaqiQnal do 'rrU.lbo da u• ... iao." 

ço.a v•• 4a.onatrando, no antan~. a awpari.npia doa 

doia ~·~io~ala •• quaat&o, o ~·-'dla •••1• cono•»ldo nlo ta• epr•••n· 
tado oa ca&ult&do• aaparadoa, v1ato 't ••r•• lncon~vala • vlr•• ~r••· 
c•ndo, a cada dia, •• dlepu.t.u jwUcL•l• envolvendo 41lvi4a• &obra a 

co•pltlnola de cada u. ctelea, •• procaaaoe ela dlaaldLor" oolat.ivoa, 
t.udo coa avldent.•• prajulaoe • ratard.-nt.o& na aoluç.&o da. contllto• 
colatlvoa do tr&balho, que daaandaa, .. ,. que ~1~ outrOa, aolu
çlo 1ud1o1a1 rAplda • atlcaa, .. raaa.o doe 1~n.an1:aa ranaoa crue 

tra••• para a aoaled&4e eoao ua eodO. 

olant.a d1a.o, fiea provoata • altera~o da taRo do 

quaetS.onedo artito u cta ~1 n• 1.5:10/11, .. t.a~ qga lavu •• conta 
nlo a6 erit,do• tido• oa.o adeq\ladOe pelH dole Tl'ibwlaie anvolvl.• 
doe, co.o t.aaW• dach~ :tf. protar14U pelo TTitNnal au,.rlor do 

TrabalhO, raletlva .. nte ao uaunto. 

371 
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la •lnt ... , o que •• pretende, oo• ~· n• ·~rlln
ola .. nolon•••• na lOqlaa, na tradlqle dO Dlr.lto prooe••u•l do Trab•· 
lho braeUali'O • no dlapoeto na parta Unal do art.. •n da c.L.'I' •• • 
que, co.o r-.r•. oa dh•14lo. ooletl.., orlqlnedae no .. ~ â llo 
Paulo aeju proceaaadoe • julf'_... pelo 'l'r'1bunal oa. jv1N1Qto no 

local onde ooorrai'U. • 

Ao a~te-r, por tl•• o ant.epi'01•to de tal • apre• 
Poder t.qlalatho, lellbrandD, por opo~uno, que • ...Slda 

nlo a caneca Onu.a, a a per• .. c. 
-reça a .. .A.• upla aoollt.lda, 

Pr .. lMnala que • propoeta .. q\MI&Uo 
oonvarc.n40·- •• lal coa a urqlncl• 

poeeival. 

•-i•o 
inaieo r.r·, 
proj- de 

a'C'uill&~DP., - ""'"" 1Unl•t.ro-PrMl4ante do 
Tr~l auc-rtor 4o 'ft'abelbo 

'l'nbo a bDnrl!l de enc.a1nbar a V.D::a. para 

pelo CoiMJ'Z' • ••o x.aional, no11 terw:. da ut. SJ4, 
alinea "d• U COIIatitu.J.Q&o •ecseral, o aneKO ute
lei ..,_..,_.......,pelo ór<Jao Z.peci~ -ta Corte, 

tqt;e 4a A1t•pçlp 4a m4•çlg M art 12 de 141 7 :130. 4e 1$ 

de 1ulhp 4l 111f. que qrie a 15• Beqilp da JUitise 4p Tr&be• 
lllll • di oatru p=vid6naiu, ·~elo da ,_peotin ~~q~o

•191<> .,. IIDti--
.. oportanidade, I'WI0'9'0 a V.lta. protaaU.. de 

el.,..._ -'t.~ • 41e't.il'lta corwtcler•Q&o • 

. . ~ulft#tfco:A 
'ft'~ 8aperiOE' elo Trlll>llllla 

zx.t.l:r. 
Deputado zwocawcxo 011 OLXn:DlA 

oo. Pra•idente cS• c:a-r• doe Deputado• 
IJIAifLYA-Q! 

Junho de 1995 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 89, DE 1995 
(N" 4.lo&'!l3, oa Casa de origem) 

De iniCiativa do Presidente da República 

Dic;põe sobre o Conselho Nacional de Ciênda e 
Te<:nologia. 

O Congresso Nacional decreta: _ _ _ __ _ 
Art. 1c O Conselho NaciOnal de Ciência e Tecnologia -

CCT :- r'·n~ãos de assessoramento superior do Presidente da Repú
tJika prn a f('tmulação e implementação da política nacional de 
... :...:.~ .. u.·v: ..... .:. •• ..,.) cie.otífico c tecnológico, collipetindo-Ibe: 

1- n~Of'i.'T a política de Ciência e Tecnologia do Pais, como 
\~~:;.te e pa; :e integrante da política nacional de desenvolvimento; 

H - propor planos, metas e prioridades de govemo referen
i··s à Ciêr.l'ia e Tecnologia, com as especificações de instrumentos 
~· :1.~ recut-;r~: 

1H .• ; ~t.oar 2-.valia.çBes relativas à execução da politica na
"ifn>a.l de Ciência e Tecnolo_gia; 

1 V - opinar s.ul.:.re propostas ou programas que possam cau
sar impactos à política nacional de desenvolvimento cientifico e 
't"rnnl6gko, bem como sobre atos normativos de qualquer nature
: .1 (rue objetivem regulamentá~ la. 

Ait. .l0 O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia reU~ 
nir~se-á mi::diãnte conYOC .. \õ <kterminada pelo Presidente daRe
pública, que presidirá cada .:iessão de instalação dos trabalhos e de
signará o presídente da reunião. 

Parágraío llnico. As reuniões do Conselho serio realizadas 
{:om a roresenc;;1. da maioria dos seus membros. 

Art. 3o Compõem o Conselho Nacional de Ciência e Tec-
!l\J!ogia: 

I- O i,finistro·de Estado da Ciência e Tecnologia;. 
li- o Ministro <!e Estado do Plaoejamento e Orçamento; 
m - o Sr-cretário de Assuntos Estratégicos da Presidência 

Ja RJp..í.blica; 
IV- o Ministro de Estado das Relações Exteriores; 
V- o Ministro de Eslado da Fazenda; 
v1- o Ministro de Estado da Educação e do Desporto; 
'•L- o 1\.linistro-Cbefe do Estado-MaiordasFO!Ç'IS Annadas; 
vm- "Sete representantes de produtores e usuários da ciên-

.' · T~cnol0gia. nomeados pdo Presidettl.e da República, com 
--:~ · ..• :., · .]t~ 3 ant.IS, a contar da posse. 

§ 1 coA participação no Conselho Nacional de Ciência e Tec
nologia não será remunerada. 

§ 2" Os membros rereridos no inciso_vm deste .artigo terão 
suple:1tr:s. com eles juntam.ente.Iiomeados., que os substituirão nos 
f'Vel"\ld.\i<; imp-.:iliruentos. 

§ 3° Nos impedimentos dos membros referidos nos incisoS I 
a Vll deste artigo, serão convocados os que estiverem JlO exercido · 
dos respectivos cargos. · . . . 

§ 4° A critério do Presidente da República, poderãO SefOOn
vocados para participar· de reuniões do Conselho outros Ministros 
de Estado e personalidades. 

§ 5° O Conselho poderá constituir, sob a coOrdenação de 
qualquer dos seus membros, comissões de trabalho temáticas selO
riais. tempxárias, que poderão inCluir representantes estaduais. 
dos trabalhadores, dos produtores e dos usuários de ciência e tec
nologia e da comunidade cientilica e tecnol6gica. 

Art. 4° A Secretaria do CoÕSelbo Naciorial de Ciência e 
T~nologia será exercida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Atl. Y' As normas_rçgulamer.llares desta lei, bem~> o 
Regiment•..> Interno do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia 
serão submetidos à aprovação do Presidente da República. me-

diante proposta do Ministro de Estado da Ciência e fec-nologia. 
tendo em vista delibetação do colegiado. 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 7° Revogam-se os arts.. 2°e 3o da Lei n° 8.090. de 13 de 

novembro de 1990. 

MENSAGEM N" 546, DE 1993, DO POOFR FXF.CUTIVO 

Senhores Membros do CongressO Nacional. 
Nos tennos do artigo 61 da Constítuição federal. submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Ciência e 
Tecnologia, o texto do projeto de lei que ''Dhr:~ ·~,! rc o Conse
lho Nacional de Ci&.cia e Tecnologia". 

Brasília, 27 de agosto de 1993. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 35/MCf, De 20 DE SE1liM· 
BRO DE 1993. DO SR. M1NL~TRO DE ESTADO DA 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Submeto à apreciação de Vossa Excelêr.cia minuta do Pro

jet()de Lei que reestrublra o Conselho Nacional de Ciência e Tec
nologia ccr. Esta minuta é resultado de esrudos conjuntos deste 
Ministério e da Subchefta para Assuntos Juridicns da Casa Civil 
da Presidéocia da Rel-!blica. 

2.. Recordo que o estabelecimento. em 197 4, de um Conse
lho Científico e Tecnológico (CCl) constituiu a primeira tc:ntativa 
de criar um colegiado que formulasse a politica nacional de C&T e 
que coordenasse o aparrato instib.lcional existente. Este Conselho 
foi acoplado à estrutura do CNPq, cujas funções executivas eram 
vastas e marcantes e cujo nivel hierárquico de fundação sulx"'tdi
nada A Seplan, na época. mostrou-se incapaz de exercer a coorde
nação nacional do sistema. Apesar de a idéia apontar na direção 
correta, o ccr não conseguiu atuar substantivamente além do li
mite do desenvolvimento da ciência propriamente dita. nem atin
giu o nível de atuação politica que se quis propiciar. ao dar a rep
resentação aos antigos Secretários-Gerais dos Ministérios. 

3. Faltou e falta ao ccr. o antigo e o atual - ligado ao 
MCI' -,o poder de articulare planejar o desenvolvimeniõ científi
co e tccnol6gicõ dentro das políticas de desenvolvimento do País. 

4. O novo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia· 
(CCD. que ora submeto à elevada consideração de Vossa Exce
lência, deverá ligar-se à estrutura da Presidência da República. 
coostituindo-se em órgão superior de formulação das políticas na
cionais de desenvolvimento científico e tecnol6gico. Nesse senti
do, servirá de assessoramento ao Presidente cla República. através 
das comissões setoriais temáticas que estudai"ão a pauh por este 
determiriada. 

5. Os estudos que fundamentaram a presente proposta leva
ram em cOnsideração as vinculações da ciência e tecnologia com 
as politicas e processos de desenvolvimento econômico e social. 

-suas articulações no oonlexto internacional e as influências recebiM 
das ou_ que. afetam todos os demais selt:)t'es que compõem a estru~ 
tura de Governo do País. Mas. por se considerar que o novo ccr 
é um centro formulador de política. sngere-se. que seja composto, 
diferentemente dos enormes colegiados que dificultaram o funcio
namento dos antigos Conselhos, por um número reduzido de parti
cip~tes. 

6. Dada a sua dimensão política no âmhito do Executivo, o 
ccr·dcve incorporar na sua constituição os Ministros responsá
veis por pastas cujãS atividades penneiam o conjunto do Governo, 
por isso ditas de aDlação borizon14.1. ini.imarilente relacioriadas com 
as qu~tões de C&T, e que sejam predominantemente formulado
res de políticas. Ao lado destes formuladores de política devem ter 
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assento DO CCf repxcsentantes acadêmicos e empresariaiS, produ
tores c usuáriOs do coohocimento científico e tecnológico, indica
dos por livre escolha do Presidente da República. 

Desse mOdo. o ccr será cori:iposto por um núcleo flxo de 
seis Ministros e seis "notáveis", cabendo a convocação de qual
quer dos oottos Ministros w de especialista, de confon:oidade com 
as necessidaàes que se apresentem. A Secretaria do ccr caberá ao 
Ministério da Ciência e Tecnologia. 

No que se refere à Estrutura e ao Funciooamento, a matéria 
será regulamentada posteriormente em ato do Poder Executivo. 

Respeitosamente, José Israel Vargas, Ministro da Ciência 
e Tecnologia. 

LEGISUÇÃO CriADA 

LEI N" 8.090. DE 13 DE NOVEMBRO DE 1990 

Altera a estrutura básica da Secretaria da 
Ciência c- Tecnologia da Presidência da RepúbHca e 
dá outras provKlêocias. 

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida 
Provisória n• 245(1), de 1990, que o Congresso Nacional aprovou, 
e eu, ham Saraiva. l 0 Vice-Presideu.te do Senado Federal, no exer
cício da Presidência, para os efeitos do disposto no parágrafo úni
co do art. 62 da Constituição Fode:tal. promulgo a seguinte lei: 

Art. 1• O art. 11 da Lei n• 8.()28, de 12 de abril de 1990, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 11. A Secretaria da Ciência e Tecnologia, 
com a fmalidade de planejar, eootdenar, supervisionar e 
controlar as ativídades de ciencia e de tecnologia. inclu
sive tecnologia industrial básica, as atividades de pes
quisa e desenvolvimento em áreas priOritárias. bem 
como a fomw.Iação e a implementação da política. de in
fonnática e automação, tem a seguinte esfrub.ira básica: 

I- Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia; 
II- Cooselho Nacional de InfO<IDática e Auto<naçJD; 
III- Departamento de Planejamento; 
IV - Departamento de Cocrdenllção dos Orgãos 

<le Ex.eeução; 
V- Departamenlo de Coo!denaçio de Progmnas; 
VI- Departamento de Tecnologia; 
VIT - Departamento de Politica de Informática e 

AutomaÇão; 
VIII- Instituto Nacional de Pesquisas Especia~ 
IX- Instiluto Nacional de Pesquisas da Amazônia; 
X~ Instituto Nacional de Tecnologia." 

Art. 1:' Compete ao Conselho Nacional de Ciência e Tecno-
logia (CCf): . 

I - estudar e propor: 
a) diretrizes e objetlvos da política nacional de ciência e de 

tecnologia e medidas de compatibilização com as demais políticas 
públicas; 

b) anteprojetos de lei relaiivos ao plano pluriaoual, diretri
zes orçamentárias e orçamentos a.riilais, no que se refere à ciência e 
à tecnologia; · 

c) planos e progmmas fedOrais na área de ciência e tecnologia; 
d) criação e apetfeiçoamenl<i de instrumentos de promoção 

e incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico e à difu
são e absotção de seus resultados: 

e) criação e aperfeiçoamento de ínstrumentos necessários à 
mobilização. pelas empresas nacionais.. dos recursos destiDa.dos à 
sua capacitação tecnológica.; 

f) diretrizes gerais e mecanismos de cooperação e intercâm
bio intemaciooais, muhi e bilaterais, na área de ciência e tecnologia; 

g) direb:izes gerais e mecanim'IC>S de transferência de tecno
logia e sua difusão e absorção no País; 

II- deliberar so!Jre, 
a) diretrizes e normas para aplicação dos recursos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Citintífico e Tecnológico; 
b) direlrizes e nonnas objetivando a ação coordenada e coo

perativa entre -os 6tgãos da Administração Pública Federal e sua 
plena articulação com os governos estaduais, na área de ciência e 
tecnologia; 

Ill - acompanhar e avaliar a execução da política, dos pla
nos e programas de ciência e de tecnologia do Governo Federal e 
dos respectivos orçamenlOs. 

Art. 3° O ccr é constituído dos seguintes membros: 
I- o Secretário da Ciência e Tecnologia. como Presidenle; 
II- um representante do: 
a) Ministério das Relações Exteriores; 
b) Minislério da Edoeação; 
c) Ministério da Saúde; 
d) Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento~ 
e) Ministério da Agricultura e Reforma Agrária: 
I) Ministério da lnfra-Estrutura; 
li) Estado-Maior das Forças Amladas; 
m - um representante W:>s Secretários Estaduais de Ciência 

e Tecnologia~ 
N - seis representantes das comunidades científica, tecno

lógica e empresarial, designados pelo Presidente da República a 
partir de listas triplices apresentadas pelo Secretário da Ciência e 
Tecnologia. 

Art. 4° São transferidas à Secretaria da Ciência e Tecnolo
gia as competências da Secretaria Especial de Informática. 

Parágrafo único. O acervo patrimonial e a tabela de especia
listas da Secretaria Especial de Informática são transferidos para a 
Secretaria da Ciência e Tecnologia. 

Art. 5° As atribuições dos órgãos mencionados nos incisos 
ill a X do art. II da Lei n°8.028~de 12 de abril de 1990, com are· 
dação dada pelo art. 1° desta lei. serão defmidas na EstnittJ.ra Regi· 
mental da Secretaria da Cí&.cia e Tecnologia a ser aprovada pelo 
Poder Executivo. -

Art. 6° As relações jurídicas decorrentes da Medida Provi
sória n° 222, de 11 de setembro de 1990, serão disciplinadas pelo 
Congresso Nacional, nos termos do disposto no parágrafo único 
do art. 62 da Constituição. 

Art. 7° Esta lei entta. em vigor na data de sua publicação.
Art. go Revogam-se as disposições em contrário. 
Senado Federal, 13 de novembro de 1990; 169" da lnde· 

pendência e 102° da República. - Senador Iram Saraiva, 1° Vice
PJ;esidente. no exercício da Presidência. 

LEI N" 8.091, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1990 

Concede antecipação de reajuste salarial aos 
servidores f::ivis e militares do Poder Executivo, na 
Administração direta, nas autarquias, inclusive as 
em regime especial, nas fundações públicas e nos ex
tintos territórios. 

Faço sabei"" que o Presidente da República adotou a Medida 
Provisórià n° 247(1), de 1990, que o CongreSso Nacional aprovou, 
e eu, Iram Saraiva, 1° V ice-Presidente do Senado Federal, no exer
cício da Presidência, para os efeitoS: do disposto no parágrafo úni
Co do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1 o Sobre os valores dos vencimentos, salários, soldos, 
provenios, abob.os e demais retribuições dos servidores civis e mi-
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litares do Poder Executivo, na Administração dircta, nas autar
quias, inclusive as em regime especial, nas fundações públicas 
e nos extintos Territórios, vigentes no mês dC setembro, será 
concedido reajuste salarial. a título de antecipação. de trinta por Em 12 de abril de 1994 
cento. a ser pago nos meses de outubro, novembro e dezembro Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
de 1990. · · ·Tenho a honra de submeter à consideração de Vossa Exce-

Parágtafo único. A antecipação de reaj.Jste concedida na lência a minuta de Anteprojeto de Lei, em anexo, que autoriza a 
forma deste artigo será compensada na data-base (Lei 0° 7.706(

2
), devolução ao doador de terrenos identificados por 1'Cartas de Da

de 21 de dezembro de 1988). _ tas n"s 06, 14, 15 e16 da Quadra o• 83", doados pelo Município de 
Art. 2° O disposto nesta lei abmnge os benefícios de pensão Mam1:xJr6, Estado do Paraná. à Fundação Legião Brasileira de As-

e o salário-família dos servidores civis regidos pela Lei D0 1. 711 Q, sistencia. 
de 28 de outubro de 1952 e dos militares. _ Os referidos imóveis estavam destinados à construção de 

(À Comissão de Constituiçiio.Justiça e Cidadanio..) um Centro de Convivência para Idosos, consoante a lei Municipal 
n" 035/88~ sendo, entretanto, construído em outro terreno, mais 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 90, DE 1995 apropriado, também objeto de liberalidade particular. 
(N° 2.329191, na Casa de origem) Nada justifica, portanto, que os referidos imóveis cooti-

De iniciativa do Presidente da República nu em no patrimônio da LBA~ sem destinação, uma vez que o Cen-
Estabelece, para o músico ou grupo musical, tro de Convivência pam\Idosos foi edificado em outro local, enquanto 

como acréscimo. ao salário contratado, participação a Prefeitura Municipal deles necessita para fmalidade pública. 
mínima de 50% da renda proveuiente do couvert ar· Respeitosamente, Leonora Barreto Franco, Ministra do 
tístlco. Bem-Estar SociaL 

O CongreSSo Nacional decreta: (À. Comis~ tk_ Comriluição, Justíça e C~nia.) 
Art. 1° O músico ou grupo musical que atue em eStabeleci- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expediente lido 

mentes que prestam serviços de refeição, bebidas ou hospedagem. vai A p.1blicação. 
onde são cobradas importJncias a titulo de consutnaÇio 00 cou· Os Projetas de Decreto Legislativo n° 59, de 1995 (ne~ 
vert artístico, perceberá, como acréscimo ao salário conlratado, 67/95, na Câ= dos Depulados), o• 60, de 1995 (n"68/95, na Cá-
participação miníma de 50% (cinqilenta por cento) da renda obtida mara dos Deputados, o• 61, de 1995 (n° 69195, na Câmam dos 
àquele título no turno do evento em que atuar. Dep.~.tados, lidos anteriormente, nos termos do art.. 376 do Regi-

Art. 2° No caso de ablação de mais de um músico 011 cantor, menta Interno, teri.o o praw de cinco dias para recebimento de 
o rateio dos 50% (cinqüenta por cenlO) do oouvert artístico 6 de emendas, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
competência do próprio grupo. cional, fmdo o qual a Comissão terá quinze dias, prorrogáveis por 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. igual periodo, para opinar.sobre as proposições. 
Art. 4°Revogam.-se as dispJsições em contrário. ---- o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa. re-

(À Comissão de Assuntos Sociais.) querimento de urgência que será lido pelo Sr. 1° Secretário, Sena-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 91, DE 1995 dor Odacir Soares. 
(N° 4.588194, na Casa de origem) É lido o seguinte: 

De inicialiva do Presidente da República REQUERIMENTO N" 988, DE 1995 

- Autoriza a reversão ao Muniápio de Mambo- Senhor Presidente, 
ré, Estado do Paraná, dos imóveis que menciona. Requeremos, nos termos do art. 336. letra b, do Regimento 

O Congresso Nacional decreta: Interno do Senado Federal, urgência para a Mensagem ne~ 236/95, 
Art. 1° Fica autorizada a reversão ao MunicípiO de Mambo- ''relativa à proposta pcua que seja autorizada a contratação de ope-

ré. Estado do Paraná.. dos imóveis identificados coq10 "Cartas: de ração de crédito externo, no valor equivalente a até 
Datas n"s 6, 14, 15 e 16 da Quadra 83", com área de 750 (se<ecen- US$132,300,000.00 (cento e trima e dois milhões e trezentos mil 
tos e cinqUenta) metros quadrados cada um, situados DO perlm.etro dólares norte-americanos), entre o Estado do Rio Grande ao- Sul e 
urbano do dtado Municipio, doados à Fundação Legião Brasileira o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID. 
de Assistência- FLBA, mediante Lei Municipal n° 35, de 28 de Brasília, 27 de junho de 1995.- Ney Suassuua- Bernardo 
setembro de 1988, e Escritura Pública de Doa.ç§o. lavrada em 25 Cabral- Geraldo Mel lo- Eduardo Suplicy- VaJmir Campclo 
de outubro de 1988, e transcrita no Cartório de Registro de I mó- -Roberto Freire- Edison Lobão. 
veis da Comarca da MambOTé/PR sob n"s 275, 276, 277 e 178 do O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ 0 requerimento 
Livro 2, em 4 de novembro de 1988. ______ lido será votado após a Ordem do Dia. na forma do disposto no 

Art. 2° Esta lei entta Cm vigor na data de sua publicação. a.rt. 340, n:. do Regimento Interno. 
Art. 3o Revogam-se as disposições em cciottiriO. -Sobre.. a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

MENSAGEM N' 382· lário. Senador Odacir,Soares, 

Senhores Membros do Congresso Nacional É lido o seguinte: 
Nos termos o artigo 61 da ConstitUição Federal, submeto à REQUERIMENTO N" 989, DE 1995 

elevada deliberação de Vossas Exce18ncias, acompanhado de Ex- Do Sr. Sebastião Rocha 
posição de Motivos da Senhora Ministra de Estado do Bem-Estar 
Social, o texto do projeto de lei que "Autoriza a reversão, aQ Mu
nicípio de Mamboré, Estado do Paraná. do imóvel que menciona''. 

Brasília, 23 de maio de 1994- Itamar Franco. 

Sr. Presidente, 
Requeiro a V. E:\•, com base no§ 2° do an. 50 da Constitui

çãq federal e na forma do a.rt. 2J7 do Regimento Interno e do arL 



376 .. ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

1"' do ato D 0 22, de 15 de agosto de 1991. da Comissão Di:retora 
que. ouvida a Mesa. seja solicitado ao Sr. Ministro do Planejamen
to e Orçamento as seguintes informações: 

1 - cópias dos textos dos convênios fm:ila:dos entre a Supe
rintendência da Zona Franca de M:anaus- SUFRAMA e as Prefei
turas de Macapá e Santaria desde de a instalação da Zona de Livre 
Comércio de-Macapá e Santana até a presente data: 

2- cópias dos planos de trabalho dos respççtivos convênios; 
3 - cópias das prestações de contas daqueles convênios cu

jos prazos para tal-tenham se exaurido; 
4- ropias dos cronogramas fisico-fma.nceiros dos convêníos e 
5 - cópias das eventuais auditorias realizadas para aferição 

dos objetivos conveniados. 

Justificação 

O advento da Zona de Livre Comércio de Macapá. e Santa
na t.rooxe para estes municípios do Estado do Amapá uma nova 
oportunidade de captação de recursõs federais que deveriam agre
gar uma série de beneficies, princíp3.Imente na úea de infra-estru
tura. para as localidades qué integram a Zona de Livre Comércio. 

A expectativa criada em torno destes melhoramentos viabi
lizados através de convênios estabelecidos diretam.ente entre as 
pn:feituras municipais e a Sufmma.. trouxe um incômodo à popula
ção das localidades a serem benefiCiadas e uma crescente demanda 
por resullados, nem sempre imediatos. 

Visando exclusivamente ao acompanhamento da aplicação 
destes recursos, como cidadão e comO representante do Estado do 
Amapá no Senado Federal da República, solicitei algumas infor
mações ao Ilmo. Sr. Secretário Especial de Políticas Regionais do 
Ministério do Planejamento e Orçamento, Cícero de Lucena, em 4 
de abril de 1995, bem como, posteriormente, ao llmo. Sr. Superin
tendente Adjunto de Ações Regionais da Suframa, Marlênio José 
Ferreira Oliveira, em 12 de abril de 1995, não tendo sido atendido 
em nenhum dos pleitos, que aliás não representam desagiavo a ne
nhum desses órgãos, tendo sido por eles acooselhados a faz8-lo 
através de requerimento encaminhado pela Mesa desta Casa.. 

Sala das Sessões, 26 de junho de 1995. -.Senador Sebos
Hão Rocha, PDT- Amapá. 

OF. N°98195 _ 

Brasília, 4 de abril de 1995 
Exm0 Sr. Cícero Lucena 
Secretário Especial de Políticas Regionais 
Nesta 

Exm0 Sr. Ministro, 
Tendo em vista o acompanhamento de projetos de meu Es

tado, solicíto a Vossa Excelência c6piãs de todos os convênios fl!
mados entre a Superintendência da Zona. Franca de Manaus- SU
FRAMA - e as prefeituras dos municípios de Macapá e Santana, 
no Estado do Amapá, a partir do ano 1993, além de informações 
C?fil seus CT?Do~as físico- fmanceiros e planos de trabalho de-
Vidamente discruwnados. -- -

Na certeza de sua compreensão deste pleito agradeço desde 
já, aproveitarido a oportunidade para renovar os protestos da mais 
elevada estima e consideração. 

Cacliab:neW:.-Senador~ Rocha, ror- Amapá (AI'). 

(À Mesa, para d~cisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do art. 216, 
lll, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa~ requeri-mento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário Senador Odacir Soares. -

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 990, DE 1995 

Senhor Presidente, ; . 
Nos termos do arL 255, II. c, 12. combmado com o art. 100,

IL do Regimento Interno, requeiro que sobre o PLC n° 62195 (n° 
803/91, na casa de erigem), que "dispõe sohre sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e aúvidades lesivas ao meio 
ambiente~ e dá-cuiras providincias", além da Comissão de Consti
ruiÇão e Justiçã (CCJ)~ constante do despacho i.riicial de distribui
ção, seja ouvida, também. a Comissão de Assuntos Sociais (CAS). 

Sala daS: Sessões, 28 de junho de 1995. - Senadora Marina 
Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 
_ lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente,- nos lel!llos do 
disposto no art. 255~ c, xn, do RegimenlO Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário Senador Odacir Soares. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 991, DE 1995 

Sr. Presidente. 
Requeíro, nas termos dos. artigos 50, § zo e 5°, inciso 

XXXIll da Constituição federal e artigo 216 do Regimento Interno 
do Senado FederaL seja fomecido pelo Presidente da Petrobrás 
SI A, Sr.Joel Rennó, através do Ministro das Minas e Energia. Sr. 
Raimundo Mendes de Brito, esclarecimento sobre as razões que 
levaram o Poder Executivq a editar o Decreto n° 1.495, de 18 de 
maio de I 995. 

Justlll.,..ção 

X. edição do Decreto n• 1.495, de 18 de maio de 1995, pu
blicado no Diário Oficial da União de 19 de maio de 1995, trouxe 
uma restrição ;l Pettóleo Brasileiro S.A.- PEI"ROBRÁS, porque 
proibiu a impa:tilção de petróleo e derivados com o beneficio do 
drawback. 

É notório que o c!rawback se destina a incentivar as expor~ 
tações. Os produtos são importados e, depois de beneficiados~ são 
exportados. 

Não se trata, cooio pode parecer à primeira vista, de um in
ceiiiiV(:i" fisCal. Qualquer empresa, desde que 'tenha as condições · 
objetivas, pode pleitear o beneficio previsto· no Decreto-Lei n° 
37/66~ regulamentado pelo Regulamento Aduaneiro, aprovado 
pelo Dcx:reto n• 9 I .030185. 

- Por isto, é da maior importância a sociedade ter conheci
mento das nuões que levaram o Poder Executivo a editar o referi~ 
do decreto, no momento em que a conjlnblra econômica. brasileira 
demonstra a necessidade de se exportar o mais possível para a ob
tenção das divisaS que visam a equilibrar nossa balanç_a comercial. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995.- Senador Antonio 
Carlos Valadares. 

(À Mesa, para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Çampos) - O requetimento 
lido será despachado à Mesa para decisão~ nos termos do art. 216, 
IL do Regimento Interno. 

. __ Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário, Senador Odacir Soares. -

É lido e aproVado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 992, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos iermos do diSposto ao art. 13, § 1° do RegimeDto Inter

no, requeiro a Vossa Excelência que me seja considerada como li-
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cença autorizada minha au~ncia aos trabe.lbos da Casa, no peno
do de 30-6 a 1°-7 do corrente ano. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995.- Senador GUberto 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Fica concedida a 
licença solici~da. _ 

Sobre a mesa, requerimento que ser.\ lido pelo Sr. 1 o Secre
tário. Senador Odacir Soares. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 993, DE 19!15 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos do art. 13, § 1° do Regimellto Interno, 

seja considerada como licença CODCcdida a miDba ausência dos 
uabalhos da Casa nos dias 2, 5, 14, 19 e 23 do c:otrente em que es
tive no meu Estado para tratar de in~sses político-partidários. 

Sala das Sessões, 27 de jlnho de 1995. -Senadoc Teotonio 
Vilela Filbo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Fica concedida a 
licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que seni lido pelo Sr. 1° Secre
tário, Senador Odacir Soaros. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 994 DE 1995 

Sr. Presidenf.e, 
Requeiro, nos termos dos artigos SO, § 2° e 5°, inciso 

XXXIn da Constibliçio Fedenll e artigo 216 do Regimento Inter
no do Senado Federal seja focnocida pelo Ministro da Agriculblra, 
do Abastecimento e da Reforma Agrária, Sr. José Eduardo Andra
de Vieira. a seguinte informação: _ 

1- Qual o conteúdo integral da Resolução n• 814193 da Co
missão Especial de Recursos. que manifestou-se pelo indeferimen
to do recurso do mumário José Alves Neto, na operação D0 

89/00026-9, de 16 de março de 1993? 

Justificação 

O N<JUerimcnto de infonnação faz-se necessário para que se 
saiba quais as razões alegadas pela Comisslo Especial de Recur
sos do Banco Cenlral quando indeferiu o Recur.ro imJ>I"Irado pelo 
mutuário Jos~ Alves Neto. no processo que envolve a Proagro. 

Aconleee que já havia no B~se. um pedido para que o 
mutuário acíma mencionado fosse beneficiário de uma cobertura 
do Proagro. uma vez que houve problemas com a produção de 
ab6boras. assim como com a de melancia. que eram as culturas 
que o financiamento do Banco previa inicialmente. Entretanto, o 
Banese rejeitoo a cobert:lmJ pleiteada, tendo em vista que a dispo
sição contratual inicialmente acotdada, não foi levada a termo pelo 
mub.Jário. Este por sua vez, não satisfeito com ã. Posiçiã do Bane
se. m:oneu, como lhe é de direito. ao Bacen. Ocorre que a posição 
do Banco Central foi pelo indeferimento do recurso, mantendo-se 
desta forma. a decisão anterior do Banco do Estado de Sergipe. 

O que veio causar perplexidade, foi o fato do Bancse, após 
reiteradas decisões de não acatar a solicila.Ção do mutuário; tanto 
internamente quanto pelo Banco Central, resolver atendê-lo, fa
zendo a indevida cobertura de crédito atrav6s do Proagro. Por tais 
razões, é importante que se tome conhecimento dos motivOs ãlega
dos pela Comissão Especial de Recursos quando indeferiu o pedido. 

No aguardo do pronto atendimento, 
Atenciosamente. 
Sala das Sessões, em 28 de junho de 1995.-Senad<r, José 

Eduardo Outra. 

(À Mesa para decisão.) 
. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 

lido será encaminhado à Mesa para decisão. 
Há oradores inscritoS. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, 

por cessão doSenadorTeotonio VilelaF'llho. (Pausa) 
Concedo a polavra ao nobre&nado.-Ney Suassuna. (Pausa.) 
Concedo a palavra à nobre S<madora Marina SilvL (PaUSL) 
Concedo a polavra ao nobre Senador Geraldo Melo. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nob..-e Senador Joel de HoUanda. 

(Pausa.) 

O Sr. Júlio Campos, 2" Via-Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Odacir 
Soares,/" &cretário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) , Concedo a pola
vra ao nobre Senador Júlio Campos, por vinte minutos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revislo do orador.) - Sr. Presidente, Sr's Senadoras 
e Srs. SeDado<es, em dezembro passado, ~ente no dia 8 de de
=nbro, falecia nos Estados Unidos o grande ClU!IO<, artista e bmsilei
rolanJobim, Aot.ônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Brasilei
ro. carioca da Tijuca, que nasceu em 1927 e faloceu em 1994. 

O .seu sepuhameoto no Rio de iatlello insCreveu na aOnica 
da cidade que tanto amou um dos momentos mais iilesquccíveis 
daquela tem carioca. De li para cá, várias tentativas de bnmen•gens 
foram feitas Im'3 que o Brasil perpetuasse a figura deTanJobim. 

Iniciahnente, vereadores do Rio de Janeiro pensanm em 
mudar o nome da Avenida Vieira Soo to, no ba.irro de Ipan~ 
aquela avenida tão famosa, cantada em prosa e verso por Tom Jo
bim pelo mundo todo. em Avenida Tom Jobim. O Prefeito C~sar 
Maia, brilhante e competente prefeito do Rio de Janeiro, aceitou a. 
teSe, empolgou..a., chegou a fazer uma placa substituindo o nome 
Vieira Souto porTomJobim.. 

Ai ocorreu um problema de ordem judiciaL A familia do 
antigo homenageado, Vieíra Scuto, entroo na Justiça. com o apoio 
de alsuns moradores desse importante logradouro do Rio de Janei
ro, e impediu a mudança. Alegavam eles que outras homenagens 
poderiaof ser feitas a Tom Jobim. mas não a mudança do nome de 
uma avenida já tmdiciooalmente conhecida como Vieira Souto. A · 
Justiça deferiu o pleito, e a avenida deixou de ser Tom Jobim e 
voltou a ser Vieira Souto, nome anterior e atuaL 

OulraS idéias surgimo. Alguém lembrou: por que não de
nominar a Lagoa Rodrigo de FreitAs por Lagoa TomJobim, já qtie 
ela talvez expresse a beleza do Rio de Janeiro e também foi canta
da em prosa e VetSO por esse poeta? Novamente disseram que po
deria ser nula a decisão. 

E ai li emjocnal do Rio: porque nlo homenagearTomJo
bim dando o seu nome ao Aeroporto Intemaciona! do Galeão, do 
Rio de Janeiro, coobecido no Brasil todo? Galeão h um bairro, é 
denominação, fruto at~ do passado, que existe em várias cidades 
litotâneas, algumas à beiJa-mar. Na própria Babia, terra que lanto 
amo e que sempre freqüento por ocasião das minhas férias, na re
giãojla Ilha do Tinharé, no Mocro de S. Paulo, existem também al
gumas localidades chamadas Galeão. 

Este Parlamentar de Mato Grosso já viajou por vários pai
ses do mundo, e onde chega. em salões, em teatros., em festivais, 
quando há referência ao Brasil, a música tocada ~a feita por Tom 
Jobim. Os hinos que Tom Johim escn:veu e cantou pelo mundo 
todo boje sisnificam o Brasil. E nós, que somos brasileiros, ftca
mos felizes ao ver, em plena China - recentemente, viSitei esse 
pais, em missão oficial-, numa cidade do interior chinês, ao dizer
mos aó dono do restaurante que era uma comitiva de brasileiros, 
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ele fazer quest!o de ir ao seu rádio, ao serviço de som do seu res-
taunnte e colocar um disco de Tom Jobim. Para aquele d:tin8s, a 
maior homenagem que ele poderia apn::sentar a uma autoridade 
brasileira que ia ao seu restaurante era tocar uma ~sica feita por 
Tom.Jobi:m. 

O Sr. Odadr Soares - Permite--me V. Ex• um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Com muita honra. 
O Sr~ Odad.r Soares- Esta semana. no Rio de Janeúó, li, 

na scção "Cartas dos Leilore$" do Jornal do Brasil, uma sugestão 
muito interessante. O leitor sugeria. em face da. polêmica criada 
pelo fato de ter o Prefeito dado o nome do poeta Tom-Jobim ll. 
Avenida Vieira Souto, que a Avenida Viu.ícius de Mora.es passasse 
a ser Avenida Tom e Vinícius. Era uma maneira de não apenas re
solver a questão da homenagem do Rio de Janeiro ao grande poeta 
e compositor Tom Jobim, mas tamb6m uma forma de manter, ftsi
camente.. nas ruas do Rio de Janeiro, os dois poetas e composito
res, que tiveram as suas carreiras artísticas tnnscorrendo simulta
neamente, e que os dois estivessem também juntos. numa mesma 
rua, numa mesma avenida, p;estando o Rio de Janeiro uma mesma 
homenagem aos seus dois grandes poetas. Então, a sugestlo do 
leitor em que a Avenida Vinfcius de MOraes se chamasse Avenida 
Tom e Vinícius. Era esse o aparte. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado pelo seu apar
te, que incoiporo com muita honm ao meu pronunciamento. Acho 
realmente interessantissima essa idéia. 

Mas este Parlamentar mato-grossense entendeu que Tom 
Jobim não deve ser homenageado apenas pelos brnsileiros do Rio 
de Janeiro, e sim pelos brasileiros de qualquer recamo deste País. 

Tivemos, entio, posso dizer, até a petulância de apresentar 
- apresentamos e já eslá sendo analisado por esta Casa -do Con
gresso Nacional - o seguinte proje-to de lei: 

''Denomina o Aeroporto Internacional do Ga
leio, no Rio de Janeiro, como Aeroporto Internacio
nal Tom Jobim. 

Art. I •- O Aeroporto lntemacional do Galeão, no 
Rio de Janeiro, passa a ser denominado Aeroporto Inter
nacional TomJobim. 

Esta lei entra.ri em vigor após a sua aprovaçlo.. 

Justif"IÇâo 

Principal portão da entrada do Brasil p.ra a pr6spm 
alividade do turismo, o Aeroporto do Galeão passa a i'il<»
ber. a partir da l'fOS"'l1e iniciativa. a designaçãO de Aero
porto lntetnaciooal Tom Jobim. Tal provid&cia associa o 
aeroporto da principal cidade turistica do BmsiJ ao nome do 
nosso compositor m.ais conhecido no mundo afora. 

Músico, maestro, compositor, Tom Jobim é o 
mais internacional dos cidadãos cariocas. Por intennédio 
de sua obra admirável celebrou o Brasil. celebrou o Rio 
de Janeiro em algumas obras-primas do cancioneiro po
pular nacional. E a sua música. viajando pelo mundo 
todo, levou consigo as indeléveis imagens da cidade, 
passando a fazer parte do imaginário de milhares de pes
soos que. todo ano. chegam dos quatros cantos do mun
do em busca das belezas nattJ.rais do Rio: 

Nada mais adequado, portanto, que o nome do 
mais internacional dos compositores brasileiroS seja 
conferido à porta de entrada da cidade com a qual man
teve ligações especiais. 

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim nas
ceu no Rio de Janeiro. no Baino da Tijuca, eni 1927. e 
faleceu no fmal de 1994, nos Estados Unidos. 

Seu sepultamento. no Rio de Janeiro, inscreveu 
na crôn.ica da cidade que tanto amou um dos seus mais 
intensos e inesquecíveis momentos. Autor de l;llais de 
quatrocentas canções. Tom Jobi.m foi reconhecido inter
nacionalmente pela beleza e pela riqueza melódica de 
suas músic:a.3, tccl.~O :,cus t.liscos editados em ootros países e 
iDúmerns cançfu> g;•va<ias por intérpretes esuangeiros. 

Sua intimiJade com os bichos e as plantas nacio
nais possibilitou .1 transposição da ampla variedade de 
manifestações da uatureza do Brasil para suas canções, e 
daí para o munúv, que apt~ndeu a ver nosso País para 
al&rf da viSãõ da mulata c do café. 

Tom Jobim julgava que, tendo sido um país colo
nizado e depois submetido cullllralmente, o Brasil preci
sava inventar o seu próprio de$tino. Por isso, o maestro 
tinha como im~r.úivo p:~.·uduzir algo que culturalmente 
se identificasse com a alma do País, com o fato de ser 
bmsileiro. 

Nesse sentido, parece-me indiscutível a pertinên
cia de se conceder ao Aeroporto do Rio de Janeiro, cida
de que constitniu fonte de permanente inspiração para a 
sua obra. o nome de Tom Jobim. 

Julgando, pois, o presente projeto de lei oportu
no, meritório, espetamos seu aoolliimento pelos_ilustres 
Pares do Senado Federal e do Congresso Nacional." 

O Sr. Antonio CaT~os Valadares- Pennite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Ouço V. Ex' com muito prnzer. 
O Sr. Antonio Carlos Valadares- Quero felicitar V. Ex• 

por esSa magnifica idéia de prestar bomeoagem a um brasileiro 
como Toi:n Jobim. que entre tantos conterrâneos nossos, pelo mun
do afora, projetou a imagem do nosso País como uma Nação cria
tiva, capaz de superai-se, pelo subdesenvolvimento aqui reinante. 
graÇas- "à competêitcia de brasileiros como ele. De modo que me 
congrabllo com a idéia dA denominação do Aeroporto Internacio
nal do Rio de Janeiro com o nome desse grande brasileiro, porque 
Pelé projetou o Edison Arantes do Nascimento no futebol e. agora, 
o nosSo Jobim, que faz uma falta enorme ao nosso meio artístico e 
cultural pela grande produção musical que deixou; a sua herança é 
inesquecível Másicas como "Garora de Ipanema" são tocadas na · 
Europa, nos Estados Unidos e até na Ásia. Recentemente, antes de 
moner. ele fez um show no Japão, onde centenas e centenas de 
pessoaS aplan~ o nosso maestro e compositor. Talvez somente 
Rui Barbosa, o Aguia de Haya, que assombrou o mundo com o 
seu discurso, com a sua cultura, tenha se ombreado internacional~ 
DleDle com o nosso Tom Jobi111. Por isso. ele merece as nossas ho
menagens e V. Ex•, as minhas congratulações e o meu apoio in-
transigente ao seu projeto. -

O SR. JÚLIO CÁMl'QS - Muito obrigado a V. Ex'. noble 
Senador Valadares. Acho que todo o Congresso aprovaci essa idéia 
de homenagear o gr.mde btasiloiro Tom Jobim. poo:rue outros países 
já homenagcmam os seus heróis através de aeroportos intetnacionais. 
Poc exemplo: o Aeroporto de Paris. na França, chama-se Aeroporto 
Internacional Oaarles de Grullc, que foi o grande Presidente francês. 
O ,Aeroporto de Havana. C"filal de Cuba. cbama-se Aeroporto Jooé 
Marti, que foi o grande bet6i da Revolução Cubana. E outros ídolos 
dos ootros países sempre rec"cbcmm esse tipo de homenagem. 

Portanto, acho que çabe muito bem o Brasil mudar o nome 
do Aeroporto Intemacion.'l~ rb Galeão para Aeroporto Internacio
nal Tom Jobim. 

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade, já que estou fa
lando do Rio de Janeiro, para saudar todos os cariocas e todos os 
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torcedores do Fluminense Futebol Clube por ter ele saído campeOO 
carioca de 199$. Tune do meu coração e do coração de muitos 
Parlamentares aqui ptesentes - tenho certeza - já se fazia necessá
rio ser campeão. Aliás, o Fluminense foi muito desprezado. Até 
momentos antes do jogo, -da docisio fmal com o vigoroso, famoso, 
ricaço time do Flamengo. ninguéin acreditava no nosso fluminen
se. E, para felicidade de todos nós e da grande torcida tricolor des
te País afora., no fmal da partida, tivemos uma vitóriã sofrida, mas 
coosolidada através do último gol do grande campeão Renato 
Gaúcho. com o placar de 3 a 2 sobte o Flamengo. Garanto a V. 
Ex-s que, se fosse campeão o Flameogo, já teríamos vários outros · 
discursos de congratulações. Mas quero, nesta oportunidade, con
grattllar-me com os dirigentes do Fluminense Futebol Clube, com 
a sua torcida imensa. da qual faço parte. 

O Sr. Carlos Bezerra - Senador Júlio Campos. peço a V. 
Ex .. umaparte. -- -

O SR. JÚLIO CAMPOS • Coocedo o aparte ao nobre Se
nador Carlos Bezerra. 

O Sr. Carlos Bezerra - Senador Júlio Campos, tem mais 
um tricolor de coração aqu~ _ _ ____ _ 

O SR. JÚLIO CAMPOS • Muito obrigado. Senador Car
los Bezerra. 

O Sr. Carlos Bezerra- Parabenizo V. Ex•. que, além de 
tricolor, é também corinthiano como eu. Enlio, com cb.Jpla alegria: 
o Corinthians é campeão nacional e o Fluminense cai:npeão cario
ca. Parabéns a V. Ex'. 

O SR. JÚLIO CAMPOS • Este ano está demais. Meu co
ração tem que ter um pouco de calma. porque é muita vitória em 
termos de campeonato carioca e brasileiro; com o Fluminense, no 
Rio de Janeiro; e com o Corinthians. no Brasil, e com o além do 
nosso Operário, -em Mato Grosso. V. Ex• também tem um convite 
para virar tricolor no Mato Grosso e ter grandes vitórias em nosso 
Estado. 

Mas, nesta oportunidade em que estamos falando do Rio de 
Janeiro, de Tom Jobim, da vitória do F1uminonse e do campeonato 
carioca, queremos registrar a presença, hoje, em Brasllia., de S. Ex• 
o Governador do Rio de Janeiro, Dr. Marcello Alencar, que, 
acompanhado de uma equipe de assessores e de Secreúrios de Es
tado, veio trazer a nós, Congressistas, na sua viagem de tmbalb.o, 
um novo PeoSàmento do oovo Rio, do seu plano de governo, de 
fazermos do Rio de Janeiro uma gnmde cidade e um gmnde Esta
do deste País. O Rio de Janeiro é de todos nós. O Rio de Janeiro 
não p:xle ficar vivendo aquela crise que está tendo boje na área da 
segurança, como um caos em termos de desenvolvimento urbano. 
O Congresso brasileiro precisa olhar com carinho os problemas do 
Rio de Janeiro, já que o Rio faz parte de um pedaço do ooração de 
todo brasileiro. 

O Govemadpr Marcello Alencar esteve, na manhã de boje, 
numa reunião de trabalho com todos os Deputados e Senadores do 
Rio de Janeiro, independentemente de cor, política pa.rti.dária, com 
a nossa presença também, como um dos Senadores enrusiastas do 
Rio de Janeiro. do Senador Geraldo Melo, do Seuador Pedro Piva 
e de vários companheiros de outro5 Estados. Estivemos no auditó
rio do Anexo IV da Câmara dos Depurados, levando ao Governa
dor fluminense o nosso apoiq, a nossa: Solidariedade aos grandes 
programas que farão do Rio de Janeiro um gnmde Estado, pólo de 
desenvolvimento nacional. ' 

Uma das grandes metas do Governador do Rio de Janeiro,-. 
que também é nossa, é tiansfonnar o Porto de Sepetiba. nesse Es
tado, num dos grandes portos de exportação de grãos do Cenlro
Oeste. 

O Estado de Mato Grosso jli é o- terceiro maioi' produtor de 
grãos do País, chegando este ano a produzir uma safra recorde de 

Dlaís de 1 milhões de to11elü.das de grãos. entre oS quais mais de 4 
milhões de toneladas de ooja, que é um produto de exportação. E 
hoje a soja mato-grossense _tem como seu destino nab.Jral o Porto 
de Paranaguá. e o Porto de Santos, que, constantemente, está Con
gestionado ou em greve. Agora, numa nova descoberta, _entende
mos que o Porto de Sepetiba. no Rio de Janeiro, poderá ser o gran
de porto de escoamcnt.o de grãos do Centro..Oeste brasileiro. 

No proximo mês de agosto, estaremos organizando uma 
reuniio, lá no Rio, com os Governadores de Mato Grosso, de 
Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Distrito Federal e também de 
Rondônia e Tocantins, a fim de levarmos às autoridades do Cen
tro-Oeste o potencial do Porto de Sepetiba e as possibilidades de 
esse porto se tomar o grande JX'rlO de exportação dos nossos pro
dutos. Com isso teremos um corredor novo de exportaç&o em con
dições de ajuiar, junto com o Porto de Tubuio, no Espírito Santo, 
o escoe.mento dos nossos produtos. 

O Sr. Mauro Miranda - Pexmite V. Ex• um aparte? 
O SR. JÚLIO CAMPOS - Com muito prazer, ouço V. 

Ex", nobre Seuador Mauro Miranda. 
O Sr. Mauro Miranda. - Vejo nessa parte do seu discurso 

uma das coisas mais importim.tc:s que tem para o Centro-Oeste:: a 
viabilizaçio desse Porto de Sepetiba, que é uma luta muito grande 
do Govemador do Rio de Janeiro. Nós, do Centro-Oeste:, especial
mente de Goiás, temos interesse total n_o Porto de Sepetiba; ele di
minuirá o tmnspcrte de grãos do Centro-Oeste até à beira-mar em 
300Km. É vital pai11 n6s a implantação desse Porto de Sepetiba, 
mas com todo o ardor. E ele será melhor, sob certos aspectos, em 
termos de dístincia, do que o próprio Porto de Tubarão. Queremos 
estar juntos com V. Ex• nessa caminhada e dando força ao Gover
nador do Rio de Janeiro para que consiga implementar e modern
izar o Porto de Sepetiba. 

O SR. JULIO CAMPOS • Acho que V. Ex', Senador 
Mauro Mirãnda, fez um aparte de real importância. Precisamos 
nos aliar ao Centro-Oeste e pxecisamos viabilizar novas saídas 
pai11 a nossa grande produção agricola. Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do SuL Rondônia, precisam ter opções, e uma delas esta
mos estudando realmente. V amos depender dessa união, através 
do Porto de Sepetiba, que já tein boa possibilidade e, com pequeno 
recurso a mais, será um grande porto de opção para os nossos pro-
dulOs, porque, al~ da economia em termos de quilometragem e · 
de transporte, teremos a facilidade por ser um·porto que tem um 
calado profundo, com possibilidade de receber navios de grande 
porte. como também a possibilidade de não enfrentarmos as estr.l.
das congestionadas e os congestionamentos dos Portos de Santos e 
Par.anaguá. que atendem hojç os nossos Estados. 

Sr. Presidente, concluindo meu proOunciam.ento, boje foi 
uma tarde em que o Senador Júlio CampOs, de Mato Grosso. falcu 
cano Senador brasileiro, esquecendo os problemas da sua região, 
mas defendendo os interesses do Brasil, homenageando o grande 
brasileiro Tom Jobim e também prestando homenagem ao Flumi
nense Futebol Clube, ao Corinthians de São Paulo e ao Porto de 
Sepetiba. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Duranle o discurso do Sr. Júüo Campos. o Sr. 
Odac~ Soares, 1" Secretário, deixa a cadeira da presi

. dincia, que é ocupada pelo Sr. úvy Dias, 3° Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) • Concedo a palavra 
ao nobre Senador Pedm Simon. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Bezerra. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr:. Presidente, Sr"s e 
Srs. S~dores_,_a nossa _Região Centro-Oeste é rica, mas sem es-
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trutura. Essa falta de estrutura se dá não somente por falta de apoio 
do Governo Fedenr.l. mas também pela incompetência das lideran
ças do Centro-Oeste em se unir e lutar pelos problemas da Região, 
que são comUDS: problemas de estiada. de ene<gia, de CXlOIUJiicação. 

Começamos um trabalbo aqui. no Con~sso Naciooal, 
com a Bancada Federal e com os Governadores. Já realizamos 
duas outras reuniões aqui, em Brasília; tcUniões ricas em deba.tes e 
propostas. Depois da Ultima reunião, continuamos trabalhando, cu 
e o Senador José Roberto A.nuda, que ficou inasmbido de averi
guar, em nome desse grupo do Centro-Oeste, meios de captação 
de terurSOs para apoiar os projetos que o ~sidente da Rep!iblica 
admite assumir em favor do Centro-Oeste. 

No domingo passado, o Presidente da Repiblica convidoo 
o Senador José Roberto Anuda para um jantar. Nesse evento. este
ve pn:sente o Presidente do BID, o Sr. Enrique Iglesias, que está 
visitando o Brasil. 

Esse jantar foi históriCo para õ.6s, do Centro-Oeste. O Se
nador José Roberto Amlda fez uma exposição das nos,.. idéias; o 
Presidente, segundo noticia a imprensa~- afnmou que, depois das 
reformas, esse é o progranÍa. que Sua Ex.cell!ncia deseja realizar. 
qual seja, o de deslocar o eixo de desenvolvimento do Pais para a 
Região Centro-Oeste como forma de viabil.iz.ar o nosso País. de 
tirá-lo da crise. O Presideme do BID dispils·se a fUWlci.r-kxla a 
estrutura do Projeto. 

Ainda há mais: o Presidente pediu urgênCia, afmi:umda (Jue 
gostaria de assinar esse convênio no inicio_ c;le_ ~tcmbJ:o, quando 
estaria visitando Cuiabá, em relaÇão àquela propOsta de deslocar o 
Governo Federal para o interior do Brasil. O Presidente acencu 
também com a possibilidade de apressar essa negociação, pam ter
mos, no início de setembro, a assinatura desse contrato. 

Portanto, o trabalho em favor do Centro-Oeste está tendo 
resultado positivo. A DOsSãUnidade está sendo costurada dia a dia. 
Estamos argumentando, principalmente junto aos Governadores 
do Centro-Oeste, que S. Ex"'s são poças fundamentais nessa estru
tur.l, que precisam ter a consci&lcia da grandiosidade desse projelo. 

Ainda ontem, pela manbi. afmnei o meu posicionamento a 
um desses Govema.don:s por -telefone. S. Ex• for ao BID, atrás de 
recursos, nos Estados Unidos. Disse-lhe: "Esses projetes, cujos re
cursos V. Ex• está indo procurar, em nom.e do seu Estado, nos Es
tados UnidoS, podem estar inCiuidos nesse grande programa nacio
nal, que é do Govemo FedemJ. para a nossa região. a maís abAn
donada do Brasil". 

O Sr. Júlio Campos- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA · Concedo um aparte ao no

bre Senador Júlio Campos. 
O Sr. Júlio Campos - Senador Carlos Bezerra., V. &.• 

alxmia um assunto de real importância para a nossa Região, o 
Centro-Oeste. Neste momento, quero dar o testemunho da sua luta 
como Parlamentar desde o início da sua chegada nesta Casa, em 
fevereiro. V. Ex• falava na unidade da nossa Região, para termos 
força política a fim de reivindicar ao Presidente da República, ao 
Governo Federal. um programa especial de desenvolvimento para 
o Centro-Oeste. V. Ex•, há poucos dias, realizou com sucesso, nes
ta Casa. com a participação de Mato Grosso. do Mato Grosso do 
Sul. de Goiás. de Rondônia. do Acre. do focantins e do Distrito 
Federal ~ primeiro encontro de Gov~dores e da. Bancada Parla
mentar da Região, conseguindo com isso viabilizAr o início de um 
programa especial, coroando esse encontro com a nossa visita, de 
toda a bancada e dos Governadores, ao Senhor Presidente da Re
pública, Fernando Henrique Cardoso. Na oportunidade, arranccu 
de Sua Excelência. de público, discurso feito perante os Congres
sistas, os Govemã.dores e também a imprensa brasileira. Traosm.i
tida pela Voz do Brasil, V. Ex•.assumiu o .compromisso de viabili-

zar um programa de desenvolvimento para o Centro-Oeste. Esse 
programa. através do eminente Senador, aliado incondicional de 
V. Ex" nessa lu ... José Roberto Amlda.já começa a claros primei
ros passo_s para a sua realização em nível nacional e com recursos 
internacionais, com o apoio do BID. do BIRD e de outros organis
mos que podem ajudar o Brasil a fazer o grande desenvolvimento 
da nossa Região. Esse foi o grande sonho do ex-Presidente Gebllio 
Vargas e, em cutra etapa, do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. 
V amos agora ton:er e rezar para que o Presidente Fernando Henri
que seja o terceiro homem a realizar o grande programa de desen
volvimento para o Centro-Oeste. V. Ex • está de parabéns, pelo seu 
trabalho e pelo seu pronunciamenro. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Agxadeço o aparte de V. 
Ex", que muito tem aj:u:}a.do esse trabalho. 

Veja. Senador Júlio Campos. bastou uma unidade incipien
te - porque considero a uoidade do Centro-Oeste ainda incipiente -
para que se quisesse ini~ um ltabalho sério nesse sentido. Todos 
têm que adquirir essa consci€ncia, mnitos políticos ainda não a ad
quirinun. 

Tenho conversado diariamente com Governadores e Parla
mentares e verifteo que essa consci&.cia está-se estratificando. 
Bastou um início para que colhêssemos resultados importantes. 
Por exemplo, o Presidente já vestiu a nossa camisa. já autorizou 
negociações de suma importância para a nossa região. Isso será a 
rodeoçio do Centro.Qeste e do Brasil. 

Hoje. pela manhi, visitei uma outra grãnd.e pessoa, o Dr. 
Paulo Romano. que conhece bem essa área dos programas bilate
rai!.-. Fiz com ele uma avaliação do problema, fui pedir a sua ajuda, 
idéias para a nossa luta. E ele se prontificou a auxiliar-nos. 

Conclusão: o Brasil deixa de fazer muita coisa por iiicom
petência. por falta de projetos sérios. bem anumados. por falta de 
capacidade de negociação. Queremos evitar tudo isso nesse pro- · 
grama do Centro-Oeste~- quereiilbs que ele seja o melhor programa 
de desenvolvimento de toda a História do Brasil. 

O Sr. Ramez Tcbet - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA- Pois não. nobre Senador. 
O Sr. Ramez Tebet- Senador Carlos Bezena, para mim, 

não é novidade nenhuma esse enblsiasmo de V. Ex• pela nossa Re
giio. Eu me recordo de que, quando eta Superintendente da extin
ta Sudeco, V. Ex• governava Mato Grosso. E. já àquela ép::x:a. V. · 
Ex• tinha a noção que tem boje. Parece-me que, governando Mato 
Grosso, V. Ex• olhava para todo o Centro-Oeste: prestigiava a Su
perintendência. falava no Centro-Oeste, brigava por uma política 
de desenvolvimento para a nossa Região. Cumprimento-o. V. Ex •, 
bá poucos instantes. se referiu a um Governador que negocioo 
com o Banco Internacional; referiu-se naturalmente ao Governa
dor Wilson Barbosa Martins. E a situação no Estado é realmente 
grave. O Governador tem. por diversas maneiias, buscado recur
sos. A agrialltura não está dando resposta à receita do Estado. Os 
preços estão aviltados, e a economia dos nossos Estados tem por 
sustentação a agropecnãria. Há difiruldade até para pagamento de 
funcionários. Sou um entusiasla de V. Ex•, assim como o sào os 
Senadores Lúdio Coelho e Levy Dias. V. Ex •, além de falar conos
co, ~á falando dixetamente com o nosso Governador, que tem au
toridade para tal. potqUe realmente está à frente desse movimento, 
porque quer que nele todos. estejamos engajados. E estamos enga
jados na luta iniciada por V. Ex". nessa luta que atingiu os Estados 
tradicionalmente do Ceri.trO-OeSte e-agregou para o nosso lado os 
Estados que fazem parte de uma rutra região do País. pelo menos 
geograficamente. Refii'O-me ao Acre e ao Eslado de Rondônia que 
estio unidos conosco. e ao Estado de Tocantins, que está realmen
te no Centro-Oeste inclusive para os fms que objetivamoS. Faço 
outra lembrança- V. Ex• deve recordar-se. pois era Governador: 
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demonst.ralllOO unidade nesta Casa. E11 não estava no Congresso 
Nacional nessa ocasião - estava na Sudeco, mas_ petambulava pe
los conedores do Senado e Câmara dos Dep.Itados. Nes~_oCasião, 
unimo-nos ao Norte e Nordeste e obtivemos: o qUê? Obtivemos os _ 
fundos do desenvolvimento para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 
Essa união, pela qual V. Ex• tanto batalha e luta, por certo vai atin
gir o objetivC colimado por todos n6s: obter o desenV'olvimento de 
umã ~gião que pOOe dar o que "ãfri<h n<i.o deu, tãfvez pela faha-de 
unidade política, pela falta da visão dos homens píblicos que nio 
tiveram a perspectiva de Getúlio Vargas, citada aqui pelo Senador 
Júlio Campos, e de Juscelino Kubitsche-k de OliveQ.._ M"as temos 
esperança' e convicção, segundo o que a Bancada e eu oovimos e 
segundo o que V. Ex• tem nos transmitido, de que o Presidente da 
República. Femando Henrique Cardoso, i' está totalmen"' imbui
do do propósito de fazer com que a Região tenha realmente um 
plano de desenvolvimento. Havendo esse plano, por certo vamos 
avançar, e o Centro-Oeste 8.Vançarido, todo o Brasil avançará. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço a V. Ex' pelo 
aparte, Senador Ramez Tel;let V. Ex• tem sido uma peça funda
mental nesse processo de unidade; V. Ex• tem porte de estadista. 

Graças ao nosso trabalho - de V. Ex•, meu e de outros - o 
Centro-Oeste está conseguindo mudar sua postura. está. ccmseguin
Jo fazer política mais racionalmente, está conseguindo pensar 
gxande. O mal do Centro-Oeste era- O varejinho de cada Estado, 
um de costas para o outro. A questão do Centro-Oeste não se refe-
re apenas a essa região; refere-se à integração latino-americana. 

V. Ex' sabe que a integração passa pelo Centro-Oeste, pas
sa pelo seu Mato Grosso do SuL passa pelo meu Mato Grosso. 
Esse plano de desenvolvimento vai afetar; alêm das fronteiras do 
Brasil. a América Latina como um todo, que se deseja agregar a 
nós. O Mercosul já é 1,nria Iealidade. O Brasil s6 vai ser Víivel eco
nomicamente porque a economia cãda v~·L é mais globalizada. -

Hoje não temos condições de competir. O Centro-Oeste 
boje é o grande pólo produtor de grãos do País, o grande pólo da 
produção agrícola. O Brasil precisa aumentar a sua produção ime
diatamente, porque, se o poder aquisitivo do povo melhorar, ccmo 
esperamos, o povo não terã alimentos para consumir. Segundo es-
tudos da FAO. precisamos de cem milhões de toneladas s6 para 
alimentar os brasileiros; prcxluzimos 80 milhões e exportamos 
40% disSÕ. Oii~ o -Brasrrp-reciSã dobrar a sua produção, precisa ir 
para os 150 milhões de toneladas imediatamente. E onde é que o 
Brasil vai conseguir fazer iSso de forma rápida? No Centro.Oeste. 
Como o Brasil vai conseguir baratear custos de produção? Via 
CentroMQeste, melhorando-lhe as condições de ttansporte, que afe
tam gravemente a economia. 

Hoje usamos o frete rodoviário em estradas esburacadas e 
acabadas. Temos o frete mais caro do mundo. Precisamos das fer
rovias, precisamos das hidrovias. I Ioje ainda. desco~~ um 
achado: uma verba para a Hidrovia Araguaia:focantins. Deflagra· 
mos já o processo de negociação com políticos do Pará; já falei 
com o Gove:roa.dor Maguito Vilela. de Goiás; com o Governador 
S iqueira Campos e com o Governador Dante de Oliveim, para nos 
reunirmos, porque o recurso já eStá aqui no-Brasil e pode ser usa
do na bi-drovia. Já começamos attirulação política nesse sentido e 
vamos conseguir viabilizar logo essa grande bidrovia. 

O Sr. Levy Dias- Senador Carlos Bezerra, V. Ex•me con
cede um aparte? 

O SR. CARLOS BEZ~:RRA - Ouço o Senador Levy 
Dias, coriiprazer. -- ---

0 Sr. Levy Dias - S~nador Carlos Bezena, venho sendo 
quase que uma voz solitária ao dizer nesta Casã (Jlltfâinbeiro..exis
te: depende é da prioridade que se dá a e-!e. Lembro.me de que. na 
última vez em que falei sobre esse assunto, citei o caso dO pfug!a-

ma de publicidade do último ano do GQvemo Itamar França, em 
que foram gastos US$270 milliões, quantia suficiei:at.e para tirar 
das favelas de tcxlo o Brasil dezenaS de milhares de famílias. Fala
se que o Govemo Federal gastará neste ano, com publicidade e di. 
vulgação, cerca de US$400 milhões, através de todas as entidades 
estatais w Banco do Brasil, Telebrás, etc. Ora, assistimos, em reu· 
níão que fizemos para debater as questões do Centro-Oeste, a um 
governador pedindo, pelo ... amor de Deus, US$2 milhões. V amos 
gastar, este ano, US$400 milhões com publicidade. Trata-se, por
tanto, do uma qúestio de prioridade. Quatrocentos milhões tim
riam das favelas 200 mil famílias. Os sete Estados que V. Ex• con
seguiu, com dedicação, com trabalho, com paciência, colocar ettt 
uma mesma sala são os que produzem alimento. TeDho também 
um temor, Senador Carlos Bezerra: os nosso Gov~ ainda 
não pararam para atinar o que significa essa união. Dentre 21 Se
nadmcs, dentre mais de 60 Deputados Federais, não vi nenhum 
colocar restrições de ordem política para consolidar o trabalho da 
Região Ceotro-Oeste. CumPrimento V. Ex• pelo seu pronuncia
mento. Repito e vou fazê-lo permanentemente: dinheiro existe9 de
pende da prioridade que o Governo der ao seu destino. 

O SR. CARLOS BEZERRA- Agradeço o aparte de V. Ex'. 
O Sr. Valmlr Campelo • .Permite-me V. ex• um aparte, 

nobre Senador Carlos Bezerra? 
O SR. CARLOS BEZERRA - Com prazer, ooço o aporte 

do nobre Senador V almir Campelo. 
O Sr. Valmlr Campelo- Agradeço a V. Ex', nobre Sena

dor Carlos Bezerra. Eu não.poderia deixar de manifestar a minha 
admiração pelo trabalho que V. Ex'" vem encetando para a união 
desses Estados da Região Celllro-Oeste. Estamos acompanhando o 
trabalho, a cootdenaçio, a inteligência de V. Ex•, que foi ajudado 
muito pelo meu colega de Bancada, o nobre Senador José Roberto 
Anuda. Quero, nesta opOrtunidade, dizer que o movimento que V. 
Ex• está coordenando 6 suprapartidário, não tem cor partidária, 
uma vez que todos, independentemente do Partido a que pertence
mos. estamos associados a V. Ex• no sentido de levar as sugestões, 
como quando estivemos. em audiência pública com o Presidente da 
Rep:íblica, e o plano que temos para a Região Centro-Oes_te. No
bre Senador Carlos ~. V. Ex' bem sabe que Brns!lia não foi 
fundada apenas para ser a capital administrativa- do nosso Pais. 
Brasilia funciona também como pólo inadiàdor do desenvolvi. · 
mente pma as Regiões Centro-Oeste, Sudeste: Norte e Sul, enÍIIIl, 
para os rincões do nosso País. Neste instante, V. Ex'" situa não s6 
Brasília, mas todos os Estados do Centrt>Oeste neSte contexto de 
desenvolvimento. Temos gmndes mananciais de água, terras abun. 
dantes e férteis, inclusive temos dinheiro, como diz o nobre Sena
dor Levy Dias; dinheiro existe. o que falta é vontade política para 
ser desenvolvido, aqui na Região Centro-Oeste, um programa que 
faça crescer o nosso País e que possa, acima de tudo •• ftxar suas co
munidades nessa Região despovoada, que é o Centn>Oeste, levan. 
do a tecnologia, plantando e desenvolveqdo esta Regjão. V. Ex'" 
está. de:_parabéns. Quero

1
dizer a V. Ex• que coote conosco, não s6 

com oS Parlamentares dó Distrito Federal, mas também com os de 
toda Região Centro-Oeste. V. Ex• levanta um tema pelo quaL 
aliás~ já vem se batendo desde longa data, desde quando ocup:JU o 
cargo de Governador de Mato Grosso. Tenho absoluta certeza de 
que cbegmemos lá. porque a sensibilidade do Presidente da Repú. 
blica fará prevalecer nio a vootade de V. Exa. maS a vomade de 
grande parte da população des"' Pais. 

cO SR. CARLOS BEZERRA - Agradeço o apam de V. 
Ex• e aproveito a oportunidade para solici.taf-Ibe. já que V~ Ex• 
representa o Distrito Federal nesta Casa, para que faça um apelo 
ao Governador do Distrito Federal no sentido de_ uma maior parti
cipação. pois S. Ex• não compareCeu à primeira reunião. Então, fui 



382 ANAIS DO SENADOFJ;J)ERAL Junho de 1995 

ao gabinete de S. Ex •, juntamente com o Senador JOsé Roberto M
ruda, mostrando-lhe que os problemas do Distrito Federal não se
rio resolvidos apenas no Distrito Federal. Se não for em coo.jlnto, 
não se resolverão. Inclusive colocamos essa questão do entorno e 
outras mais. S. Ex• ficou eutusiasmado, compareceu à outra reu
nião, fez um discurso rápido e saiu, não tendo, portanto, participa
do dos debates. Era importante que o Governador de Brasília. forti
ficasse essa luta. Gostaria que tanto V. Ex• como os demais Sena
dores pelo Distrito Federal ampliassem esse debate aqui em Brasi
lia. porque Brasília tem uma força política muito grande no con
texto do Centro-Oeste. Gostariamos de ver uma participação mais 
efetiva de Brasília, principalmCDte do seu Governador, pois S. Ex• 
é o líder. Tenlmos éxito nessas questões se os governadores assu
mirem o comando. Caso isso nio ocorra, será impossível tocar 
esse projeto para frenle. 

O Sr. Lúdlo Coelho· Permile-me V.lix'um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA- Ouço V.lix'. 
O Sr. Lúdlo Coelho- Felicito V.Bx' pela condnção desse 

assunto. Transmiti ao Governador do meu Estado, Dr. Wilson Bar
bosa Martins. por solicitação de V. Ex•, o assunto tratado na reu
nião realizada com o Presidente da República e com o Presidente 
do BID. Mais uma vez. quero transmitir o que afamei na primeira 
n:uniio do Centro-Oesle. oo seja. da importincia de estabelecer
mos. cuidadmamente, uma ordem de import!ncia is CoiSas- a Se
rem realiudas nesse programa. A Nação est.i trabalhando com 
uma enonne falta de recursos. Estou confiante em que o grupo de 
Senadores. lideradoo por V. lix' e seguido pelos Senadores V a1mir 
Campelo, Júlio Campos. Levy Dias, Jooé Roberto Anuda. Ramez 
Tebet c pelos demais representaDI.es do Cenlro-Oestc~ terá compe
tência para estabelocer uma ordem de import.incia às coisas a se
rem feitas. Essa ordem ~ muitO importante, póis estabelece as prio
ridades para que apliquemos, cuidadosamente, os recu.rsos que re
cebermos nos projetas que contribuiria para o· desenvolvimento 
do Centro-Oeste. &too atento A navegação do rio Araguaia. com
promisso já assumido pelo Seohor Presidenle da República. e à 
navegação atrav~ do rio Cuiabí. de Cáceres a· Cuiabá e de (h.. 

rum.bá ao Oceano Atlântico. Teoho pua mim que, saindo esses fi
nanciamentos iDtemaciooais ·para esse programa.-baveremos de 
pmstar um grande serviço ao Brasil, principalmente à agrirultura 
do Centrô=Oel!le. Muito obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA • Nobre Senador Lúdio Coe
lho, o que queremos é uma solução desenvolvimentista pem o 
País, pois ele s6 sairá da crise com desenvolvimento - com reces
são e juros altos vamos nos afundar. E esse desenvolvimento, ine
vitavelmente, passa pela. nossa Regiio. É o caminho que o Brasil 
tem de imediato e mais bamto, porque cada R$1,00 investido no 
CeDtro-Oesle daiá um olpido r<tom0 para o Pals como um todo. Todo 
investimeiil.o na nossa Regi.io tem reversibilidade 6tima e rápida. 

O Sr. Mauro Miranda- Pemiita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CARLOS BEZERRA. Cbntedo om apo11e a V.lix'. 
O Sr. Mauro Miranda - Senador Carlos Bezerra. V, Ex a, 

boje. extema o pensameniD de todos os Secadores de Goiás. cn:io, 
de todas as aspirações do Estado de Goiás. que está tão bem inte
grado na Região Centro-Oeste. A liderança que V. Ex' está for
mando em tomo desse grande projeto terá total respalOO do Gover
nador Maguito Vilela, de todos os Senadores, e creio que de toda a 
Bancada e, por unanimidade, de todos os partidos poüticos. Temos 
que "costurar" essa unidade para que o Centro-O~ possa torilar
se essa região-solução. Citaram aqui Getúlio V argas e Juscelino 
Kubitschek. Quero aqui extemar que o Presidente Samey, quando 
oa Presidência da República, especialmente para o meu Estado de 
Goiãs. fOi um Presidente que olbru atent.ameDle para o desenvol
vimento da RegiãO. Digo a V. Ex& que estaremos juotos nessa ca-

m.inhada. Se até agora o Governo Federal não mostrou quais serão 
os grandes programas após a lut.a pelo Real. nós, do Cemr<H>esle 
- e V. Ex a liden., neste momento, e estÁ avançando, dando um pas
so à frente, provocando o Govemo Feden.l-, temos vários proje
tes, a longo prazo. para essa Região IAo rica. Muito obrigado. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Quero aqui afmnar a dis
posição do Governador Maguito Vilela na condução desse progra
ma. Não conhecia bem S. Exa, passei a cooviver com S. Exa há 
pouco tempo. Mas S. Exa me su.rprunde como executivo e como 
homem de visio ampla. Hoje é um dos Governadores que mais lu
tam e se entusiasmam em prol dessa proposta. com a consciência 
da importância da unidade. Hoje, ainda pela manhã., cooversamos 
por telefone e, mais uma vez, pude constatar que V. Ex's que rep
resentam o Estsdo de Goiás estio de parabéns pelo Governador 
que tam. O Estsdo de Goiás vai ganhar muiiD com o seu tr.lbalbo 
exeaJtivo, com a visão que S. Ex& tem com relação aos aspeclOs 
não s6 de Goiás, mas de toda a nossa região. 

Quero, ainda, SIS. Senadores, dizer que esse trabalho que 
estamos realizando tem também o objetivo de_ fortificar a integra~ 
çio latino-americana. E quero fazer justíç& aó Presidenle Samey: 
dos últimos presidentes da República. S. Exa foi o que teve a me
lhor visio com relação à questão da integração latino-americana. 

Pude acompmhar S. Exa em uma viagem a La Paz, Boüvia, 
quando conversamos muito a l'e$peito da integra.çJo. O Presidente 
Samey fez o que pôde e o que não pôde para fortificar essa inte
graçio latino-americana. E deixou marcas indeléveis. Por exem~ 
plo. boje, no Mato Grosso - o Brasil não sabe disto •• temoS uma 
estrada que nos liga at6 o Oceano Pacífico - a única que existe. De 
CUiabi se vai à Arica, no Chile. e se vai ao Porto de Do e ao Porto 
do Callao, no Peru, de carro. Nessa rodovia trafegam. hoje.. quase 
trezentas c:arretas por dia. Mato Grosso exporta carne para o Peru, 
nes$3. região andina, por essa estrada. Estrada que foi resultado de 
um acordo fii'DlJldo pelo Presidente Sarney e o Presidente Paz Es
tenssoro. com a ~a presença em La Paz. 

Além disso. o Governo de MaiD Grosso. apoiado, à época. 
pelo Governo do Presidente Jos6 Samey, tomou algumas medidas 
para. fortalocer a integração. levando energia para a área fronteiriça 
com a Bolívia. com recursos do Govemo Federal e apoio do Go
verno EstaduaL 

A nossa ligação e integn.çio com a Bolívia melhorou mui- . 
to, graças ao apoio e à visão do então Presidenle José Samey, que 
desejo reconhecer neste instante. 

Hoje. a questão do Centro-Oeste. como está, é inadiável 
para o Brasil Ressaltava aqui a necessidade de aumentam:J.os nos
sa produção de alimentos. Não queremos qualquer recurso pater
nalista pom o Centro-Oesle. Os proje!Ds que estamos imaginando 
sio aUto-sustentados e darão resposta imediata, tocados pela ini
ciativa privada, por cooperativas, do modo mais competente possí
vel. A iniciativa privada, inclusive, pode investir muito na infra
estrutura do Cem.ro-Oeste. O meu Estsdo. Mato Grosso. 1em boje 
um dos maiores recursos hídricos do Brasil para geração de ener
gia; poderia estar mandando energia pam o Sul do Pais e pom o 
Estado de Goiás. No entanto, importamos quase toda a energia que 
coosumimos, porque há muitos anos não geramos mais qualquer 
energia. não constrUímos mais nenhuma usina, tendo enormes re
CQI'SOS para isso. 

Brevemente estará sendo inaugurada a primeira grande usi
na em Mato Grosso. a Ju!,. L construída pelo Grupo ltamarati. do 
empresário Olacyr de Moraes. E outros grupos constroirio outr.ls 
usinas. 

Além disso, temos a questão do gás boliviano, outro proje
to que nio precisa de recurso- o Senador Ramez Tebet sabe disso 
- pois existe o capital americano: uma empresa quer construir as 
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usinas e o gasoduto. Porém, a nossa burocracia tem emperrado. di
ficukado isso. O Brasil não precisa investir um tostão nessas 
obras. pois bá quem o faça. 

Por exemplo, existe a proposta da construção de uma usina 
movida a gás em São Romão, para abastecer Mato Grosso, a custo 
zero para o Brasil e pua Mato Grosso. Essa energia seria colocada 
e vendida pa.rl centmis elétricas daquele Estado. 

Apenas é preciso ter-se um formulador competente, e é 
isso que estamos propondo ao Presidente; que esse seja um pro
grama especial. que tenha um coordenador com carta branca do 
Presidente para ir aos Minist6tiõs, aos 6rg3os do Governo Federal, 
para movimentar as coisas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Setllldor Carlos Be· 
zerra, infelillDente, o seu tempo está esgotado. 

O SR. CARLOS BEZERRA • Desculpo-me. Sr. Ptesidcme. 
Encemt.ndo o meu discurso. quero aqui jA convidar todos 

os políticos de todos os partidos para estarem presentes quando. da 
visita do Presidente Femando Henrique a Cuiabá.. Será. um marco 
histórico para o Centro-Oes~ e para o Brasil. 

Portanto, conto com a presença de todos em Cuiabá, na 
grande festa que f.,.mos da arrancada pelo Centro-Oeste. 

Muito obrigado. Sr. Presidellle. 

Duranle o discurso do Sr. Carlos Bez.ura, o Sr. 
Levy Dias, 3° Secretário, deixJJ a_ cadeira_ da pres«Mn
cia. que i ocupada p<ÚJ Sr. Júlio Campos; 2• VU:e·Prrsi· 
denU. 

Dumnle o discurso do Sr. Carlos Bez.en-a, o Sr. 
Júlio Campos, 2" Vice-Presideme, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. José Samey, Presi
deme. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO • Sr. Presidence. peço a pa: 
lavra para uma comunicação inadiá.vel. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) ·Tem V. Ex" a poiavm. 
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Parn uma co

municação inadiáveL Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SN 
e Srs. Senadores, dias atrás, li. no Jornal de Brasília. que o Sena
dor Júlio Campos estava apresentando uma proposta de modifica
ção da di.tribQ.ição de verl:>as no Senado e que essa proposta COD· 

tava com o apoio do Senador Lúdio Coelho e cem o meu apoio. 
Estranhei a notícia. pois não conhecia a proposta do Sena

dor Júlio Campos. 
Ontem à tarde, em meu gabínete, recebi um .telefonema de 

um jornalista chamado Botão - desta vez, do Correio Brazilieose 
-, que perguntava a minha opinião sobre a proposta que eu aínda 
não conhecia. porque o Senador Júlio Campos apreseutru-a mais 
tarde, aqui, no plenário do Senado. 

Tentou o jornalista explicar-me, de forma rápida, o conteú
do da proposta do Seoadot Júlio Campos. Disse-llie que me ~ 
cia uma tentativa de descentralização de recursos do Senado Fede
ral; que me parecia que o Senador Júlio Campos pretendia criar 
unidades orçamentárias nos gabinetes. 

Disse ao Sr. Bot_ão, o jornalista do Cort'do Brazlliense, 
que cabe ao Senado viab_iliz.ar_ 9 'ªbalho dos Senadores. Disse a 
ele que, por exemplo. naquele momento, eu estava sem rax em
meu gabinete no Senado. _e também não dispunha de env~lopes 
para responder correspondênciaS mandadas a m..im pel_os eleitores 
do Paraná. 

Disse a ele que eu pensava que uma descentralização que 
vi<.: bilizasse. por exemplo. facilidade a um senador para organizar 
uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de mercado, uma pesquisa 
bibliográfica, para realizar um trabalho, sem ter que passar pela di
fícil máquina burocrática da Casa. parecer-me-ia interessante. 

Mais não disse, Sr. Presidente. e nem me foi perguntado. 
Hoje, pela manhã, :recebo. em minha casa, o Correio Brazi

Uense. no qual esse jornalista gaiato. que se chama Alexandre Bo-
tão. escnweu o seguinte: -

"O senador Júlio Campos (PFL-Mf) já conseguiu 
voluntários para a}ldá-lo a segurar o pires na campanha 
para o aumento da verba dos senadores. 

A primeira mão amiga veio do Paraná." 
E. como se fósse uma declaração minha:. _ 

"Precisamos desses R$50 mil por mês. O Senado 
tem a obrigação de dar condições para nós trabalhar
mos". cobrou o senador Roberto Requião (PMDB-PR ). 

o-senador sabe como vai usar o dinheiro, mesmo 
antes dele ser aprovado." 

E, colocando na minha boca o que eu não disse: 
"A verba seria para sustentar meu escritório no 

Paraná. que ~stá ligado às minhas .atividades no Senado. 
Hoje. essa despesa sai do meu bolso". indigna-se. 

Requião acha que os R$50 mil por m& seriam 
apenas para gastos com pessoal e "poucas coisas da in
fra-estrutura". 

Isso nio é jornalismo, Sr. Presidente! 
Sou jornalista. AboniínO -todas as idéias de se colocar con

trole na imprensa. mas fico 39Ui pensando, como pensam os ame
ricanos: O que é um liberal? E um conservador antes do assalto. 

Pui agredido. fui insultado, fui profundamente ferido no 
meu comportamento ético e moral ao longo da minha ca.rreira.. Soo 
o único Deputado do l'ar.uló que não participou do Instituto de 
Pensão e Aposentadoria. Quando Prefeito no meu Estado, extingui 
a aposentadoria dos ex-prefeitos, e extingui também o mecanismo 
que possibilitru ao Ministro da Previdência Social Reínbold Step
banes aposentar-se com o salário de Diretor da PrefeitUra. com 
apenas 22 anos de trabalho. 

__ Sr. Presidente. sou dos Governadores que aqui no Senado 
abriram mão da sua verba de representação como ex-Governado
res de Estado. E esse pequeno jornalista. esse ..... de redação. tem 
a petulância de colocar uma matéria desse teor. 

Peço a V. Ex• que mande a transcrição desta minha inter
venção no plenário para o editor do Corrdo BraDUense. porque 
quero entender que essa matéria baixa. mesquinha e absolutamente 
inveridica não tem o patrocínio do jomal. 

E -cOmeço. Sr. Presidente, desde agora,. a pensar no que nun
ca pensei: freio e bridão na boca e na pena de jornalistas absoluta· 
mente irresponsáveis. (Muito bem!) 

O SR. GERALDO MELO • Pennite-me um aparte. nobre 
Senador Requião? 

. O SR. ROBERTO REQUIÃO: Pois não! 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Geraldo 

Melo, o tempo do Senador Roberto Requião_ já se esgo~ _e n_ão_ 
cabe aparte quando um Senador está dando explicações pessoais. 

O SR. GERALDO MELO • Agradeço as explicações de 
V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Humberto Lucena, para uma breve corimnicação. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para uma 
breve comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, encaminhei 
ao Senado um projeto de lei que tem por objetivo atender às pre
mentes necessidades enfrentadas pelos condutores autôoomos de 
automóveis de transporte de passageiros, coDhecidos como taxis
tas, categoria que congrega aproximadamente 150 mil trabalhado-__ 
res autônomos, como também atender aps m.icroempresários do 
setor, favorecendo a política de geração de empregos do Governo., 
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através de um aumento na oferta e facilitação do acesso ao crédito, 
mediante a abertura de crbdito flxo a projeto de invesGinehto e ca
pital de giro aSsociado, utilizando-se_ de m!'Canismos capazes de 
proporcionar a alocação p~lverizada de recu~os e uma melhor 
distribJição de renda em nosso País. 

Ressalte-se que os recursos a serem alocados no F AT s·e
rão restituídOs pela Caixa Econômica Federal, após o prazo de 
36 meses, aCrescidos de remuneração calculada pela Taxa de 
Juros de Longo Prazo-TJLP, conforme estabelece o art. 9° da 
Medida Provisória D0 1.007, de 28 de maio de 1995, que alten 
o §5' do art. 1', da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991, 
que "dispcJe sobre as disponibilidades financeiras do Fundo de 
Amparo ao -Trabalhador-F AT11

, não ocasionando, portanto, 
qualquer prejuízo para o Fundo mencionado. 

Dos Recursos Destinados aos Taxistas: 
Trata-se de categoria extremamente sacrificada. composta, 

em sua grande maioria. de pessoas humildes e esforçadas. que tra
balbam. geralmellle. cm:a de dezesseis bOlliS por dia para garantir o 
sustcDto de suas famílias, sujeitando-se a enormes riscos de vida, seja 
por acidentes ou por assaltos, principahnente oos grandes cenlroS ur
banos, oodc o trânsito é cada vez; mais caótico e a violàlcia t:;«:~. 

Por atuarem em condições adversas e sob permanente esta
do de tensão e preocupação com o dia-a-dia, esses trabalhadores 
dificilmente conseguem exercer um planejameiJlO e controle fman
ceiro sistemat:ico de sua atiViClade, de modo a fOIDW' uma poupan
ça suficiente que lhCS permita renovar o veículo que lhes serve de 
instroo::iénto de trabalho e única fonte de subsistência. 

Com ísso, a frota nacional de táxi vem envelhecendo e des
gastando--se cada vez mais, posto que não existe, atualmente, ne
nhuma linha de crédito destinada ao fmanciamento de veículos, 
que cootemple prazo de pagamento compatível com a capacidade 
de comprometimento de renda dos taxistas. 

A~ o ano de 1992. a Caixa Econômica Federal vinha ope
rando a modalidade de ctédito denominada CEF·TÁXI, que alen· 
dia a essa finalidade específica, mediante o fmanciament-õ de veí
culos de uso, como o táxi, pelo pmzo de até 36 meses, a qual. en
tretanto, teve que ser suspensa em virtude da caxência de recursos. 

Essa situação persiste desde aquela época, em deconincia 
da própria.. canjunwra do mercado fmanceiro, caracterizada por 
captações e aplicações de recursos de particulares no curtíssimo 
prn.ro, o que toma tal fome de recursos alternativa ínviável para a 
susteJJtação de fmanciamentos em prazos mais alongados, como se 
faz necessário para atender ao objetivo deste Projeto. 

O que se pretende com o projeto de lei (1['8. apresentado é 
restabelecer essa linha especial de crédito, a ser operada igualmen
te pela CEF, que já possUi CXpêriência e tradição na sua concessão, 
utilizando. para tal propósito, recursos disponíveis do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador-F AT, referente à parcela excedem e de sua 
Reserva Múrima de Liquidez. a serem alocados., por empréstimo, 
na Caixa Econômica Federal. 

A utilização de recursos do F AT oonstitui a!temativa plena· 
mente plausível e até uma medida que faz justiça aOs -taxiStaS. já que 
estes, embora representando segmento ~ituído de incansáveís e 
digoos tr.lbalhadoros. não têm direito ao recebimento do Seguro De
semprego e nem do AOOno Salarial. beneficias assegurados aos traba
lhadores assalariados, custeados ituegralmente por aquele fundo. 

Releva destacar que a aprovação do Projeto trará beneficio 
não só aos taxistas, mas. também, aos inúmeros usuários desSe- nieíO 
de ~ que passarãOa-c00tar com -Wn serviço de ~lhor quali
dade. cooforto e segurança. deixando de se submeter aos transtotnos e 
riscos que a.caitCtam a utilização de veículos velhos e desgastados. 

O montante- de recursos previStos no projeto permitiní a 
substin.Iição de cerca de 15% (quinze por cento) da frota nacional, 

atendendo a demanda de fmanciamento de, aproximadamente, 
22500 t.nlba.Jhadores taxistas. 

Dos Recunos Destinados aos Microempresários e Mí
croempraas 

Estudando a estrutlml etária da população brnsileinl, através 
da ·rooii> do IBGE, predomina no Pais uma população de pessoas 
jovens, sendo que 62% de pessoas enlle 15 a 29 anos de idade, 
onde se conclui que o País t.eiá que criar algo em tomo de 1,6 mi
lhão de novos empregos se quiser absorver o contingente que 
am1almente ingressa no mercado de trabalho. 

A geração de emjmgos depende de uma série de fatores, 
porém o principal deles ~ o custo para se criar uma nova vaga no 
mercado de trabalho. Em média, cada pequena e m.icroempresa 
gera aproximadamente 6 empregos dUetos e 12 indiretos. 

Com o crescimento dessas empresas cresce a circulação de 
bens e valores. aumentam as oportunidades de empregos e salá. 
rios, passando a ser um instrumento estratégico para o progresso 
naciooal. através do qual se processa a disseminação dos novos 
coohecimentos gerenciais, tecnológicos e da distnõuição de renda, 
diminumdo nawmhnente as designaldades. 

A distribuição da:i empresas, em nocs:sa economia., é feita 
nos segnintes parimetros oficiais (fonte IBGE): 

Agropecuária 11,1% 
Indústria 35.4% 
Coméicio e I'I<staçiD de seráços 53.5%. 
As pequeoas emp=as ""JRS<nlam mais de 4 milhões de negó

cios DO c:oa.:ácio. na indústria, no setor de serviços e na agricullum. 
Rqresentam. também. 98.3% dos negócioo registr.ldos no BiaSil. 59% 
da DJão.de.obra ocupada. 20.6% do PIB e 42% dos salários pagos. 

A CEF dispõe de corpo técnico já pteparado e de uma IOde 
de agências que estão espalhadas pelos mais diversos e long{nquos 
lugares do Brasil, capaz de desempenhar com desenvoltura o papal 
de promover a redistribuição de renda, levando os recursos do 
FAT aos lugares rilais necessitados. 

A CEF é um agente que desfruta de credibilidade e con
ftança no mercado, além de ser uma empresa pública com capi
tal integral do Governo Federal, o que sem dúvida traduz um 
sinôni.mo de retomo garantido dos recursos do Fundo de Apoio 
ao Trabalhador. 

O nosso Pais e toda a sociedade brasileira só terão a ganhar, 
pois todos concordam que 6 impossível acabar Com a miséria, sem 
a retomada do crescimento da economia e a conseqüente criação 
de emjmgo<. 

O montante dr. recursos previstos no projeto permitirá gerar 
cerca de 175 mil empregos diretos, ao custo de R$4 mil por em
jmgo no setor formal. segnndo informações fornecidas pelo SE
BRAE, além de beneficiar aproximadamentt> 28 mil empresas. 

Isso equivale a dizer, Sr. Presidente, para terminar, que o 
Projeto de Lei apresentado cuida de, pelo menos, atenuar, em 
relação aos taxistas e aos pequenos e microempresários, que são 
responsáveis pela grande maioria da mão-de-obra que hoje atua 
no nosso mercado de trabalho. a grave siru.ação social em que se 
encontram. 

Quero acrescentar, ao final, que as minhas palavras vão ao 
encontro de recente elllrevista de V. Ex•, Sr. Presidente José Sar· 
ney,- que se iliãnifestou preocupado com â possibilidade de um 
novo périodo de recessão no BraSil, o que seria -insustentável para 
a gnmde maioria do povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR 
HUMBERTO LUCENA EM SEU PRONUNCIA· 
MENTO: 
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O I'U:IIDfltn'l! DA lltEPÚIIUCA.. 110 11111 diiGibWçta .. 111e OOIIIM o a 62: di. 
CDnllltuiçlo.ldD&Ia ~ Mldloll ~ ~ (Of$a de la: 

AIL 1• A ,.ur• I• de: duemllrvde 1994, o BancoCentnl do lkuiJ dlwlprf. a Tua 
de .r- III: 1.-p rn. · TILP, apunda de acorOo C:OIII o dllpOIIO .... Mcdld& Pnrvt1GN 1 -
nor..a -llaa&adalpt.lo COI\IIdliO MontUIIo NK1o'181. 

AIL r A Tlt.P ten~ eiLkuJN. a pM~t di I'Cftllb<lidlde _,, .... !Midil. em moc41 
~ ...ml'kloll era pcn'ado lfll0d1a~ Ullt:nOI' de aua vqf:nc:\1. 00. UNiot di tMvwtl NbUa 
Ulai'Nc 1111a11a da~ valunLan&. 
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An. ]"' M nonnu a que IIC refere O 1ft. J•, 11 a., I ~ t-udM pc!IO ConiiUio Comil&llo do fundo da MannM Men:anlc poderio propor 10 Con.u:lho Mone:at~o Nao:u;mal 1 ~.lo,.. ck 
~ NxtoMJ, diJpoflo. dcftO'I OU!nll apcculi.IOON: OUII'Ol Cfii(!MOllcJ:II~ para I rcmuncrlÇ30 dO~ ll:'f!C('Il~O\ I'I::C:Ur<O.~. em .\U!l<HIUIÇlo l Tr,.p de que IIAU 

0::1!.1 M::!:;h ProYI~MI. 

M 12 Ob.<.e,......~lio o dt<pn,.n num 1", ln ftn6. llc.\11 Mcdtd• Pw.~:.J••• .:-.~m J. p:n<Jdo de Vl~ 41 TnJ>. ~o pruo mCniiUOdl m-.-. 
o • ...,- .. !11~ r-n cnquadn!neruo 4ol Wut01 como di Jonao PI'GO> 

revo~:Wos o 111. 2S d.a Lct rr S.l77, de I" d~ mar~ t;: 19'J1. e o~~§ z•c 3" Joan. 2" d.ll....:l n' , O•Y. 
de I I de abril de 1990. 

m . ap:w::ifoc.;Jo doi U'w1oll 41 Ofvldl. Nbllca ...._. 1 a-q.•........, de ~Ma 
.-.dktlioóaTJl...P, 

An. ll, Fitll'l'l convalidado~ o' 110~ prthndolcom biS.C "' M'did~ ?rov1!.dru n• 981, 
de 21 de abril de 1995 . 

tv • o pruu do pa1011o de apui'IÇIIJ da tentab!Udl* & que • rct'CN O ~ do art. ~ 

v . u ~em que a m!Ublllâdl IIOriUIIII ~ • __. ucloRal di Clldl 
tftldo~rZJ~~..S.w~o.!ai"V. 

Panan(111 alce. 0 Conlclbo ~ N~ obcWda I lcp.llç:lo C1B .ta-. 
podlrt~ ouCnl ~Q: aplk,JÇ&oda TlLP.Ilt. .. pmiltiiiiCIQ Mo:lldl Provbdrla.. 

An .t• Os ~unos do f!.lndo ~ PutlC1piÇto P!S·PASEP. do Fun6o (k Amparo .o 
TubalhaO::or c i!Cl Fun<Jo d& '-1lnnha Mcrt"ant.:, n:pusactc. 10 BNDES ou por cae aclmiaillndol. e 
desunidO$ & !in.lllC111TlC11IOS conlniLJilos 1 pl111l' de I" ~ ~brv de 1994, lel'lo como n:mlllllnÇio 
nonunal. 1 pM1>r dJqucl3 dJ.ll, a TILP do re5p«llvo perlocfo, rasaivldo o lhlp(:*O ao f I" do 1ft. ,. c 
no an. 6" dena Mccbdai'ToYI\Of'll 

p,,,1,,1o llnlo"D 0 1lNDCS lnln<fcn,.., 11011 pri1D!Ilepis.IO Fulldo de Putkip..;lo PIS· 
PASF.:P r 10 Fun~l:' ~ ""'!'~Til 1(1 "!"r~h~lhldllr" vl101' rom:~fll'!ldcntc l TJl.P lhldtda 110 c:.p.rC ~ 
'"'I"· tomltada 1 ~" pm <'l:nln 11'> 11111, Clpllllll.-dl 1 cll(er.:r~Ç .. podendo O COfllltlho MOIIC'!Uio 
Nac"H>nll. I pó' mtrr:fc•u,1u fl''nrhcl dO Cnn~lllo Ocltl'lcl'lltvo dO Pundo de' Ampero _, Tnbllllldol' • 
CODEFAT e \16 Cono,cl~o Dln:tnr dn Fundo de P~rttC't_piÇio PIS·PASEP, III~ OKlimllc. 

"'" ~· O R~;n"r:; l"••k•l•rhnrttC vtnteporocntodmo-~pclofundo 
d.c ..,mpon1111 Tr~..,~lh~dnr c•<"~lu~<l"' n• ~ qUC' 1rw11 o 111. ff' dl:"l Medidll"''o..t~l. etn ~01:1 
de r1111nc"lali\Cf"·lll\ 1 cmrn:endlmC"ntn\ c prUJ<:Io~ dc\Un1dol; • produçlo ou tememlhllllilo de beru 
Cotn ~di 111\CI'ÇJO IIIIC'J'IK'It;ln~l 

1 :• t1~ ·· ~ .1~:J• r~!:"ltill no 1;11put deste Mtlp, bem corno 01 Slldoa ~ GOI 
lillln:>.unc:tttO& 1 que "OC do:.titr.em, <.er1c r<:(Crtt'lettdo~ pelo connvalor. cm mocdl ucional, da ~lo 
do dói• b CuloOol UI h~ Joll AmerH:I; Ji~UlJadl pelo Banco Cen!nl!So Bru~L 

1 r O Umue eu•hek-<:tdo no c.pql de-= lr'liJO poócrt lltl' npll.so por óOCialo do 
Con.o,clho Ochbcnuvo do Fundo OC' ..... mptro 10 Ttlbllhador • COOEFAT. 

""'- 6" Os lt"'uroo' do fllndD de. Am_pii'O • Tnbllllldor IJIIiadoliiU opci'IÇCa de 
1intn<:IIJTICIIIO' de que ITIII O 111 S" de\11 Medtdl Provildria u:rlo 0111110 -~I TUI de Jun:. 
pUII Empre.<um.,. c An•...-••rn<:nto' ,o Meretdo lntertlaneb1o de LondTa (UDQt), lnr-a pelo 
Baroco C:ntnl dtJ ~·o~-'111. o.!IIX;,....:Idl em e&JI Op:IIÇio de nunctuntft!D. 

Par.tenfo \1:~~ O IINOES IT'I.Il~fm" _, l"vndo de Am~ 10 Tn.bllllador 1 
n:mui'IC'I'IÇlo ~..,.,no m,.t deste an1JQ. no prtl~ 1 que R fCf'eftl o 1ft. :r .talAI Fri,Oit, de I t de 
abniGC 1990. 

,..,t.1" A p.antrdc 1•dcdc1'C!Ttbrodc 1994.•--fllllllot~RO..,.. 
t• dt:'la Medt~l f'l'ovt<l'lria, ~;o.~ to 'BNOE.S 011 por tea 10mllllltndo5 e *'!lllldot; I 
fin...CtiiTICIIICK CDn!l'lf~~O' at~ 30 de ft<>YI:II'It.l'o dc 1994,1t'Jto I TUI ~f'emldal· T1l. I qiiiC Ilude O 
ut. 2~ da l....:t n• '! rn &: J• de março de 1991. mt><lllu(dl ~~ela TJLP. tjlllllldl 11'01' f•or de ._.u.;,~o a 
~r definida pcln C'nn..:.\hn Mnno;16no Nanontl, mtnlld~ 01' JurOI. P"I"'•OIII 1101 tt :ZO 1: :r do an. :ZO da 
L:1 tf 1019 de 11 .;11: Jhnt « 1990.e•~IU~tvunentepa1'1101.~1llaludldol. 

A11. r A ~t'llllõl>t;IO dn. ~lltwe• du obnJIIÇ6Ja ~ ..,.. 10 Fundo dE' 
P:an,..,pi>ÇIO ?IS·P ... SIZP. lU Fundo dc Amp&n:~ .o Tublll'l8d0r e 10 FIIIICk!l di MlriiÚII ~ tJc. 
ud"' d06 valon:s <101 .t.~~:J~ ót:v:d.m:~ do~ nnaro:;ltmentOJ ralú:aóol COIIII 01. ~- --.,ICI"'I 
cfetlilcll com 'l)l.'lt no m1~no~"' ,,.,_,.,., 

M. 9" 0 di~ O l!e'Otl Mcdio4 Prov\tóN ipllel·•- dep611 .. ~de~ 
elo Futm ck Ampuv ao Tnttlllhldof, dcl'ill•dos pelo .,, 9" da t.à "' 1.019. * li O. lbrtl de 1990. 
a11cndo pelo.,., 1• dtl.e1 11" J 352. de 21 de dc1J!fl'lbl'o de 1991, af*\lrda il~ÓOI a~~prt&imc. 
lt'lhi....:IIll com ~ n:rcn.!.~ recu~. quan® dcMiNdola pruantn~~ de ill...aôlnenco ~lldol piJS a 
rençAo de cmfii'CJO. c n:nda. 

AA. 10. Oi Yldol 11u conll.~ dOI pan~ do FIJftdo de Pln~ PIS·PASEP 
tt:rlo, 1 pan1f de 1° de dci.cm""' de 199-4, I TUI R.crcn:ndll • Tlt I qçc IIUÕI! O an.. li da Lei .. 1.117, 
de l"de m~ de JCWI. sutoo.~otuldi pelt Tn.P, lju.w.otpcJofllordcnd\l;ia I lP" aludrolrt. 'rEital 
Mc:dtda I'TDV1~ 

Att. 11. A pWitr de 1• ckJ de-bro. '"'·O 0..:.\lllo oem-.d'llf ê ,_.. 
Am!JUG 10 Tl'ltl>ll1114or. COOEFAT, o Conla!M 01,... ê ..... M l'lnlcilll;lo rls-JIASU ll I 

IA!: 

An. 1-4. E.~ II Mctlilta Provi'-Ón~ cnlrl cm ~IIJOI' n• diUI de: sua publicaçlo 

a.un;._ l6 dc "''>o di: 1995; 17-4" da lndl:pcndtnda c 1<17" da RcpdbllcL 

FERNI.NOO HE.NRJQvE C,. ..:r. ;)SO 
Pt*slli~ 

Pavio Paiv• 
Jo1IS61'T'f 

W .. I.JS:I .dll 21 M0.11 .. N .lltl. 

QilcJOI IOin .. 
~de fuaGo 
Trahalkadot • FA.T --

1Ut. 11 0 ld. Pda Le( .. I.OI .. de IIMIIItü di 191Q.puw >1 .ipw ~I 
w:pm111'1d~ 

f ~ 0 IDOGIUW da·-...... -,.......,..-~ Nopoc:.. at" Warior 10 muar dciUN Of...,.._....._ 

D . o ""'III !$o da adoQI.o: 

I) doi ~Ofn ptiiOI I úruJca de bcDCfkle» do WJWo-âã.t~rtiC DC>1 Wt~ 
llleMI> u~ an.lll.r:ldm mb a IDb pela -n.., Oo l.D.11a: N.c:lcul~M P".-.:çu ao 
~. a.ialll.do pela f\llllda.çlkl Lnlaftlto Bru~le.tro óc ~ e Es•.atiaua. • 
DIOE. ~ Gl .a lilW:oaa.. pd.l \IW\IÇIO de ltld.cc dtclí.mdo pelo CouKUio Dclit..r.vvo 
do f uado de Ampvo 10 Ttablü&lclor-C'ODEfA T, - t.ci'1DIS do tDCUO EX lõlo an. 19 41 
lAt .. 1.991. da li de )UIIIfOid. L990. c 

f _,. O. ""',_ >da ,.,_,.. Mlruma óc l..tqutOu 1o0mcn1t podtrlo ~(t 
.,..._"" dnilot doT.-..eN~ pol'ln .. rmtdto do lanooCcnntt do Br.utl 

I .. No urtekto c1c 1991. as aplsca>;óft d• parC'III d'• dl,ponlbl!od.an 
fiftaiiC'CirD qu• .. (((!c,rcm o ~ da Rn.rrvt Pot1n•nw de I..JQI!Idn ~m ct(""''';' 
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An ... ú11 La• C!! Ira •• wicOI' u.W. • wa pu"'ic:IIÇM. 
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~,.:.=::..-:r::-u:.::~-=-=:..:.:== ................ 
t ••ou...u_ ..... ,...--.;.,....,_..,.....,..,.,.. 

~·l·----·CIIIII.---~ ·-------,..._,.._ ....... U...."--* ......_.UIIII ..... ---
f:!"He ____ .............. .- .... ........ 

~!:'!~~=-..... --..,...-·-"• ................ JJ .. ....... _.... .,.... .... 
17'0 .n... ........ -•~---- ........ --- - • :.=:::..-:-.:.:. ... :c---:• .. ......... 
I#'CWI'ADOt 
.. .,(WTAtQ 

DOUCDTIO~&~·ge• 110 

AIL#'A,..Í..,._..,._ ............ _ .. ,_...._LIL ..-.......... _.....,... ............ .... ....._._ ............................................ ....... --
M.PT P .......... -. ................... 

--~---- . ,IIIMIIIIIII..:.-.:...-1 .......... ......,.... .. &.. ......... â .... 

~.:.;.:,_. .............. "'- ........... -. ---- -· 
m ... ..._ ................... ......_ .. ,_.._ 
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AR. 10. (VI!T ADO) 
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O SR. PRESIDENfE (José Sarney) • Concedo a palAvra 
ao Senador Ademir Andrade, mas peço a S. Ex• que seja breve, 
uma vez que já ultrapassamos os quinze mimtos da Ordem do 
Dia. que deveríamos ter prorrogado e não o ÍlZCmos. 

O SR. ÀDEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para uma comuni· 
ca.ção. Sem revisão do orador.) _ .. Sr. Presidente, usa~ei os cinco 
minutos exales. 

Queria COimmica.r ao Senado Federal que está-se realizan
do, em Bras~ um encon1IO que considero da maior importincia. 
o Enoonlro dos Vereadores do Bruil Mais de !.SOO Vet1'8dores 
do Brasil inteiro estio m.tnidos em Brasllia. discutindo temas im
portJIDtes da atualidade. 

O Estade do Pará trouxe. nessa comitiva, 144 Vereadores. 
Hoje, toda a Bancada do Pará, os 17 Deputados Federais e os Se
nadoms, teve a satisfação de participar de uma ttuniio oom esses 
vereadores na Comissão de ASSUDtos Econômicos dosta Casa, oca
sião em que eles trouxemm alguns pleilOs e algumas moções. que 
vou citar resumidamente. manifestando o nosso apoio. 

I) Cootra a privatização da CVRD. Eles sio mdicalmente 
cootra a privatização da Companhia Vale do Rio Dooe; 

2) Repúdio à privatiução do ensino. Eles sio eontm a pro
posta de priva.timçio do ensino no nosso País; 

3) Repúdio à en>mda constirucional que_ estabelece: 
• o fun das coligações proporciooais. E P=i5o que todos 

estejamos atentos a isso: os Vexudores estio se manifestando con-
tra o fun das coligações propon:ionais. · 

• o limite do número de candidaiOs a sctem lançados pelos 
partidos. 

-o fim da prop•g•nda de rádio e telcvisio para caudidatos a 
Vereadores; 

4) Cootra a adoção do mandato tampio e prorrogilçio de 
ma.Jldato. Para eles existem duas opções: co continua como está, 
com as eleições intercaladas; ou. então, faz.se a pWxima eleição 
para mandato de seis ano~ a fUD. de que haja coincidencia; 

5) Pela quebra de sigilo bancmo de candidatos a caigO ele
tivo. Isso considero exlremamente importante. 

6) Pela refotma tributúia. Pedem que seja feita, imediata· 
mente. a reforma tributária no sentido de focralecer mais ainda os 
Municípios. ~-

Faço este registro para marcar o alto nível de politi2Jlção 
desses Vereadores. Todes eles. sendo 144 Vereadores s6 do DOS· 

so Estado - estiveram reunidos conosco. toda a Bancada do Pari.. 
em um almoço no restauranle da amara dos Deputados, onde 
manifestaram seus posicionamentos. Considero esse um fato da 
maior i.mportãncia para a nossa política. 

Em esse o registro que gostaria de fazer em nom.e do Parti
do Socialista Brasileiro. Solicito ainda a transcriçio das moções 
para que conste dos Anais do Senado Federal. 

Muito obriglldo. 
O SR. PRESIDENfE (José Samey) • V. Ex• senl a!endi· 

do. na fmriia: regimental. 

DOCllMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADE· 
MIR ANDRADE EM SEU DISCURSO: 

MOÇÕES APROVADAS NO I ENCONIRO DE VEREADORES 
-REG!ONALNORTE- -'-· 

Moçiol 

MOÇÃO CONIRÁAPRIVATIZAÇÃODA ''CVRP" 

O processo de desenvolvimento adorado pelo Estado brasi
leiro ao longo dos anos gerou um quadro federativo marcado por 

profundas desigualdades sociais. Apesar disso alguns investimen
tos foram feitos. garantindo um razoAvel P8ltJUC Industrial e inves
tin>mtos em áreas estratégicas. A Companhia V pie do Rio Doce
CVÍID- é uma empresa cuja maioria acionária da União garante o 
seu cariter estatal. 

Uma empresa que se caracteriza como a maior oo ramo de 
mineraçlo no Continente. que tem auferido lucros superiores a 
600 milhôes de dólares e uma produção financeira equivalente em 
tomo de 5.000.000 (cinco milhões de dólues). 

O Governo Federal am.Incia boje de forma intempestiva a 
privati2Jlção de um património da população brasileira sem no mí
nimo procurar oovir aqueles que são de fato donos. desse patrimô
nio, que ó o próprio povo. Nós Vereadores do Estado do Pm reu· 
nidos no I Enconlro de Vereadores do Brasil Regional Node, ora 
organizados na Unillo dos Vet1'8dores do Pará, repudiamos qual· 
quer venda indiscriminada do Patrimônio público, principalmenle, 
quando este potrimônio tem grnnde parte de seus investin>mtos em 
nosso Estado. 

Belém; t• de junho de 1995 

Moçio-2 

MOÇÃO DE REPÚDIO À PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO 

Nós vereadores do Brasil reunidos no I Encontro de Verea
dores do Brasil Regional Norte, repudiamos a atirude do Deputado 
Federal Antooio Jorge do Estado do Tocantins, ao telllar impor ao 
Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 282195. Instiruindo o pa
gamento de mensalidades nas Universidades pú:blicas. 

Atirudes dess8 Diablre:m representam um atentado ao inte
resse da população, sobretudo dos mais pobes, ao mesmo tempo 
que incentivam os grandes grupos de ensino privado. 

Bel6m, !"de junho de 1995 

Moçio-3 

MOÇÃO DE REPÚDIO À EMENDA CONSTmJCIONAL 
QUE ESTABELECE 

I - o Fim das coligações proporcionais (Vereadores, Depu
tados Estaduais e Federais). 

2 - Limita ó n° de Candidatos a sUem lançados pelos parti
dos nas eleições de Vereadores. 

3- Estabelece a cláusula de barreiras. 
4- Acaba cem a propaganda no rádio e na televisio para os 

candidatos a Vereadores. 

Justlli<Bção 

A presente emenda representa um duro golpe na demo
cracia em nosso País. A tradição política do- povo brasileiro 
sempre apontou para a conviv~ncia existencial das mais diver
Sãs organizações partidárias. Cabe portanto, ao povo~ e princi
palmente aos eleitores dizerem quais os partidos que devem exis
tir ou não, e isso s6 ~ possível atrav& da ampla liberdade de or
ganização partidária. 

Ao propor a claúsula de barreiras, o Deputado, quer na 
verdade é criar a ditadura de dois, três ou no máximo quatro 
partidos, como. se isso resolvesse os grandes problemas existen
tes nõ Brasil. 

Um Pais livre, democrático e soberano pressupõe a mais 
ampla liberdade de Of'Eanjzação partidáriL 
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Ante o exposto, o I ~tro de V ereildores do Brasil- Re
gional Norte, manifesto o seu repúdio à emeuda do Del"tado, e 
conclama o Congresso Nacional a rejeila.-lá. 

Belém, 1° de junho de 1995 

Moção-4 

MOÇÃO _CONlRA A ADOÇÃO DO MANDATO . 
TAMPAO E PROPAGAÇAO DE MANDATO 

A tradição da República brasileira tem sido, infelizmeote, 
os movimentos aulOritários, caracterizados pela exclusão da ampla 
maioria do povo dos processos politicas decisório$. Em 1985, com 
a vitória-de Ti.Ileredo Neves c post.crimmentc com a promulgação 
da Constituição, em 1988, concluia-se o ciclo do regime militar e 
marcou a consolidação do Eslado de Direito Democ:::rático no Bra
sil. Nesse processo, a prática de eleições tem sido uma anna con
creta de exercido da democmcia brasileira, há. muito afastada do 
nosso convívio, considerar eleição "gasto desnecessário" 6 no mi
nimo não entender que a democracia 6 algo ainda em constnlção e 
este é o maior pa!rimônio de um povo. Propor mandato-tampão de 
2 (dois) anos aos fu!nros Veteadores e Prefeitns e no fundo des
qualifica os representantes mais diretamente ligados ao cidadio. 
Propor prorrogação da mesma foriD&, além de ilegltimo 6 casulsti
~ pois não recebemos mandato para 6 (seis) anos e sim p8I3. 4 
(quatro) anos. 

Belém, l 0 dejunhode 1995 

Moção-5 

MOÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
A aposentadoria deve ser um direito do cidadão e um dever 

do Estado do cidadão(a) independente de rooolbimentns, tem di
reito a uma ap»entadoria de valor nio inferior a um salário -mfni
mo e esse principio não deve sofrer qualquer retrocesso. Defende
mos as conquistas da Constituição de 1988 C<JD!O a vinculação dos 
benetidos ao sal.úio minimo e luta pela universalização do- SistC· 
ma previdenciáriO. até hoje não coocre~-se. --

A crise fmanceira atual da Previdência não será solucionada 
apenas com mudanças constituciowiis, mas adotal:lclq-se. sobrem
do, postnras ÍII'DlCS de combate à sonegação, à l'nwde c ao CmpR'J

go informal. eliminando-se as caixas-pretas c implementando-se 
um sistema de gestão democrático, com a pa.rticipoçio do Gover
no, traba.Ihadorcs. aposentados e empres6rios. 

Somos contra o fim das aposentadorias por tempo de servi
ço, somos pelo fim das aposenladorias especiais. exceruando aque
las urgentes ao exercício real. efetivo, dumdooro de atividadc$ in
salubres e perigosas, aquelas referentes aos professmes da mde bá
sica. Apelamos pela manutenção às dücrenças nos requerimentos 
para aposentadorias de homens e mulheres e pela mam.Itenção dos 
direitos adquiridos dos aposentados e das expectativas de direitos 
de todos aqueles que participam do ablal conttato social. 

Moção-6 
MOÇÃO PELA QUEBRA DO SIGU..O BANCÁRIO 

DE CANDIDATOS A CARGO ELETIVO . 
Talvez a caracteristica Inais man::ante da política nos últi

mos anos tem sido a exigência da ética na política. Os exemplos 
d~ "impea.cbment" do ex-presidente Collcr, a CPI do ttçamento 
da União., revelaram não só a fragilidade do sistema de controle na 
aplicação dos rerorsos públicos, como também a impunidade 
(muitas vezes por falta de comprovação concreta) dos homens pú-

blicos, que se esCOIBID atrás de um I.D&Ddato eletivo para pmti.car 
falcalruas. Dof po< que a quebra do sigilo bancário e todos os que 
·pretCiida.m. exercer fuoçio pública., a exemplo do que ocorre na 
maioria do mundo, no sentido de preservar a sociedade, de forma 
transparente, dos atos daqueles que a pretexto de representar a so-
ciedade lesam crimit'I()SamenJ.e o etário.- -- -

Belém, l 0 dejunhode 1995 

Moção-7 

MOÇÃO PELA REFORMA TRffiUTÁRIA 

Manifestamos a urgente necessidade da Reforma TnDutária: 
que tenha po< principio ;1 prilriazia dos impostos diretos, com pro
gressividade, sobre 0$ impostos iiKliretoo como mecanismos de 
justiça fiSCal e o fortdccimCDto dos estados e munidpios. Uma 
Nova Política Tribut.árie deve se orientar no sentido de capacitar o 
Estado _<P!lrticulannente os municípios) ao cumprimento de suas 
funções sociais e ecotômicas. Concordamo& com a democratiu
ção da politica tnllu~ reafnmancJo.se o seo papel distribotivista. 
Defendemos a sua desburocratização com a cooseqüeDle diminui
ção do número de impostos e com efiCácia no combate à fraude e ã 
soaegaçio. Somos pelo fUD. de qualquer redução dos impostos mu
nicipais. 

Moção-8 

MANIFESTO DE BELÉM PELA INFÃNCIA 
CARTA DE COMPROMISSOS DOS 

VEREADORES BRASILEIROS 

Nós vereadores partlcfpaotcs do I Enmntro de Verado
rcs do BrosD - Regional Norte, real.lzado ua cldade de Belém 
de 30 a 1" de junho de 1995, cousiderando que: 

_ _ _Os problemas que afligem a infância e a juventude no Bra
sil decorrem de coodições socioeconomicopolíticas e culturais que 
excluem contingentes hUmanos de condições básicas formando 
verdadeiras legiões de miserabilizados, cuja fração mais vulneri
vel são os adolescentes; 

A consolidaçio da._delpOCiacia no Brasil e_Qfrenta como 
principal desafio à superação do estado de probreza caracteristiea 
de vários selores da população; 

A democratização da sociedade somente será alcançada 
attavés de um processo de ~imento econôm.ico e desenvolvi
mento social que incorpore~ de fonna equitativa. a sua pOpulação e 
garanta, de forma efetiva, a sObrevivência. o desenvolvimento a 
edocação e o respeito à integridade de oossas crianças e adoles
centes; 

A solução de problemas tão vultosos reclama. esforços do 
conjunto da scx:iedade, cabendo à sociedade política importantes 
responsabilidades no sentido rle adequar as instiuições públicas às 
demandas da sociedade. em especial as parcelas: esquecidas e se
CUildarizadas pelo poder público. 

O municipio brasileiro, amparado pela legislação oonstitu
cional, reúne todas as coodições para assumir um papel de prota· 
gonista na formulação e impleinentaçãó da poliiiCa de atendimento 
aos direitoS-da criança e do adolescente. bem como na coordena

-çao.:e exeq,Jçio das políticas e programas. em parceria com as es- -
feras fedcml e estadual, e ~m as organizações governamentaiS e a 
sociedade civil; 

Em nível mundial. os municípios já iniciaram um processo 
em favor das crianças e adolescentes e da consecussão das metas 
estabelecidas pelo Enoontro Muodial de Ctlpola pela Criança; 
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Uma sociedade que não garante os direitos de suas cri.anças 
e adolescentes hoje terá um futuro mellior que o seu preseot.e;. 

Assumimos os comporomissos expressos a seguir. 
1. Apoiar e promover programas e ações que contribuam à 

consecução das metas propostas para o ano 2000, determinadas 
pelo Encontro de Cúpula pela Criança, ""lizado em 1990, que 
teve o Brasil êomo signatário do seu documento fmal, bem como 
pelas metas estabelecidas pelo Pacto pela Infância. -

2. Lutar pela manulenção das croquistos na Constiluição de 
1988 :relacionadas com os direitos da criança e do adolescente, tor· 
nado-as efetivas. 

3. EsiÍIÍllllar e apoiar a criação e o funcionamento do Con
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos 
Conselhos Tute!areo, do Conselho de Educação, do Conselho de 
Saúde, do Conselho de Assisb!ncia Social e outros Conselhos 
afms. Nos municípios que assim exigirem. os coilselbeiros tutela
res deverão ser remunerados adequadamente. 

4. Lutar pela criação e manulenção do Fundo de Investi
mento de Capitais, vinculadÓs ao Consellio Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

5. Garantir no orçamento dolaçio orçameniMio a ser trans
ferido ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, gerido 
pelo Conselho de Direitos. 

6. Garantir nos Planos Pluriamuis e Planos Din:tmes dos 
Municípios. após discussão com o Conselho Municipal de Direi
tos, projetos e/oo atividades referentes à gamnt.ia dos direitos da 
criança e do adolescente. inclusive os rclativ95 i criação, implan
tação e implementação dos Consd)los c;le Direitos e ConSelhos Tu
telares. 

7. Assegurar amplas discussão prévia com-a- sOciedade, eS
pecialmente através de suas organizações representativas, acerca 
da proposla de orçamento anual. 

8. Lutar para garantir o acesso, o ~gresso. pen:nauSncia e 
sucesso das crianças e adolescentes na escola, entendo que a edu
caçio deve ser priorizada na busca de soluções vi!veis para a si
tuação da infância e da adolescência. 

9. Lutar para tomar efetivo o processo de delllOCilltiiação 
do pais e o-precesso de municipalização, eXp<CSSO numa lU! des
cen'traliza.ção po lí tico-adriiinistraliva. 

10. Concluindo. reafmnamos nosso compromisso ein ga
rantir ampla divulgação do Estatuto da Criança e do Adoles<:eDie 
nos órgãos públicos, nas escolas e na sociedade, bem ~ sua 
efetiva implementação através de políticas, prognunas e serviços 
que respondam aos reais interesses da população, acima de qual
quer questão pessoal ou partidária. tomando concreto o estabeleci
do na Constituição Federal que coloca a criaDça e o adolescente 
como prioridades cacionais. 

Belém do Pari, I • de junho de 1995 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa. co
municação que será lida pelo Sr. 1 o S~tário em exCTCício, Sena
dor Lery Dias. 

E lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Senhor Presideute, 
Tenho a honra de comunicar a V. Ex.• que estive ausente 

dos trabalhos da Casa dos dias 9 e 23 do corrente, quando acom
paohava minha esposa. que se submeteu a uma cirurgia orCiínica 
São Vicente, no Estado do Rio de Janeiro; 

Sala das Sessões, 2& de junho de 1995. - Senador Odac:ir 
Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- A comunicaçio lida 
vai à publicação. 

Sobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr.l0 Sccretirio em 
exercício, Senador Levy Dias. -

É lido o s"eguinte -

Oficio n• ! .567 

(*) DIVERSOS N" 86, DE 1995 

Tribunal Superior Eleitoral 

Brnsilia. 27 de junho de 1995 

Senhor Presidente, 
Esta Corte, no mês de março do corrente ano, por sua presi

dência,. resolveu convocar juristas, ciCiitiStas políticos e técnicos 
em informática, para o funde estudar, debater e aprovar propostas 
cem vislas ao aperl"eiçamento da legislação eleitoral (Código Elei
toral e Lei Complementar rogulamenladom do art. 121 da Consti· 
tuição Federal), das campallhas pofitico-eleitorais, dos partidos po
líticos e do sistema eleitoml (veto proporciona1. voto majoritário e 
voto distrital). A Comissio, a~mais. estudaria. debateria e apro
varia proposta visando à infOl'lDalizaçio do voto ainda nas eleições 
de 1996. -

A Comissão de juristas, cientistas pOlíticos e técnicos ~em 
informática, dividiu-se em subcomissões temáticas. sob a presi
dência de Ministro da Corte, assim: 

I) Subcomissio di Código Eleitoral e Lei Complementar, 
2) Subcomissio de Campanhas Político-Eleitorais; 
3) Subcomissão de Partidos Políticos: 

'4) Subcomissão de Sistema Eleitoral; 
5) Subcomissão de Infonnática. 

(*) Public.do n.a ímegra. oom 01 rdat6ri01.du lubCXJmi.sli&a temitic:a~. em wplem:on
tcaestaoctiçio. 

As quatro primeir.ls subcomissões ~crocluímm, no dia 14 
deste, os seus trabalhoS. qtie foram examinados e aprovados na 
sessãO plenária da cÔmissão que-a imprensa denominou de ''Co
missão de Notáveis". Esses trabalhos. que consubstanciam propos
tas, têm o endosso da-corte. 

Posta assim a questão, temos a honra "de eocamiDhar a Vos
sa Excel~ncia, a titulo de colaboração, as reíeridas propostas. 

No que toca ao C6digo Eleitoral e Lei COmplementar, a 
subcomissão. presidida pelo Ministro Marco Aurélio e sob a :rela
toria do Prof. Roberto Rosas, reescreveu o Código Eleitoral vigen
te, elaborando aD!epiOjeto de código com 304 artigos, além de pre
parar o auteprojeto da lei complementar regulamentadora do art. 
121 da Constituição. com 27 artigos. 

Quanto às campanhas político-eleitorais, ·a subcomissão 
presidida pelo Ministro PádUa Ribeiro e sob a relatoria do Doutor 
Egídio Ferreira Lima. produziu anteprojeto de lei com 56 artigos, 
inovando em díversos pomos. 

A subcomissão de putidos políticos foi presidida pelo Mi
nistro Diniz de Andmda. Seu rolatoi- foi o Prof. Manoel Gooçalves 
Ferreira Filho, da USP. Elaborou ela uma série de propostas ten
dentes à conferir aos partidos representatividade mínima Para par:. 
ticipação no Congresso Naciooa.l e nas Assembléias Legislativas 
dos Estados, além de maioc rigoc quanto à criação de novos parti
dos.. À ftdelidade partidária foi dada ênfase.. Na ''Justificativa" das 
propostas. a matéria foi excelentemente resumida e dados os moti
vos que levaram os integrantes da subcomissão à formulação de 
suas conclusões. 
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Finalmente, no que concerne ao sistema eleitoral, a subco
missão P=idida pelo Ministro T""'uato Jardim, que foi também o 
seu relator, fcinnilloo -várias propostas, convindo ressaltar que, xe-
ferentemente ao sistema eleitoral para as eleições para a Câmara 
dos Deputados e Assembléias Legislativas, acolli.eu, em grande 
parte, o Projeto de Lei do Senado n° 328, de 1991, do en~ emiw 
neo~ Senado!- Fernando Henrique Cardoso. As alterações propos· 
tas eslio registradas ho relatório da subcomis~o. 

Com este, Senhor Presidente, temos a boma de passar às 
mias de Vossa Excelência, com o intuito único de colaborar com 
a sociedade brasileira e com os seus insignes representantes, as 
propostas mencionadas. 

Estamos convencidos de que, assim procede,ndo, fJZemos a 
nossa parte no trabalho que há de ser de todoi, no sentido de tor· 
nar mais sérias. mais confiáveis e, portanto, mais Iespei.Láveis as 
instituições politicas btasileir.!s. 

Aproveitamos a oportur.idade pai1l reiterar-lhe. Senha< Pre
sidente, de par com os nossos agtadecimentos pela atençio dispen
sada, os protestos da mais alta estima e consideração, com que me 
subscrevo, de Vossa Excelência Ministro Carlos Vclloso, Presi
den~ do Tribunal Superior Eleitoral. 

RELATÓRIOS DAS SUBCOMISSÕES TEMÁTICAS 

I) Código Ekiloral e Lei Complementar 
2} Campanhas Polúico-Ekitomis 
3} Partidos Políticos 
4) Sistema. Eleitoral 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O oficio lido vai ii 
publicação. 

Quando da escolha do Sr. Iram Saraiva c:_!~ ~lmeida para 
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, numa in
terpretação do disposto no Decreto Legislativo D0 6/93, alterado 
pelo de n° 18/94, que regula a matéria, foi submetido apenas ao 
plenário do Senado o parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos, quando, tendo em vista o que dispõe o inciso IL do § 2°, 
do art. 73, da Constituição Federal, o instrumento legislativo 
co:rrespottdeme. deveria ter sido projeto de decreto legislativo, 
que, uma vez aprovado pelo Senado, seria submetido à Câmara 
dos Deputados. 

A Presidência comunica ao Pleúrio que, aplicando subsi~ 
diariamente a norma estabelecida 110 arL 327 do Regimento Int.er
no, ouvida a douta Comissão de Constib.tiçio, Justiça e Cidocfania, 
providenciará a elaboração do texto de projeto de deaeto legislati· 
vo, ratificando ã -eseõlba do Sr. Iram de Almeida Saraiva pam o 
cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União. coofocme deci
são do Senado e o suhmetenl ii Câmara dos Deputados. a fiiil de 
ser,~ apreciado, completando assim a decisão do Congresso Na
cional sobre o assunto. 

Nos termos regimentais, solicito a manifestação da Comis
são de Constituição. Justiça e Cidadairia sobre a decisão desta Pre
sidência. concedendo, pam tanto, a palavra ao nobre Senador Ra
mez Tebe~ na qualidade de membro da Comissão e Relator da 
mathia. • 

O SR. RAMEZ TEBET (PMDB·MI". Sem revisão do ora· 
dor1)- Sr. Presidente, acredito que, com a simples oormmicação de 
V. Ex ... o Plenário fica suficientemente esclarecido das razões que 
o levam a tomar as medidas necessárias l correção ~lvoco, 
em decorrência do qual poder-se-ia levantar ch:ívidas quanto à re
gular escolha, pelo Congresso Nacional. do Sr. Iram Saraiva de 

Almeida pal1l o cargo de Ministro do Tnõunal de Contas da 
União-

Sabiamente, a lei interna prevê a hipótese e eStabelece nor
mas para a cmreção do equívoco, mesmo quando já definitiva a 
manifestação da Casa, conforme o que dispõe o seu art. 327, invo
cado pela Presidência em apoio ã sua decisão. 

Assi:J;n. em substituição à Comissão de ConstituiÇão, Justiça 
e Cidadania. nada temos a opor quanto às providências a serem 
adotadas por V. Ex•, mormente em se tratando de dar cumpomen
to is disposições constitucionais. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) · A Çomissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania é favorável à interpretação desta 
Presidência sobre o assumo e, não havendo manifestação em oon
tririo do PleDário, o projeto de decreto legislativo será encaminha
do à CJmm. dos Deputados. 

É o seguinte o projeto a ser encaminhado á. Câma
ra dos Deputados: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 71, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, , Pre
siden~. do Senado FederaL nos termos do parágrafo único do art. 
52 do Regim.CDto Comum. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995 

Ratifica a decisão do Senado Federal proferida 
sobre a escolha do Sr. Iram de Almeida Saraiva para 
o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, 
oootermosdo art. 73, § zo,n, daConstituiçãoFedend. 

O Con8\"CSSO Nacional deereta: 
Art. 1° E ratiftcada a decisão do Senado Federal, proferida 

sobre a escolha do Sr. Iram de Almeida Saraiva pant. o cargo de 
Ministro do Tribunal de Contas da União. nos ~=os do art. 73. § 
z•.It da Constituição Federal. e do art. 105. U, da Lei n• 8.443, de 
1992, bem como os atos dela decorrentes, praticados até a vigên· 
cia deste Decreto Legislativo. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data & 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) -Passa-se à 

!temi 

ORDEM DO DIA 

OÁCIO N" S/28. DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Oftcio n• S/28. de 1995. através do qual o Ban· 
co Central e:ocami:nha solicitação do Govemo do Esta
do do Rio de Janeiro para que possa emitir Letras Finan
ceir.!s do Tesooro do Estado do Rio de Janeiro • LFTRJ. 
cujos recursos serão destinados ao giro da Divida Mobi
liária do Estado, vencível no 'P semestre de 1995. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun· 
too Econômlcos) 

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. l 0 Secretário 
em exercício, Senador l..evy Dias. -

É lido o seguinte 
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PARECER N° 429, DE 1995 

/)a ( DM/.)",):.Ju DE. .~ssr:.\TOS 
!X "O.\"( X\ !I C O.'>' sohre o Oticw S 11" :!8. de 
f')95rOticw l'RES/-'}5 123-J. de 30.05.1)5. IIli 

urrgemJ. do .'ir. l'resrdente do Banco ( "emral 
do Brasil. encamrnhando solrcua~"iio do (;o
l'erno do /;"stado do Rro de .!anerro para 
emrssâo de /.eiras Fin,ancerras do Tesouro 
do l:"swdo do Rro de .!anetro - I.FTRI. ayos 
recursos seriio destinados ao grro de sua 
divula miihrlrúrra. \'encível no :!"semestre de 
/I)<J5. -

RELATOR: Senador Geraldo Melo 

O Senhor Presrdente do Banco Central do Brasrl - BACEN. encaminhou a 
esta-Casa. mediante a correspondência em epi!,'fafe. pedido do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro para que o Senado Federal autorize a emissão de 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ. cujos 
recursos servirão ao giro de sua divida mobiliária com vencimento no 2~ 
semestre de 1995 .. 

O pleito encontra-se adequadamente instruido quanto à documentação 
encaminhada ao Senado Federal. nos termos dos arts. 2°. 13 e 15 da 
Resolução n° II. de 1994, que dispõe sobre limites globais e condições para 
as operações de crédito 'interno e externo dos Estados. do Distrito Federal. 
dos Municipios e suas autarquias. nos qtrais se inclui o lançamento de títulos 
da divida mobiliària pública. 

É o relatório. 
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2. ANÁLISE DO MÉRIT-ü 

O BACEN emitiu o Parecer DEDIP/DIARE-95i438 que informa estar o 
pedido de autorização enquadrado nos limites estabelecidos pelas normas 
pertinentes. Pelos dados apresentados. e tendo por base o disposto no- art. 2 7 
da Resolução no I I. de 1994. o Estado possui uma margem de resgaste de 
19.13°-'á de sua di\:ida mobiliária vencível no 2° semestre de 1995. o que 
implicaria na autorização de rolagem de um percentual de 80.87°'á da 
referida dívida. 

Esse seria o ·percentual aplicável em uma situação de normalidade financeira 
do Estado. Porém. o resgate de tão elevado montante em um contexto de 
carência de investimentos públicos. especialmente nas áreas social e de 
segurança pública. provocado em parte pelo esvaziamento econômico a que 
foi submetido o Rio de Janeiro nos últimos anos. não se mostra adequado. 

Por razões de eqüidade, deve-se aplicar o mesmo critério utilizado por esta 
Casa no caso da rolagem da dívida dos Estados de Mato Grosso, Paraíba e 
Bahia e do Município de São Paulo. ou seja, a fixação do percentual de 
refinanciamento da dívida mobiliária em I 00%, tendo por base jurídica o § 
6° do art. 15 da Resolução no li, de 1994, que dá competência ao Senado 
Federal para detinir, em cada caso. "o percentual de refinanciamento 
adequado às condições próprias de cada solicitante". 

Deste modo. a emissão de LFTRJ. ora sob análise, apresentaria as sek'llintes 
características: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem 
substituídos. atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução no 11, de 1994, correspondente .!1 100% (cem por 
cento) dos títulos a serem substituídos; 

b) modalidade: nominativa-transferível: 

c) rendimentos: ih'Ual ao das _!..etras Financeiras do Tesouro- LFT, criadas 
pelo Decreto-Lei no 2.376. de 25.11.87: 
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d) prazo: de até 1327 dias; 

e) valor nominal: RS l ,00 (SELJC) .~ R$1.000,00 rCETIP)*: 
• .:m decorrência desse valor de P.U., as quantidades serão divididas por 
1.000 (nú]), de forma a adequar o valor financeiro de colocação. 

O características dos títulos a serem substituídos: 

TÍTULO 

5418:26 
541826 
541826 
541826 
541826 
541826 
545000* 

VENCÍ:\IENTO 

01.07.95 
01.08.95 
o 1.09.95 
01.10.95 

. _O 1.11.95 
01.12.95 
J 5.12.95 

TOTAL 

*encontram-se registrados no SELIC: 

QUANTIDADE 

757.004.507 
602.633.000 
805.550.916 
764.429.538 
748.599.875 
741.616.817 
588.280.935 

5.008.115.588 

* a serem registrados no CETIP, por se tratarem de títulos emitidos para pa
gamento de precatórios judiciai~; 
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h) forma de colocação: mediante ofertas públicas. nos termos da Resolução 
no 565, de 20.09.79. do Banco Central do Brasil: 

i) .autorização legislativa: Lei no 1.3~9, de 28.11.88. 

3. \'OTO 

Pelo exposto. manitesto-me tavora\·elmenre ao atendimento do pleito do 
Govemo do Estodo do Rio de Janeiro. nos tennos do seguinte Projeto de 

ResoluÇão: 

PRO.JETO DE RESOLCÇ.~O ~.!fl, DE 1995 

.~lllorr:::a " l:"stado do Rw de .!anetro a 
c'llllllr. medwme o{ertas pzíhltcas. /.e
tras 1-immcetras do lí.:.Hmro do 1:\wdo 
do Rw de .lwu.:tm - I.FTIU. de.wmadas 
ao xtro de sua .dív1da moht/Júrra \'t:IICÍ

n:IIUJ ~"semestre de /')95. 

O SENADO FEDERAL resolve:: 

Art. I" É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos tennos 
da Resolução n" 11. de 1994. do Senado Federal. a emitir Letras Financeiras· 
do Tesouro do Estado do Rio de· Janeiro - LFTRJ. destinadas ao pro de sua 
dívida mobiliária vei\clvelno 2° semestre de-I 995, 

.\rt. 2" A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser detinida na data de resgate dos títu
los a serem substituídos, atualizados nos termos do § 6° do art. 15 da Reso
lução no 11. de 1994, correspondendo a 98° o 01óventa e oito por cento) dos 
títulos a serem substituídos: 
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b) modalidade: nominattva-transterivel; 

c) rendimentos: igual ao das Lt:tras Financeiras do Te
sotiro- LFT. criadas pelo Decreto-Lt:i 11° :.:;76. dt: 25.11.87: 

d) prazo: de ate !827 dias: 

e) valor nominal: RS 1.00 iSELIC) t: RS 1000.00 
iCETIPl*: 
* em decorrência desse q!or de P U .. as quantidads serão divididas por 
1.000 < mill. tie forma a adequar o valor tinanceiro de colocação. 

TÍTULO 

541826 
541826 
541826 
541826 
541826 
541826 

- 545000*. 

t) características dos títulos a serem substituídos: 

VENCI:\IENTO 

01.07.95 
. o 1.08.95 
01.09.95 
01.10.95 
o 1.11.95 
01.12.95 
15.12.95 

TOTAL 

QUANTIDADE 

757.004.507 . 
. 602.633.000 

805.550.916 
764.429.538 
748.599.875 
741.616.817 
588.280.935 

5.008.115.588 

* encontram-se registrados no SELIC: 

serem emitidos: 

COLOCAÇÃO 

03.07.95. 
O I.O&c95 
01.09.95. 
02.10.95 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a 

VENCI:\IE:'\TO 

01.07.2000 
01.08.2000 
01.09.2000 
01.10.2000 

TÍTt:LO 

541825 
541827 
541827 
541826 

DATA-BASE 

03.07.95 
01.08.95 
01.09.95 
02.10.95 
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01.11.95 
01.12.95 
15 .12.95* 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

o 1.11.2000 
0"1.12.2000 
01.12.2000 . 

541827 
541827 
541813 

01.11.95 
01.12.95 
15.12.95 

Junho de 1995 

* a serem re~ristrados no CETfP. por se tratarem de títulos emitidos para pa
gamento de precatórios j udiciaís: 

h) forma de colocação: mediante otertas públicas. nos 
termos da Resolução n" 565, de 20.09.79, do_ Banco Central do Brasil; 

i) autorização le~islativa: Lei 11° 1.389. de 28.11.88 . 

. \rt. 3" :\ presente autorização deYera ser exercida no prazo de 
270 (duzentos c setenta) dias. a contar de sua publicação . 

.\.rt . .t" bta Resolução entra em Yigor na data de sua publica-
ção. 

Sala das Comissões, 27 de junho de 1995.-

GILBERTO MIRANDA. Presidente 

GERALDO MELO. Relator 

PEDRO PIVA 

BELLO PARGA 

FREITAS NETO 

OSMAR DIAS (vencido) 

LAURO CAMPOS 

VILSON KLEINÜBING 

JONAS PINHEIRO 

ONOFRE QUINAN 

ESPERIDIÃO AMIN 

JOÃO ROCHA 

JEFFERSON PERES 

FLAVIANO MELO 

BENIVERAS 

ARLINDO PORTO 

JOSÉ EDUARDO OUTRA 
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O Sr. José Sarney, Presidente, deixa '! c#~i!o 
da presidência, que é ocupada ;x:lo Sr. Renan Ca/Mi~ 
ros, 2" &crelário. 

O SR. PRESIDENTE (Rerum Calheiros) ·O pam:er con
clui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 79, de 1995, que 
autoriza o Eatado do Rio de Jaueiro a emitir, mediante ofertas púM 
blicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro 
- LFIRJ, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária, venclvel no 
segundo semestre de 1995. 

Completada a instrução da ntaléria, passa-Se à discussão do 
projeto em tumo único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encetro a discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A llllll6ria vai à Omissão Direlom para redação fmal. (Pansa.) 
Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora ofe~ a 

redação fmal, que será lido pelo Sr. 1° Secret&i.o em exeri::ício, Se-
nador I.evy Dias. . 

É lido o seguinte 

PARECER N• 430, DE 1995 
(Da CO!nissio Dir<tom) 

Redação llnal do Projeto de Resolução n• 19, 
de 1995. 

A Comissão Diretora apxesenla a redaçio fmal do Projeto 
de Resolução n• 79. de 1995, que autoriza o Estado do Rio de Ja. 
neiro a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFIRJ, destinadas ao giro 
de sua dívida mobiliãria. vencível oo segundo semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da CO!nissão, 28 de junho de 1995.- José 
Sarney, Presidente - Odaclr Soar<S, Relator- Jú6o Campos
I.evy Dias. 

ANEXO AO PARECm N" 430, DB 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovoo, e eu, , Presi-
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Iotemo, pro
mulgo a sC:&uime 

RESOLUÇÃO N" , DB 1995 

Autoriza o Estado do Rio de Jaudro a emitir, 
mediante ofertas púbticas, Letras Financeiras do Te
souro do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, destina
das ao giro de sua divida mobiHária, veocivd no se
gundo semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado do Rio de Janeiro autorizado, nos termos 

da Resolução n• II, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFIRJ, 
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária., venc{vel no segundo 
semestre de 1995. 

Art. ~A emisSão deverá ser realizada nas seguintes condi-
ções: 

a) qu1111tidade: a ser defmida na data de resgate dos tíwlos 
a serem substiwídos, atualiz.ados DOS termos do art. 15, § 6°, da 
Resolução u• 11, de 1994, do Senado Federal. com:spoudeudo a 
98% (noventa e oito porcento) dos tíWios a serem substitu1dos; 

b) modalidade: nomioativa-tr.msferivel; 
c) rendimento: igual ao das Letxas F:in8nceiraS do 'Fesouro 

- LIT. criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376, de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: de ~ um mil oitocentos e vinte e sete dias; 
e) valor nomiua~ R$1.00 (um "'a!) SBUC e R$1.000,00 

(um mil reais) CBTIP*; 
* em decorrência desse valor de P .U .. as quaDtidades serão 

divididas por 1.000 (um mil), de fornta a adequar o valor fmancei
ro de colocação. 

f) características dos títulos a serem substiwidos: 

Titulo 
541826 
541826 
541828 
541826 

.· 541826 
541826 
545000!1'* 

Vencimento 
1•-7-95 
L•-8:95 
1°-9-95 
1•-10-95 
1"-11-95 
1°-12-95 
15-12-95 
Total 

QIUIIIlldade 
757 JXJ4.507 
602.63:Í.OOO 
805.550.916 
764.429.538 
748.599.875 
741.616.817 
588.280.935 
5.008.115.588 

**encontram-se registrados no SELIC 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 

Colocação Venclmeoto Titulo Data-Base 
3-7-95 t•-7-2000 541825 3-7-95 
t•-8-95 1°-8-2000 541827 1"-8-95 
1°-9-95 1°-9-2000 541827 1"-9·95 
2-10-95 t•-to-2000 541826 2-10-95 
t•-11-95 1°-ll-2000 541827 1"-11-95 
t•.J2-95 1°-12-2000 541827 1"-12-95 
15-12-95*** 1°-12-2000 541813 15-12-95 

*** a serem registrados no CETIP. por- se tratarem de tíru-
los emitidos para pagamento de preca16rios judiciaiS; · 

h) forma de colocação: mediante ofertaS públicas, nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20 de seteml:ro de 1979, do Banco 
Central do Bmsil; 

I) autorização legislativa: Lei n• 1.389, de 28 de novembro 
de 1988. 

Art. 3• A aukllização deve1i ser exetcida no pea:ro de duz.entoo 
e setenta dias a oootar da data de publicação desta =luçio. 

Art. 4° Esta :resoluçio entra em vigor na. data de sua publi-
cação. . . 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Bm discussão a 
redaçio fmal. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusdo. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à pro!IDllgação. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) • Item 2: 

PROJEro DB !.EI DA CÂMARA N" 86, DB 1995 

(Em regime de urgência, nos termos 
do art. 336, "b", do Regimento Interno) 

Discussão, em bltoo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 86, de 1995 (n• 532/95, na Casa de origem), 
de iniciativa do Presidente da República. que autoriza o 
Poder Executivo a utilizar estoques plblicos de alimen
tos no combate i fome e à miséria. 

(Dependendo de pam:er da Comissão de Assun. 
tos Sodais). 



400 . ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

A Pl'Csid&.cia cscla.rccc ao Plenário que poderio ser ofere
cidas emendas .l matéria a~ o·enc:emu:nelito da discussio. 

Nos teanos do art. 140. "a", do Regimento Interno. designo 
o nobre Senador Edisoo. Lobio para proferir pam:er, em substitui
ção ii Comissio de ASSUDios Sociais. 

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pano proferir pom:er. 
Sem :mvisil>do omdor.) - Sr. ~sidcntc. sr-, e S:rs.· Senadores. 
vem A oonsidetaçio desta Casa, originário da C!mara dos Deputa
dos, o ProjeiD de Lei n• 86, de 1995, que autoriza o Poder Esecuti
vo a utilizar es~ocp~es piblicos de alimentos no combate ii fome e ii 
misá:ia. Deve o projeto sua iniciativa a e&se- mesmO poder, que o 
ellCIIIIÍnboo à Cimara Federal median1e a Men.ugem n• 593, de 
30 de maio próximo passado. 

o projeto .Utoriza a: dooçio de estoques piblioos de alimen
tos a populações carentes ou atingidas pol" calamidades públicas, 
medianle proposta conjunta do Minist&io da Agricul111ra, Abasle
cimento o Refoana Agrária o da Casa Civil da Presi~ncia da Re
piblica, proposta instru!da !""viamenle com informações presta
das pela CONAB acerca da loc•li .. çio, ssfi:a e condições de qua· 
lidade do produto. • 

A dislribuiçio dos alimentos, conforiDe a proposta, seri ar
ticulada às ações do Programa Commidade SolidAria e efetuada 
pelas Prefeituras Municipsis e pelos Canil& Municipais da Açio 
da Cidsdania no Combate à Fome e A MiXria, abrindo-se a poosi
bilidsde de porticipsçio das Forças A.tmada5. No que se refere ao 
transporte dos alimentos, o Projeto P"'V~ a u!ilização P"'f=ncisl 
de aquavias e feuovias, bem como a possibilidade de seu custo ser 
arcado pelo Tesouro dos Estados e Municipios a que se destin.un. 

A Exposição de Motivos Interministt:rial que acompsnhoo a 
Mensagem Presidencio.l ressalta que o Projeto lnlnÍ duas ordens de 
bene!Icios. Em primeiro lugar, conlribuirl pora a alimentação de 
cootingemes popUlacionais Q;pressivos·que vivem hoje em condi
ções de c:at&cia extremada. Essas ~ lembra ~ E~7 nio 
t!m como esperar pelo crescimento ecoo.ôm.ico que as msenna, no 
longo prazo, na atividade produtiva. O acesso gramito aos esl<>
ques governamentais coloca, pua elas, uma perspectiva de vida e 
de saúde inexislellle nas cnndições aluais. 

Em segundo lugar, a capacidade ar!IliiZ<DAdora do Pais en
C<llliill-se perto da saturaçio, sendo no mínimo duvidoso que possa 
COIIIp(>lUt-o ~ da ssfi:a em cuno. Os "'lOques amais, alm 
disso, de manutençlo ODCIOSa para o Govemo, OOIIelll o risco de 
ul!rapassar os limites da pececibilidade, tomando-se impróprios 
pam o consumo humano. 

A dosçio, portanto, alimentaria necessitados, diminuiria a 
despesa pública o impediria o desperdlcio completo do produiO ar
mazenado e do esforço de armazenamento. 

As razões acima elencadas indicam por que sa:nos favorá
veis à aprovação do Projeto de Lei em apreço. 

E oparecer,Sr. ~sidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronan Calheiros) - O parecer do 

nobre Senador Edisoo. Lobio 6 favori,veL 
Sobre a mesa, emenda que será. lida pelo Sr. 1 o Soetctário 

em exercício, Senador Levy Dias. - -- - -

É lida a seguinte 

EMENDA N"l, DE PLENÁRIO, 

Oferecida "" Projeto de Lei da Cljmara n• 86, 
de 1995 (u• 532195, na Casa de origem),delnk:latlva 
do Senhor Presidente da República, que autoriza o 
Poder Excmtlvo a ulili:rar Estoques PúbHoos de aH· 
mcntos no combate à fome e à miséria. 

Acrescente-se o seguinte § 1°, ao art. 1° do projeto. remune
rando-se os demais: 

"§ t• A adoçio de que !rata o capul do artigo 
não podexá ser realizada no periodo de quatro meses que 
antecede as eleições, salvo no caso de calamidsde pibli
ca em sibJações de emerg&!cia J:«Xmhecidas ofJCialmenle." 

Justlllc:açio 

A presente emenda visa. a contribuir com a proposição. im
pedindo a utilizaçio desle instnnneniO de poHtica social para ou
Jros fms. Esta P"''C"p8çiO esbl demous!rada no arL 5° do projeto, 
ao prever a porticipaçio da sociedade civil na dislribuição dos ali
mentos, atravM dos Comit& Municipais da Açio da C'ldadania no 
Combate à Fome e A Mis6ria, e a reslrição da dislribuiçlo durante 
os pedodos que 9Jlleeecfem as eleições. s6 vem a cOillnbuir com o 
objetivo da proposta. 

Pm se tratar de um progm.ma emergencial. tendo em vista a 
simaçio de delerionçlo dos esJoques reguladores, esperamos que 
a abJ~ do Governo na área scx:ial se direciooe para programas 
de caractc:ósticas mais perenes, pemúiirido que nio seja necessária 
a dislribuição emergencisl de alimentos ils v6spens das eleições. 
Tam.b6m com relação aos estoques reguladores, 6 necessária a im
plementaçio de mna gestio que nio conooza novamente à perda 
de alimenloS oo i. necessidade de distnbuição para que não se de
teriorem. Cabe lembrar que a distribuição que se fará neste mo
mento pennitin\ a renovação dos estoques de forma mais planeja
da. evitando que o Governo gaste um montante expressivo de te
cursos no amuu:enamento de quantidades superiores. As necessida
des da poHtica agtfcola. 

Sala das Sessões, 28 de juobo de 1995.- Ednardo Suplk:y. 

O Sr. Renan Calheiros, ZO Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Odacir 
SOIRe.r,.J 0 Secrelário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Edison Lobio, para proferir pa= sobre a 
emenda. -

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pata proferir pare
cer.) - Sr. Presidente, S:f's e Sn. Se~s, a emenda proposta 
pelo nObre Senador Eduardo Suplicy visa a impedir a dislribuição · 
desses alimentos no período de quatro meses que antecede as elei
ções. 

Devo di= que as nl7iles silo nobres. 
O Sr. Eduardo Suplk:y - Peço a V. Es' a alençio de ler o 

acdscimo: "-· salvo no caso de calamidade pública e situações de 
emer~ncia n:coohec-idas oficia.J:mente.'' 

O SR EDJSON LOBÃO- Todavia, Sr. Presidente, enlendo 
que a disinbuição desses alimentos seri feita pelo Progranta Co
munidade Solidhia, que 6 dirigido pela Primeira-Dama do Pais, 
Dona Ruth Cardoso, que terá, é claro. os maiores cuidados na sua 
dislribuição. 

Pm outro lado. verifica·se qtie os comitês municipaiS da 
Açlo da Cidadania Contra a Miséria e pela Vida estarilo também 
participando dessa distribuição. que as Forças Armadas serão con
vidadas a porticipor, e que bavetá ftsealização realimda pelos pró
prios partidos. 

Por conseguinte, a mim me -pance que nlo bã.verá o menor 
risco da utilizaçio desses alimentos pa.m fms de natureza política. 

-Sr. Presidente, devemos entender, ainda, que os estoques 
em exUsso precisam. de fato, ser utilizaOOs. 

Em razão dessas ponderações, manifesto-me contra a emen
da do eminenle Senador Eduardo Suplicy, que, aceita pelo Plen>.
rio, fará com que o projeto tetóme à Câmara dos Deputados, pro-
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crastiDando, assim. a aplicação desses estoques exuberantes que há 
em todo o País. 

Sou contrário l aprovação da emenda, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O parecer conclui 

contrariamente à emenda. 
Discussão do projeto e da emenda. em tumo único. 
O SR.•EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa-

lavra para discutir_ . 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavra 

ao no~ Senador Eduardo Suplicy para discutir. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) ~Sr. Presidente. Srs• e Srs. Senadores, gostaria 
de Iegistmr a presença na galeria do Senado de esbldantes do Co-
16gio Aplicação, de São Paulo, que vêm aqui acompanhar o ttaba
lho do Senado, nesta lalde, em que estamos examinando esta pro
posição do Executivo. 

Gostaria deregisttarum fato: no dia 14de maio a Deputada 
Marta Suplicy apresentou um projeto com objetivo idêntico a este 
do Executivo e enviou a c6p_ia do mesmo pem a Primeira-Dama D. 
Ruth Cardoso, I'Iesidente dÓ Conselho da Comunidade Solidária. 
E no dia 30 de maio, ela foi surpreendida pois o Executivo enca
minhoo projeto com conteúdo semelhante lquele que a Deputada 
havia apresentado. 

Obviamente, o propósito do projeto 6 positivo. Poderia ter o 
Poder Executivo até acelemdo a sua tramitação, inclusive com as 
modillcações sugeridas, detalhando melhor o projeto, mas apro
veitando a própria iniciativa da Parlamentar. 

"A iniciatiVa do Governo Federal deve ser entendida como 
uma açio eDJ.C'Q!;CDCial para amenizar o problema da fome e da mi
séria.. pois Dio se pode conceber' um programa. de m6dio ou longo 
prazo que exige o deslocamento constante de toneladas de alimen
tos pelo território da dimensão do brasileiro. Provavelmente. isto 
comprometeria parte expressiva da capacidade da frota de trans
porte do País, dada a condição de po~za que atinge a aproxima
damente 40 milhões de cidadãos. O País, em venlade, requer ins
trumentos mais eficazes para atingir o importante objetivo de eli
minação da fome e da miséria, como preceitua a Coostibliçio Fe
deral. mas também não se pode admitir que os estoques do Gover
no ~m em armazins, como vem ocom::ndo [R:qtlentement.e 
há alguns anos7 ~ - - ~- ~ . ~ 

Neste sentido, o projeto merece a aprovação do Senado, 
mas não podemos nos limitar a isto .. Devemos tamb6m exigir uma 
ablação mais profunda do Governo Federal nas questões sociais, 
buscando a inversão das prioridades através de uma reforma tribu
tária e íiSCal efetivámeJifC progressiva, a tt:dução dos volulll050S 
gastos do Governo com o pe.gamento de serviços da divida, tanto 
interna quanto externa, deslocando esres IeaJISOS pa.m programas 
que gerem efeitos mais amplos na melhoria das condições de vida 
da população. Finalmente, deve-se proceder a um apimoramento 
do projeto em questão, restringiri.do a distribuição de alimentos em 
periodos pró-eleitorais, devido à possibilidade de utilização deste 
insttu.mento para rutros fms senão aos que efetivamente se destina." 

Salvo no caso de situação de calamidade pública ou de 
emergência para que não bãja qualquer desvirblamento. 

"Esta precaução pode pm:cer excessiva. mas está baseada 
em fatos concretos ocorridos em passado não muito distante, e é 
apresentada no sentido de contribuir com a proposta, impedindo 
que se estabeleçam relações. que podemo" ser ql!estionadas pela 
opinião pública.,. · . _ 

Sr. Presidente, ressalto que é muito importante termos esto
qUes reguladores para suprir alimentos. inclusive como-Um dos 
principais insll'Ullie:i:J.tos -de controle da inflação, e para se conse
guir estabilidade de preços. 

Essa é uma lição que há muito tempo esá com a humanida
de, pois podemos encontrá-la, na Blblia, no diálogo do Faraó oom 
Jos6. O Faraó do Egito chamou Jos6, que estava pieso, para saber 
qual seria a interpretação correta de seus sonhos com 7 vacas gor
das e 7_vacas _magras, respectivamente, saindo 00 rio e, posterior
mente. com 7 roblstas espigas de milho e 7 espigas que nio pres
tavam~ alimentaçio. Segundo a inleipletação de·Jos6, o Egito te
ria 7 anos de boas safras, de safms abundantes, e 7 anos de safras 
fruslianles. E propéls ao Faraó que realizasse um plano, segundo o 
qual deveria o Faraó recolher 25% da colheita de cereais nos anos 
de safras abundantes para que DOS 7 anos posteriores tivesse a 
quantidade adequada para alimentar o povo do Egito. Em seguida, 
o Faraó convidou José para realizar aquele plano e assim foi feito. 

Pois bem. é muito importante que um País como o Brasil, 
aliás, seguindo exemplos de nações como os Estados Unidos e da 
Europa, tenha uma politica de estoques teguladores, de tal forma 
que, diante de qualquer difiCUldade de safm, haja estoques de ali
menlos para prover em situações de emergência ou de falta de ali
mentos. sobretudo. para que haja o suprimento de alimentos em 
quaisquer circunstânqas onde, em decorrencia de difta~ldades de 
safra, estejam produtores se aproveitando indevidamente com au
mentos especulativos de seus preços. 

Portanto, a existência de estoques 6 algo muito importante e 
ttanqüilo, mas diante da infoanação de que voha e meia 6 Iegistta
da uma sobJ:a de estoques ou. então, a possibilidade de haver ali
memos que estejam para se deteriorar, penso que, antes que ocotra 
a deterioração, 6 importaute haver a distribuição, ainda mais sa
bendo-se que hi populações, neste pals, com dificuldades até mes
mo de se alimentarem mjnimamente. 

O melhor caminho nio é aquele que est6. previsto neste JrO
jeto de lei que consideramos adequado, acrescentando a emenda 
que, infelillOeDle, oio teve parecer favorável do Senador Edison 
Lobio - inclusive, vamos pedir que a referida emenda seja votada 
em destaque. Mas gostaria de ressaltar que está na hora de o Go
vemo bmsileiro ir mais al6m de proposições simplesmente para acudir 
populações subnutridas, mism\veis e em situaçio de~ 

Daí por que insistimos na necessidade de o Congresso Na. 
cional dar um passo complementar já dado pelo Senado, ou seja, 
que a Câmam dos Deputados, tal como fez o Senado, em 1991, 
aprecie e aprove o Programa de Garantia de Renda Minima.. 

-O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Senador Eduardo 
Suplicy, V. Ex•tem um minuto para concluir seu disauso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY .... segundo o qual todas as 
pessoas residentes no Brasil passariani a ter o direito a um divi
dendo social a uma renda mínima. a uma renda de cidadania. de 
tal forma que minimamente pudessem suprir as suas necessidades 
básicas e. a partir daí, que cada um pudesse obter o complemento 
necessário a partir do seu esfctço, talento, energia, criatividade e 
assim por diante. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soaies) - Com a palavra o 

Senador Pedro Simon para discutir a matéria. 
V. Ex' dispõe de 10 minutos. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir.) - Sr. 

Ptesidente, Srs. Senadores. ~ com alegria que venho a este Plená
rio discutir essa matéria. 

- -o nosso querido Governo do Presidente Fernando Henrique 
lraZ um projeto que mostra a sua face social democratJ .. É o pri
m~iro que aparece nesta Casa, ao longo do seu Governo, e eu ore~ 
cebo -com muita alegria. 

Fui das pessoas que assomaram a esta tribuna t-:l'U defender 
essa tese. contra a qual. diga-se de passagem, pessoas como o Be
tinho e outros tantos gritaram e protestaram. 
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O Jornal Nacional anunciou que os armazéns do Governo binetc da Comunidade Solidária, porque entendendo assim. Estou 
estavam com os estoques praticalnente apodrecendo. sendo entre-- entendendo que esse Plano vai mdar no gabinete da Prim.eira
gues aos animais, pois já não eram úteiS ao coilsuD>O das pessoas. Dama. A CONAB, substituta da COBAL, órgio do Minist6rio da 
Enquanto isso. a fottie aumenta Vã eilf mais de 30 mi.lhões de brasi- Agrirultura, coordena. mas, na verdade. a execução e a responsa
leiros. Não apenas Betinho, mas oolras tantas pessoas falarom so- bilidade do plano é da Comunidode Solidma. Cn:io que esti certo. 
bre essa tese. Claro que o Governo vai ter que cuidar de algumas questõ-

Consitlero-me um conhecedor das EscrituraS, mas aprCnâi es do projeto, que não analiso pela urgência e pela import.incia, 
hoje, com o ilustre Senador Suplicy. que os estoques reguladores mas que a mim "me preocupa. quando fala.m, por exemplo, em tiO
nasceram com José, do Egito. Honestamente, eu nio sabia! E ja- ca. Não sei como será feita a f1SC8lização dessa troca dOs produ~ 
mais li isso em 'nenhum compêndio de economia. Hoje, sei quem in natura por produtos industrializados ou coisa semelhante. E 
iniciou, quem teve a-visão de ccganizar os eStoques reguladores. algo iealmente pro~dam.ente delicada, pois sabemos que, lam.en
Foi José, do E,gi.to, quem apresCri.tou a proposta ao Faraó; proposta lavelmente. ~e País, essa 6 uma questio que deve ser fiscalizada 
essa que deu ~o. naqueles 7 anos de 11Vacas magras... · Sabemos que os escândalos nesses estoques reguladores 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pemille-me V. Ex" um têm acontecido, onde, de xepente, queimam os aiiDaZéns e quei-
apa.rte. "nobm Senador Pedro Simon? mam _os armazéns que estão vazios, depois de terem retimdó cu 

O SR. PEDRO SIMON - Com prazer, ouço o aparte do vendido o produto. 
nobn: Seuador Josaphat Marinho. Quando passei pelo Ministétio da Agriculmra, apiii1>C<tll1tl 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - (Aparte fora do micro- alguns c:asoo como esse. Naquela época. em tradiçio que os produ-
fone.) • tores vendessem. usassem o produto que estava em AGF ou EGF 

O SR. PRESIDENTE (Odacir SOOieS) - V. Ex" esti sem e. depois, pedissem ao Governo um financiamento por 30 oo não 
som. Senador Josapbat MariDho. (Pausa.) - - sei quantos anos daquilo que lá estava. Inclusive, colocamos na 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Permite-me um aparte, no- cadeia alguns cooperativados e determinamos a fJSCalizaçio nesse 
bre. Senador Pedro Simon? setor, o que, infelizmente, às vezes, acontece. 

O SR. PEDRO SIMON - Ouço o aparte de V. Ex", nohre Eutão, não há dúvida, Sr. Presidente, de que é um projeto 
Senador Eduardo Suplicy. que exige muita f1sodizaç1 o e que vai alén do que disse o nobre 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Seuador Pedro Simon, na Lider do PT: não é apenas um peublema de véspens de eleiçio, 
v~ aprendi isso em livro de economia. Gostaria até de reco- mas ~ um problema peunanente. Nio que eu tenha nenhuma dúvi
mendá-lo a V. Exa e a todos os Srs. Senadores que o desej~m. da com relação à seriedade e à boa. intenção do Go_vemo? à bo&in
Trata-se do livro Economic:s for a Civillzed Sodcty, de Paul aud tenção do Ministro da Agriculltlra oo A boa intençio dos órgãos 
Greg Davidson, ou seja, a Economia para uma Sociedade Civiliza- que compõem o_ Govemd? mas parece-ine que a fiscalizaçlo ~ ne-
da.. O assunto a que nos referimos encontra-se exatam.ente no capí- cessária para que a questão seja solucionada. Se isso acontecer, es
tulo sobre como controlar a inflação, em-que está citada a lição de taremos vivendo, nesse dia, um dia importante. 
José e do Faraó. • Não tem lógica. Sr. Presidente, estarmos com os produtos 

O SR. PEDRO SIMON- Entendo, Sr. Presidente, que esse apodrecendo nos es10ques reguladores ou, mesmo que DOO estejam 
projeto é impOrtante demais. apodre=do, estarem oo estoques atolados de produtos. Tanto 

O que é estoque regulador? É o que o Governo faz quando que. agora, com. a chegada da nova safra. não se sabe o que flllm' 
compra produtos que estão sobrando. Quando a _safra é Inuito com a mercadoria. porque tem que se abrir espaço pam a nova sa
grando. quando há problemas de mercado, o Govemo compra os fia, pagando uma fortuila para estocar os prcxlutos. E 32 milhões 
produtos ~ ~GF oo EGF ru empresta-oç ao produtor, oo compra e de brasileiros passam fome! 
deixa o produto Ílas mãDo: do produtor; mas é estoque do Govemo. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Senado< Pedro Si-· 

O nome diz tudo: estoque regulador. Quando ele coloca o mon, V.Ex .. dispõededoismimitosparaconcluiroseudiscurso. 
produto à venda? Quando está faltando, quando ele quer controlar O SR. PEDRO SIMON . E o povo brasileiro terá a oportu-
a mercadoria. Digamos que alguém esteja fazendo espeadaçã.o e o nidá.de de comer o que não comeu até agora.,•Sr. Presidente! 
preço artificialmente esteja aumentando, o Governo, entio,lança o Veja como são importantes esses dois minutos que V. Ex ... 
produto para baixar o peço. com tanta gentileza c grandeza. me concede para eu concluir o 

Quando estive no Ministério da Agricultura, oo Govemo do meu pensamento. 
Presidente Samey, tive oporturiidade de lançar máo dos estoques O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Foi por isso que a 
reguladores de uma outta maneira: os estoques reguladores eram Mesa fez questão de avis_ar V. Ex ... 
lançados em leilões pllb!icos, oude s6 os grandes produtores ti.. O SR. PEDRO SIMON - Muito ohrigado. 
nham condições de adquiri-los. E nós lanÇ3lllOS um plano de ação Digo e repito, Sr. Presidente: estamos votando um projeto 
de alimentação popular, com a tese de que. no Brasil. quem pega que tem significado. O apelo que faço ao Presidente Fernando 
mais caro é quem vive na favela. Eu, classe média, como muitos Hemique 
dos meus colegas de classe alta compramos nos supermercados, O apelo que faço ao Presidente da Repó.blicá' 6 de que esse 
que nos vendem o produto pelo mesmo~ que vendem para o projeto não seja caridade; que a Com.unidade Solidária., Sr. Fer
dono da bodega. O dono da bodega compra a mercadoria no suR nando Hemique Cardoso, não seja uma LBA diferente, com novo 
permercado e vai vendê-la na bodega da favela. por 30% a 40% nome. ainda que mais sério, ainda que com. melhaes intenções. A 
mais. caro. - --diferença entre o que senti na proposta de, pelo menos, um candi-

Defendi a tese e fizemos -com qUe os estoques reguladores dato da Comunidade Solidária e a questão referente ao que eram 
fossem usados num plano de alimentação popular, onde o Gover- as LBAs da vida é que aqui se pretende atingir, dar força e cober
no venderia os produtos da cesta bésica na favela, oa zona mais pobre. tura para alterar o nível das injlstiças sociais. 
E aquela gente passou a comprar o produto 40% mais barato.- Penso que aqui ~ o inicio de um projeto. Nio podemos 

Veio o Plano Cruzado e, com ele. o programa de alimenta- ser um País onde vamos dar comida de graça a vida inteira- para 
ção "deu água". Vem o Governo agora e usa esses estoqueS Viã-ga- 30 ou 40 milhões de pessoas que passam fome, ainda que a Fo· 
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lha de S. Paulo, agom no m& de abril, mostre que quase duplicou 
a classe dos miseriveis em nosso Pais oos últimos anos. Pntica~ 
mente duplicou o número de pessoas que realmente passam fome 
neste.Pats. 

Querer IeSOlver o problema dando s6 comida nlo {eSO!ve. 
Mas. como diz o Betinbo, se tem gente morrendo de: fome, primei
ro. tenho de-resolver o problema da fome, para depois equacio
narmos o problema do trabalho para adquirir o dinheiro para matar 
essa fome. 

Encetro, Sr. Presidente. 
A imprensa publicou um tredlo do Betinho que me levou 1s 

lágrimas. PergulllaiUtl ao l!e<inho o que o levou a participar da
quele programa do Presidente Itamar Ftlllloo, de combate 1 fome. 
E ele =pondeu que, na campanha que fazia. de combote 1 AIDS, 
c na campallba do verde , visitara um hospital. ocasiio em que es
teve na ala das crianças e as viu morrendo de fome, subiD.Jtridas. 
Assistiu a uma criança de seis ou sete mos. desfalecida. quase 
morrendo nos braço de sua mie e abrindo os olbinhos para a mie, 
perguntou: ''Mie, no o6u tem comida'!' Essa frase e o olhar daque
la criaDça fizeram com quê ele se entregasse de corpo c alma a 
essacami!lhada. 

Sr. l'residenle, cxislem milhões de criaDças que IDOit<ll1 de 
fome e perguntando se no áu lem comida: pmque no Bmsil lem; 
mas, infelizmonte, entendo que n6o nio lelllOI a respoosabilidade 
de distribui-la justamente 1quelea que Dio a possuem. 

Hoje, Sr. Pn:sidente, fiÇO queSiio de salienW: das raras ve
zes que esta Casa legisla olhando para os que mais pnocisam, tal
vez este seja o projeto que nós estejamos votando para os mais mi
seláveis, porque sio oa 32 milhões que passam fome. 

V amos tirar dos estoques TCgUladores~ vamos deixar que 
eles não apodreçam mais, vamo-nos preocupu, inclusive, em TC-

gulamentar o mercado; mas vamos fazer com que esses milhões e 
milhões de toneladas cheguem lá na bose, cxatamenle pom aqueles 
que passam fome. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Encenada a dia
cussão, passa-se à votação do projeto, ressalvada a emenda apte
sentada pelo Senado.- Eduardo Suplicy. 

Os S:rs. Senadores que estão de acon:lo com o projeto, per-
IDADeÇa!D sentados. (Pausa.) 

Aprovdllo. 
Passa-se à votaçio da emenda, que tem pomc« c:ontririo. 
Os Srs. Senadores que estio de acordo com a emenda ape-

sentada pelo Senador Eduardo Suplicy pennsneçam sentados. 
(Pausa) 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, peço a pola
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex' 1em a pola
vra para encamiDhar a votaçio. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami
nhar a votação. Sem revisio do crndor.) - Sr. Pn:sidenle, Sr's e 
Srs. Senadores quero aproveitar a discussão da emenda apresenta
da pelo ilustre Senador Eduardo Suplicy para me manifestar-me 
mais uma vez, já que acabei de votar, com a lJ.n.liJilinidade da Casa, 
can relação a esse projeto oriundo do Governo. 

Gostaria. Sr. Presidenle, de poder festejar não someme pro
jetas deasa naiUreZJl, mas fundamentahnentc projetas geradores de 
mão-de-obra para o Pals; É triste para todos nós, brasileiros, coos
tatannos que estamos COIIleDlOI'Illl nesta tarde, a diatribuição de 
alimentos para pessoas miseráveis neste País. 

Enlendo que se lmta de uma situação de emecg€ncia, mas 
penso que os programas fundamentais de Governo devem. no Bra
sil. objetivar uma melhor politica de distribuição de renda e, fim
damentalmente, a oportunidade de trabalho. Comemorar a diatri-

buiçio de alimentos para pessoas miseráveis neSte ~ de certa 
forma. toma esse feslcjo empanado face a esta dun. realidade. 

Pcntanto, Sr. l'resideDie, ao apovar easa mensagem do Exe
cutivo, deve-se levar em conta uma dura Ieali.dade: as distAncias 
deste Pais continental Já tiv~ inchlsive, a oportunidade de consta
tar, quando Governador do Pará, ser praticamente impossíveL de-
vido ao custo do frete, deslocalmos alimentos do Sul do País para 
o Nmdesle, para o Centro-{)eate e para a Amazônia. 

Enfio isso, que no pspel pode pomc« pom alguns uma sal
da, na verdade, toma-se dificil de ser IDIIcrializado face aos oon
trastes e 1s dificuldades deste Pals continental que é o Brasil. 

Haveremos de festejar sim. Sr. Presidente, o dia em que este 
País seja mais j.lsto em distn'buiçlo de renda. Haveremos de co
meiOOl'lll' quando as pessoas nio tenham que pedir e Dio recebam 
a caridade pública ou a caridade alheia, mas tenham a oportunida
de de, com o suor do seu rosto, com o seu trabalho, cooseguir co
mida para si e seus familiaics. 

Votei favoravelmente, mas com o constrangimento de 
quem conhece a realidade deste Pais. ROC<lD!endo à bancada do 
PMDB rejeitar a emenda do Senador Eduaitlo Suplicy, por enten
der que oã.o vou excluir os misemveis deste Pais por causa da 
campanba eleitoral. 

Eno sh o que nos fallava, Sr. Pn:sidente: por falia de aluoção 
da justiça eleitmal, do Minist6rio Pllblioo junto i justiça eleitoral. 
excluirmos da lei aqueles que vio roceber a caridade pública por
que Q1o tem como sobreviver. 

Nio serei eu e nio ~JDC.D.darei como Líder do meu parti
do que se ooloque na lei que por omissio passivei da justiça elei
toral ou do Minist6rio Pllblico- que J:tl<X>Ilbece a miséria nesle Pais 
-pois vou pensli2ar os mais pobres. 

Assim. =omendo a "'jeição por parto do mou partido. 

O SR. GERALDO MELO • Sr. Presidente, peço a poJa
VIa para encaminhar. 

O SR. PREsiDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' a palavra. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para encaminhar 
a votação. Sem revisio do crndor.) - Sr. Pn:sidonte, Sr's e Sts. Se
uadores, com a devida pennisslio do Llder do meu partido, enca
minho em nome da Liderança do PSDB a votação contm a emen
da. embcn tivesse. no primeiro momento, ca:tfcxme ccmnniqnei pes-. 
soo'-""' ao Sensdor Eduardo Suplicy, a intençiio de votar a favoc. 

Enttetanto, a emenda como está concebida produz uma si
tuaçio que pode coibir ou interrompei a execução de programas 
idôneos já em andamento. En, pessoalmenlo, conheço alguns que 
não têm correlação alguma com essa picaretagef9. institucionaliza.. 
da que pode existir por este Pais: conheço progi'IIDIJIS sérios, como 
o de uma fundação do meu Estado, que realiza, com a participação 
do SES! Dacionsl e do SES! est.dual, mobilizada com o apoio do 
Sensdor Fernando Bezerra, programas de treinamento de ~
obra. programs de distribuição de sops que atende, mnna pequena 
cidade do meu Estado encravada numa região pobre, a 3 mil pes
soss por dia. 

Ess8. fundação poderá. se aprovada essa emenda, caso ve
nha um dia a merecer o apoio do poder públioo, quando este dia
puser de estoque de alimentos que poderiam ser utilizados nesse 
programa nos quatro meses anteriores à eleição. ficar impedida de 
utilizar esses estoques que já estivessem em sua mio por serem es
toques de origem pública. 

O mais grave seris a perda total dos estoques, pmque o pro
jeto de lei que está sendo emendado uidica como estoque prioritá
rio aqueles que estejam expostos .ao maior risco de deterioração. 
Pode ser que a perda de quatro meses condene esses estoques à 
perda total 
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Finalmente, o PSDB quer registrar o seu respeito pelO Seua· 
dor Eduatdo Suplicy o homenagear S. fu• pelas intenções que .e
coohece haver na sua proposta, que, seguramente. ~ inspirada em 
intenções mcnlimdoras, com o propósito de evitar a CODUmina
ção do processo eleitoral com a utilizaçl!o de estoques públi0011 de 
alimentos .. Por6m. me permito dizer aqui o que disse a S. Ex-: que dif"""''"' fat para as eleições que fiquemos impodidoa de dislri
buir alimentos à sociedade, se podem apomocr os aventureiros que 
vio distribuir chinelos, camisetas, ~s e outras bugigangas que 
fario o mesmo efeito perverso que esta eineuda. deseja evitar? 

Por tudo isso, em nome da Bancada do meu Partido, o 
PSDB. recomendo o voto contia a omeD<Ia do Senador Eduatdo 
Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Sr. Pmidente, poço a pa· 
lavm pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) ·Tom V. Ex• a pa
lavra. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PI'-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) • Sr. ~idente, que bom que o Senado Fede
ral seja uma Casa de debote, onde as pessoas, trocando idl!ias, po
dem ruvir argumentos e pensar a respeito deles. 

Digo isso porque, na urde de boje, diante doa argumentos 
apresentados, resolvo retirar a minha proposta de emenda. Entre-· 
tanto, gostaria de di= que considero tal proposta um alerta im
portante para o Executivo, nio apcoas para o Exea~tivo federal 
mas também para o Executivo estadual e municipal Infelizmente, 
revendo a história de muitas campanhas eleitcrais no Brasil. coos
ta.tamos o uso muitas vezes indevido de dislribuiçio de bens para 
popllações caremcs, sejam bens alime:otfcios ou outros, o qUe ocostí
tui. na verdade, uma fama de desvirtuar o pnxcsso eleitoral. 

Foi esse o sentido da emenda que apresentei. Avalio que os 
argumentos expendidos, so~tndo o de que podeni haver situaçõ
es de emergência, que são continuas e precisam ser atacadas em 
qusJquer tpoca, nJo importa o que estiver acontecendo, para sal· 
var pessoas que estio sofrendo as agruras da fome. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Sosres) • Nobre Senador 
Eduardo Suplicy. a Presid&.cia lamentavelmente nio pode acolher 
a proposição de V. &•, cm virtude do disposto oo § I" do art. 256, 
uma vez !j!!e a proposição principal já foi votada. Em decolr&lcia 
disso, o 1ll0Ille!ito 6 inoportuno para a :retirada da emenda apresen-
tada por v. &•. ~ ~ ~ 

O SR. HUGO NAPOLEÃO • Sr. Presidente, peço a pala
vra, para encammhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)· V. fu• tem a pa-
lavm, para encaminhar 8 votação. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pam encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) • Sr. Presidente, jâ me preparava 
para não mais usar a palavra., tendo em vista o pedido do Senador 
Eduatdo Suplicy no sentido de retirar sua emenda. Quero destacar 
e louvara postuia. do SenadorEduardoSuplicy, ao dizer que reco
nhece que do debate nascem novas idéias. S. Ex• sabe rea:Jar na 
hora devida. na bom tempestiva. 

lá que V. &• é obrigado, regimentalmente, a subme.,.. i 
coosideração do Plenário a emenda do Senador Eduatdo Suplicy, 
eu gostaria de fazer minhas as palavras do Senador Edison Loblo, 
Relatoc da matéria neste plenário, em snhstituição i Comissio de 
Assuntos Econômicos. apenas aduzindo que a exposição de moti
vos já enumera as razões pelas quais é RlCODlendável o projeto. 
Entre elas ressalto a existência de estoques da fariDba de lrigo e de fei
jão. sujeitos à deteriomçio. que seriam aproveitados em situações de 
fome e de miséria. que lamentavelmeute ainda exist~ no BmsiL 

Argumento aqui também que, não obstante sejam louvai
veis os propósitos, indiscutivelmente oão pode a JX)I'Uiação caren-

te ver-se desprovida desses alimentos Wrante quatro DlC5e$ a cada 
eleiçio que se passa. De mais a mais, urge que o Poder Executivo 
sancione o presente projeto de lei sem~ delongas. 

Por essas razões, o PFL 5Ugcre à sua Bancada o voto ''nio'~ 
O SR. RAMEZ TEBET • Sr. Presidente, poço a palavra 

pua encaminhar a votaçlo. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Sosres). Tem V. Ex' a pa· 

lavn.~ para eucaminhv a votaçio. 
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar. 

Sem revido do omdor.) - Sr. Presidente. penso que o encaminha
mento de votação já perdeu o ..,.ido, mas gostaria de dizer. ao 
loovar a emeD<Ia do Senador Ed!atdo Suplicy, que se pretendeu 
retirar, que percebemos que essa emenda linha um objetivo alta
mente moraliDntc. Mas eu queria lembrar aqui que a Lei Eleitoml 
j6. prow.ra alcaDçar esse objctivo moralizanlc., porque pune, como 
crime~ a. distribuiçlo de cesta búica para fms poliLicos. partidários 
ou eleitonis. 

PCDSO que a emenda deve ser mjeitada. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • Passa-Se à vota

ção da emenda, que tem parecer contnlrio. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tadoa. (Pausa) 
Rejeitada. 
A mstm.a vai 1 sançlo. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 86, DE 1995 
(N" 532195 oa Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Autoriza o Poder Executivo a utillmr estoques 
públicos de aUmentos oo c:ombate à fome e à miséria. 

O Congresóo Nacional decreta: 
Art. 1° F'lCa o Poder Exea.~tivo autorizado a doar estoques 

póblicos de alimentos, ln natura ou após beneficiamento, direta
mente às populações carentes, objetivando o combale à fome e à 
misma, bem como às populações atingidas por calamidades oo 
emergências, mediante proposta conjunta do Minist.!rio da Agri· . 
cultuia, do Abastearnrnto e da Reforma Agrária e da Casa Civil 
da Presid&cia da Replblica. 

PIU:ágrafo único. Quando a doação se fizer por intmMdio 
de Estados~ do Distrito Federal ou de Municípios. as despesas :rela.
tivas à mmoçi.o e ao beneficiamento poderão COittr .l conla dos 
Tesouros tespcctivos. 

Ait. 2° A proposta de que trata o artigo antericr será. instruí
da com infonnação da Companhia Nacional de Abastecimento -
CONAB, relativa à localização, safra e condições de qualidade do 
produto. 

Paiágrafo único. Visando ao bom desempenho da gerência 
de estoques, seria doados, preferenciaimente, os produtos com 
maior riscO de perda de qualidade, cabendo ii Conab efewar a ro
classificaçio por ocasiãO de lavrawm do lermo de enttega. 

Art. 3° Para os fms do disposto no art. 1°, será permitida. 
em situações especiais devidamente j.lstüicadas. a permuta de pro
dutos ln natura por outros prefemncialmente no mesmo eslado. 
por produtos beneftciados ou, ainda, por alimentos prontos para o 
CCilSUJD.O, de acordo com os critérios e condições fJXados em regu
lamento. 

Art. 4° Nos casos que venham a requerer a pronta e efetiva 
a.çi.o govemamcntal. como os de calamidade pública e siruação de 
emergência, as doações serão realizadas observando-se a legisla
ção sobre o Sistema Nacional de Defesa CiviL 
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Art. 5a A distribuição dos alimentos será. iritegrada às ações 
do Programa COmunidade Solidária e ser.!. feita pelas Prefeituras 
Municipais e pelos Comitês Municipe.is da Ação da Cidadania no 
Combate à Fome e à Miséria. admitindo-se a possibilidade de par
ti~ip::~.Çio das Forças Armadas. 

§ l 0 O Poder Executivo j)ublicará, a cada três meses. no 
Diário Oficital da União, a relação dos municípios, a discrimina
ção e qualidade dos alimentos distribuídos pelo Programa Comu
Íridade Solidária. 

§ 2o Para o transporte dos alimentos a serem doados. sedo 
utilizadas, preferencialmente. as aquavias e fenuvias, 

.\rt_ 6° Esta. lei entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 3: 

Votação, em turno único,- do Requerimento n° 
902. de 1995, do Senador Romeu Tu ma, solicitando, nos 
termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramilação 
conjunta do Projero de Lei da Câmara n• 79. de 1995. e 
do Projeto do Lei do SeDado n• 140, de 1995, por l!ata· 
rem de matérias que versam sobre a comercialimção-de 
peças de veículos automotores. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiiillUleCer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. _ _ _______ _ 
O Projero de Lei da Câmam n• 79, de 1995, e o Projeto de 

r 6 do s~nndo 0° 140. de 1995. p<LS5arão a tramitar em-conjwito. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)· Item 4: 

Discussão, em b.lmo úriicO~ da Emenda da Câma
ra ao Projeto de Lei do Senado n° 136, de 1990. de auto

. ria do Senador Mán::io Lacerda, que dá nova redação ~ 
inciso ni do art. 484 do Código de Processo Penal (De
crero-lei n• 3.931, de 11 de dezembro de 1941), tendo 

Parecer favorável, sob D0 399, de 1995, da Co-
· missão 

- de Coostituição, Justiça e Cidadania. 
Dist.:ussão em turno único da emenda da Câmara ao Projeto 

de Lei du Senado n• 136. de 1990. · 

o·~~R~JÓSÉ IGNÁcro FERREIRA • sr. Presidente, 
peç-:'a pai.wra p..'\ra discutir. 

O SR. FRESIDENTE (Odacir Soores) • Concedo a pala. 
vra a V. Ex". 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB·ES. Para 
discutir.) -Sr. Presidente. sr-se Srs. Senadotes, esse projeto criou 
para o Senado Fede~l uma situação curiosíssima, à qual já me re
feli. em conversa com o emiDeD.te Senador Josapbat Marinho. Esta
va ... ·onversando agora com o Senador Romeu Tuma. preocupado 
com a nossa situação diante do que ocorreu. 

Aprovado aqui. o projelO foi para a Câmara dos Deputa
dos, onde também foi emendado e aprovado. O projctcfvOltOO-para 
cá a ftm de que a emenda da Câmara fosse examinada pelo Senado 
- o Regimento prevê essa situação-. apenas para alteração. Parece
me que ic;so poderia ter sido feito mediante uma eri:J.Cnda de reda
ção rmal. Trata-se apenas de altemr o número do decieto-Iei que 
trouxe a lume o Código de Processo Penal, que é um decreto-lei 
de 1941. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Era o Decreto-Lei 
n°3.93L 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREffiA- Era o Decrete>-Lei 
n° 3.931 e não n°3.689~ Então. o que aconteceu? Nós aprovamos 

uma alteração do C'fx:i!go de Processo Penal. Essa alteração foi à 
Câmara e foi aprovada com uma emenda apenas do número do de
creto-lei que trouxe a lume. em 1941. o Código de Processo Penal. 

Agora. o seríissimo- é muito gTave-isso aqui- é q;.1e o teX
to que nós aprovamos para alterar o C6digo de Prc.;esso Penal é 
uma heresia que clama aos céus, Sr. Presidente. Nós temos, inclu
sive, de aproveitar essa oportunidade, porque não há outra solu
ção, para aprovar essa alteração de número e fazer um apelo ao 
Presidente Fernando Hemique Cardoso no sentido de que vete o 
projeto, porque esse dispositivo colocado em nossa legislação é 
um desastre. O Código de Processo Penal não pode receber css_e 
tipo de enxerto. esse tipo de emenda, porque ela colide com o Có
digo. Ela é antagoniZada com o texto que ela própria emenda. 

O texto do Código de Processo Penal é o seguinte: 

''Art. 484 --··-.. -· .. --.. -··-··-.. -···-·------·· 

lll - Se o réu apresentar na sua defesa ou alegar 
nos debates qualquer fato oo circunstância que pnr lei 
isente de pena ou exclua o crime ou 9 desclassifique. o 
juiz formulará os quesitos cotrespondentes imediat.tl.·· 
mente depois dos relativos ao fato principal." 

Foi aprovado pelo Senado e pela Câmara um acréscimo a 
esse-texto, que estabelece o seguinte": " .. .o juiz formulará os quesi
tos coaespondeotes imediatamente depois dos relativos ao fato 
principaL" Aí, vêm o que aditamos ao Código de Processo Penal: 
.... ..inclusive os quesitos relativos ao excesso doloso ou culposo, 
quando reconhecida qualquer excludente de ilicitude". 

Ora. quando reconhecemos uma excludeute de ilicibldl.}, 
não podemos_ cogitar mais de excesso doloso ou culposo. não tem 
cabimento. Sio formuladas ao júii aquelas indagações t_ão conh-e
cidas dos advogados criminalistas: "O réu reagiu a uma agressão?" 
O j1ri responde que sim. ''Essa agressão era injusta?" "Sim". ''Essa 
agressão era atual?' "Não". Nesse ponto. ainda não caiu a legítima 
defesa. ''Essa agfessão era iminente?" "Sim". Estamos "inda no 
do~o_ da legítima defesa. 

Quando terminamos os quesitos da legítiina defesã.. depara.
mo-nos com o enxerto fmal, determinado pelo autor do projeto c 
aprovado pelas duas Casas, que estabelece que, após aceita a e:t
cludente de crime, o juiz é obrigado_ a formular se houve_ excesso . 
doloso ou culposo. quando não houve o crime. Se não houve cri
me porque excluiu-se a criminalidade com a cOOcordância do júri, 
ou seja. o réu praticou o fatO em legítima defesa. cm estadl' de ne
cessidade, no exercício legal do Direito, no estrito cumprimento 
do dever legal - se houve uma causa exdudente de criminalidade, 
nós não podemos determinar. E o filem que se está determinando 
ao juiz que formule um novo quesito, perguntando se houve ex
cesso doloso ou culposo. quando p o júri respondeu que não há 
crime, e tinha que terminar nesse momento. 

Sr. Presidente, é uma cd:;n r~IJit~' 'léria. porque não temos 
nem tempo para rejeitar eSsC projeto, agora que já foi aprovado pe· 
las duas Casas. Parece- me que temos que aprovar essa alteração 
do número do C6digo de Processo Penal. que já JXXlia ter sido fei
ta na Câman por emenda de redação. 

Temos ~e pedir ao Senhor Presidente da Repúblic.a que 
vete esSa_ heresiã." porque, lamentavelmente,, não podemcs ter no 
Código de Processo Penal algo antitético. E colidente o ew.erto 
que para ele se propõe. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre a Mesa re· 

queri.mento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em ~;...ercício. Sena
dor Renan Ca.Ihciros. 

É lido o ~guinte: 
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REQUERIMENTO N" 995, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, allnea c do Regimento Interno, re

queiro adiamento da discussão da Emenda da Câmara ao Projeto 
de Lei do Senado n° 136/90, a fim de ser feita na sessio de 24 de 
agosto de 1995. . . · - - . . 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995.-Jader Barbalho. 
O SR. RAMEZ TEBET • Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)· Com a palavra o 

Senador Ramez Tebet. para discutir. -
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para discutir. Sem 

revisão do orador)- Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadmes, comun
go do ponto de vista do Senador José Ignácio Fendra. e, diante do 
quadro. indago à Mesa se é possivel retirarmos essa emenda, ape-
sar de ser uma emenda de redação. -

Sr. Presidente, não estamos votando o mérito da emenda, 
potqu:e a proposta já foi aprOVada no Senado e na Câmara, só que, 
na Câmara foi apresentada llma emenda para cmrigir o número do 
decmto-lei. o qual estava errado. Portanto, trata-se de uma emenda 
deredação. 

V ou propor à Casa - se o Regimento permitir- o sobresta
menlo da matéria para uma -melhor análise. Isso está me pom:endo 
um absunlo tão grande, Senador José lgnácio Ferreira, que pode· 
mos até estar enganados. Sugiro que adiemos a votaçio da emenda 
de redaçâo e estudemos a fótrirula para que possamos veriflcar se 
estA certa ou errada. 

Pergunto, Sr. Presidente, se posso lrallsmitir, eril- termos 
ccocretos, a minha proposta de pedir o sobrestam.ento da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)· A Mesa informa 
que já existe um requerimentO de adiamento da discussão, formu
lado pelo Senador Jader Barbalho, que V. Ex .. pode subscrever. 

A Mesa vai submetê-lo à votação. ----
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
· Aprovado. · 

Adiada a discussão para o dia 24 de agosto de 1995. 
O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares) -ltem5: 

Discussão, em tumo único, dó Projeto de Lei da 
Câmara n• 81. de 1993 (n" 4.876/90, na Casa de ori· 
gem), que inclui na interligação de bacias do Plano Na
cional de Viação, nas bacias dos rios Paranaíba-Par.má. 
a interligação Itumbiara-Confluência dos rios Paraoaiba
Grande, tendo 

Parecer, sob n• 373, de 1995, da Comissão 
- de Serviços de Infra .. Estrutura, favorável.. 

com substitutivo que oferece. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas, oos termos do 

art. 235, inciso II. d, do RegimenlO Interno. 
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno úi:J[OO. 

(Pausa) 
Não bavendo quem ~a a palavra. enCerro a discussão. 
Em votação o substit:u.tivo, que tem preferênêia regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovâm, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo. ficã-pre]iidicado o projeto. 
A matéria vai à COmissão Diretora. a ftm de redi_gir o ven

cido para o turno suplementar. 

É o seguinte-o substitutivo aprovado: 

EMENDA N" 1-CI 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
Art. I o Fica incluída na interligação de Bacias do Plano Na

cional de Vtaçao, aprovado pela Lei D0 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, a interligação abaixo: 

lnterHgaçãó 
Paranaíbal Paraná 

Trecho a ser torna navegável 
Davinópolis I Catalão/ Itumbiara/Cacho
eira Dourada/São Simãc::v'Confluência 
dos rios Paranaíba/Grande 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 6: 

Discussão, em_ turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 15, de 1995 (n• 1.504/91. na Casa de ori· 

- gem), que pr~ibe a capblra de mamíferos aqu~icOs das 
Ordens Sirênia, Carnívora e Cetácea, e de répte1s da Or
dem Olelonia. em território brasileirO, e dá ootras provi
dências, tendo 

Parecer sob n° 380. de 1995, da Con:iis-SãO 
- de Educaçâo,favorável, nos termos de Substi

tutivo que oferece, com voto em separado do Senador 
Coutinho Jorge. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do 
art. 23S,Inciso II, letra d, do Regimenlo Interno. 

Em discussão o projeto_ e :0 subsütrJtivo em turno único. 
_ Sobr'e a me:Ht. requerimenlo que será üdo pelo Sr. 1° Secre-

tário eril exercido, Seoador Renan Calheiros. 
É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 996, DE 1995 

__ Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, re

queiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara D0 

15, de 1995, que proíbe a captura de mamíferos aquáticos das Or
dens Si:rênia,. Carnívora e Cetácea, e de répteis da Ordem Cbelo
nia. em território brasileiro. e dá oUtras providências. a fmi de que 
a mesma seja feita na sessão de 24 de agosto de 1995. 

Sala das Sessões. 28 de junho de 1995. - Sérgio Machado. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em votação. 
O SR. JADER BARBALHO • Sr. Presidente, peço a pala

vra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares). Concedo a palavra 

ao nobre Senador para encaminhar o requerimenlO. 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para encami

nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Sci~ Senado
res, iremos acompanhar o requerimento de adiamento e fazer um 
registro. Em primeiro lugar, a oportunidade que_tenho. oriundo da 
Região Amizônica, como V. Ex•, de saber que o peixe-boi é da 
ontem da sirên.ia. Confesso que desconhecia isso e aprendo na tar
de de boje, na discussão -deste projetp. 

·Sr. Presidente, lamenlO profundamente que esta matéria, 
que eiitendo~ deva ser tratada em Portaria do Ministério do Meio 
Ambiente. esteja sendo tratada em projeto de lei. Mas a providên
cia do Senador Sérgio Machado de tirar de pauta este projeto nos 
dará oportunidade de analisá-lo e encaminhá-lo da melhor forma. 
Entendo que disciplinar assunto desta natureza através de projeto 
de lei, no mínimo, é um equívoco. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • Em. votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 
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Aprovado. 
A matéria retomará à Ordem do Dia na data eStabelecida 

pelo Plenário, em 24 de agosto do corrente ano. 
Chamo a atenção dos Srs. Senadores para o fato de que, a 

partir do item 12 da pauta de boje, teremos três votações nominais. 
A Mesa pede. portanto, aos Srs. Senadores que se encontram cm 
seus gabine~ que compareçam ao plenário a~ do item 12 da 
pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)· Item 7: 

DiscusSão, em rumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 33. de 1995 (n• 4353/93, na Casa de ori
gem), que acrescenta dispositivos às Leis nOs 7 .492. de 
16 de junho de 1986. e 8.!37. de 27 de dezembro de 
1990. tendo 

Parecer favotáve~ soh n• 364, de 1995, da Comis-
são 

- de Constituição, Justiça e Cidadaoia. 
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos tetmos do 

art. 235,ll,d, do Regimento Interno.. 
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. 
Concedo a palavt11 ao nobte Senador José lgnácio Ferreim, 

para discutir. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 6 muito maiS
para saudar o autor deste Projelp e, nablralmente, decantar a sua 
importância. em função do momento atua.l que estamos vivendo, o 
do cre$cimento desmesurado da criminalidade organizada e pelo 
senso de atualidade que tem este Projeto. 

Realmente, faço a minha homenagem ao seu autDr, Deputa. 
do Robson Tu ma e ainda uma colocação que me parece -muito im
portante. O que diz o ProjetD? O ProjeiO permite a roduçio da 
pena de um a dois terços para o co.autot, ou par1lcípe de crimes 
cometidos em quadrilba.. ou co--autoria c que revelar, cm ccnflSSio 
espontânea • são muitos requisitos - à autoridade policial ou judi
cial toda a trama delituosa. 

Há uma sabedoria aqui muito interessante, fala·se na auiOri
dade policial <:judiciária. Há também o fato da flexibilidade de re. 
dução da pena cie um a dois terçOs. Quer dizer, chega-se à roduçio 
da pena. a mais da metade. aquele que participou de crime de qua
drilha ou bando, em cc-autoria oo como partícipe, e que, em con
fissão espontânea, revele a sua participação. Outro fator também 
muito imJX>rtante é que se revelem todos os detalhes da trama.. 

Em decorrência desse Projeto, pessoalmente VoU Vófln'. pos
teriormente, com muito boa vontade, deveremos aperfeiçoar por 
legislação específica a partfCiJ)ação do Ministério Públicq, que terá 
um acréscimo de encargos, pennitindo mais flexibilidade na sua 
açào. ou seja. estabelecer aquilo que seria um poder de barganha 
para o Ministério Público. 

Mesmo na área policial e, muito especialmente, na área ju
diciária, quando se estabelece o contraditório, depois da acusação 
formal e do recebimento da denúncia. o MiniStério Público tem 
um espaço em que pode se movimentar. No texto da Constituição 
de 1988, demns ao Ministério Pllblico um elastrcimento !IIllÍIO grande 
oo seu papel institucional, espaço que ele ainda não ocupou. 

Imagino e até me disponho a preparar um texto que deva. 
mos, subseqüentemente. aprovar uma ncnma que arilplie. neste 
particular, a participação do Ministéjici Público, que será vital para 
que essa disposição de lei se tome factível e que possamos colher 
os melliorcs frutos, num tempo de crime organizado, em que;"nmi
tas vezes. o criminoso e-- a cXg-anização criminosa estão muito 
melhor aparelhados do que as próprias fOIÇas do Estado. em um 

País que se coo.some hoje UU$ 26 bilhões com segurança estatal e 
privada. 

No CongresSo ~acional esli sendo ~lizado um esforço de 
modernização da ~onnatização do Pais, de rodoção do tamanho do 
Estado, de mudança na feição e na função do Estado brasileiro. E 
temos realmente um espaço muito grande a ser conquistado; deve~ 
mo-nos esmerar para que a sociedade bta.sileira possa defender-se 
dessa xealidade, que é unia realidade não vista antes, mas que é um 
pouco em decqmncia desse processo de globalização da econo
mia, dtt presença do País nesse tempo de sociedade p6s~industrial. 
de sociedade de informação, de sociedade pós-capitalista. 

Julgamos que este projeto merece aprovação. Votemos· a 
seu favor e vamos-nos preparar para apresentar no :oegundo semes. 
tre uma proposta de legislaçio que dB ao Ministério Público uma 
participação consentânea. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • Contimla em dis

cussio a matéria. 
Com a palavm o Senador Ney SuasSU.na. 
O SR_ NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para discutir. 

Sem revislo do orador.) ~ Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores, 
já era hora de aparecer um projeio desse teor. A França, os Es
tados Unidos e dezenas de outros países têm legislação nesses 
moldes que possibilitam o desbaratamento das quadrilhas. per
mitindo, inclusive. a diminuiÇão da pena daqueles que auxiliam 
com inforiiiações. 

Vou votar favorave1mente, acreditando que este decreto 
preencherá. uma lacuna que estava patente na nossa legisla.çic. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Encemtda adis
cussio.' 

Passa-se à votação do projeto. 
Os S:rs. Senadores que o aprovam queiram perma.necer sen

tados. (Pausa,) 
Aprovado.· 
O projeto vaí à sanÇão. . 

É Q segu:ú:Jte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 33, DE 1995 
(NO 4.353193, na Casa de origem) 

Ac:racentadlspooitivosàs Leis n"s 7A92, de 16de 
junho de 1986, e 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art- J• Ao art. 25 da Lei n•7.492, de 16 de junho de 1986, 

fica aC..SceD!ado o seguime parágrafo: 

"Art- 25. --........ ----·----·----·-.... 

§ Z' Nos crimes previstos nesta lei. cometidos em 
quadrilhas ou cc-autoria, o co-autor ou Partícipe que 
ã.traVéS de -CónflSsão espontânea revelar à autoridade po
licial oo. judicial toda a ~ deliblosa terá a sua pena 
reduzida de um a dois terços." 

Art- z• Ao art. 16 da Lei n• 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, fica acrescentado o seguinte parágzafo úniCo:· 

"Art. 16. -·---................. -··-··-··----·-··-
Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta lei, 

cometidos em quadrilha ou co-autoria, o co-autor oo 
partícipe que através de confiSsãO espontânea revelar à 
autoridade polici81 ou judicial toda a trama delituosa terá 
a sua pena reduzida de um a dois terços." 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em cont:ráriõ. - -
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O SR. PRESIDENTE (OdacirSoan:s) -Item 8 

Disrussio, em rumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n' 37, de 1995 (n' 3.805193. na Casa de ori
gem), de iniciativa 00 PfeSídeiite da República, que alte
ra dispositivos do Código de Processo Civil. com a ado
çfb da ação monitória. londo 

PaiUer favoráveL sob D0 365, de 1995, da Comissão 
- de Coostltuição, Justiça e Cidadania. 

Ao projeto nio fomn oferecidas emendas, nóS termOS do 
art. 235,1I, d, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão dó -pii:jfeto; Cm ttiriJ.o úniCo. (Pausa.) 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. P=idénte, peço a p&la-

vraparadiscutir. ····- ·· ··~·--

0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soan:s)- Concedo a palavra 
a V. Ex•. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para discudr. 
Sem revisio do orador.) - Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Senadon:s, 
este projeto de lei de iniciaf,ivi.-do Poder Executivo visa dar celeri
dade ao processo da execução, cobrança de titulo a nível judiciaL 
Trata-se de um avanço, e desejo cumprimentar a Câmara dos De
putados pela sua aprovação. a Comissão de Comtituiçio, Justiça e 
Cidadania e, de modo especial, o Relator na Comissão, ~ 
Josaphat Marinho, que exarou parecer a respeito do mesmo. 

Vamos espenr, Sr. PresideDtc, que estudos dessa natmeza
essa matéria foi estudada por um grupo formado pelo Minist6rio 
da Justiça - possam resultar em estudos, por exemplo, ~ que diz 
respeito ao efeito vinculante tamb&n pam ootros casos. E lamentá
vel assistir-se, a nível do Poder Judiciúio, oo Bruil. que as pes
soos ,RCrlenguem, sem o menor cllieito. Desde o inicio. estA p:roVa
do de que lado está o Direito. Mas as pessoas OOilSCguem. mesmo 
não tendo direito, com o apoio dos advogados e, às vezes~ da pró
pria lei, delongar processos, ttansformando a Justiça cm uma enor
me "inJustiça." 

Todos sabemos a possibilidade do efeito das sómulas do 
Supremo Tribunal Federal e dos lribunais superio=. Estamos 
quase no f~J!31 do Smdo XX, com o avanço da cibemética e~ in
fonnática. E impossível ou chega a ser quase nio-ctível veriftcar
se a chicana na Justiça, os reausos que nio fazem sentido quando 
os tri~ em situações idênticas, já em julgamento e decisões 
reitersdas, t&n juizo formado a respeito daqueles casoo. 

No caso específico, refmmle ao pojeto de iniciativa do Se. 
nhor Presidente da República, com tr.lmitaçio na C4mara dos De
putados. trata-se de um avanço e de uma dem.onstraçio, como fi
cou bem dito no parecer do Seoadar Josaphat Marinho, exarado na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se8)111do o pare
cer, há possibilidade de se moderoizar a Justiça no Bnsil. Quem 
sabe, se possa - n:pito- a curto prazo. ver-se matc:rializado o efeito 
vinculante da decisão dos tribunais superiores pata-a observância 
pelos juízes de primeira inStância. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, peço a p&la
vm para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soan:s)- Tem V. Ex' a pa
lavra. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PJ. l>am disaJlir: Sem 
revisão do om.dor) - Sr.. Presiden~ gostaria apenas de louvar a ini
ciativa do projeto que om estamos aJX"CCiaodo, sobretudo em razio 
da celeridade, da rapidez e da eficiência que a Justiça poderi. ofe
recer aos cidadios. o que me faz recordar c lembrar que, no rmat 
da década de 60, quando foi instituído o processo de alieuaçio fi
duciiria em garantia, não bavia, para os credores, nenb~ tipo de 
segumnça para reaver o bem dado cm alieoaçlo fiduciária. A solu
ção foi eD.cont:ra.r a ação de busca e apreensão, que passou a ter 

uma erlCácia imediata e deu cobenura e garantia àqueles credo~s 
que se viam lesados- pelo nio cumprimento das obrigações do de
vedor. 

Tendo em vista essas razões, considero o projeto altamente 
meritório. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Encerrada a dis
cuSsio. 

Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai i san~o. 

É o seguinte o projeto 8provado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 37, DE 1995 
(N° 3..805.83, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Altera dlspooltlvoa do Código de Proa:sso Ci
vil, com a adoçio da ação monitória. 

o Congresso Nacional decma: 
Art. 1° Fica acrescentado ao Livro N, T'rtulo I, da Lei n° 

5.869, de I i de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, o Capítu
lo XV, sob a rubrica ''Da ação D101lit6ria.'', nos seguinles termos: 

CAPÍTULO XV 
Da ação monit6ria 

Art. 1102a. A ação monitória compete a quem prelonder, 
can base cm prova escrita sem eficácia de título executivo, paga
mento de soma cm dinheiro, entrega de coisa fungivel ou de deter
minado bem móvel 

Art. 1102b. Estando a petição inicial devidamente instruída, 
o jliz deferirá de. plano a expedição do mandado de pagamento oo 
de entrega da coisa no prazo de quinze dias. 

Art. 1102e. No prazo previsto no artigo anterior, poderá o 
r6J ofem:er embargoo, que suspenderão a eficácia do mandado 
inicial Se os embargos não forem opostos, oonstituir-se,:,á, de ple
no direito, o título executivo judicial. convertendo-se o mandado 
inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na fonna prevista. 
no Livro !L Titulo, !L Capltulos II e IV. 

§ I o OJmprindo o rm o mandado, ficará isento de rustas e 
honoririos advocatícios. 

§ 2' Os embargos independem de prévia segurança do jlízo 
e seria ptc sados ooo próprios autos, pelo procedimento ordinário. 

§ 3° Rejeitados os embargos, constitnir-se-á. de pleno dírei
to, o lftulo executivo judicial, inliinandl>se o devedor e prosseguindo
se na f= prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV." 

Art- 2° Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 9 

Disa.Jssio, em tUrno único, do ProjetO de Decreto 
Legislativo n' 32, de 1995 (n' 442194, na Câmara dos 
Deputados), que aprova os testos das Convenções sobre 
Cooperação Aduaneira, celebradas entre o Goveruo da 
República Federativa do Bnsil e países de língua oficial 
portuguesa, em Luanda. em 26 de setembro de 1986. 
tendo 

Parecer favoráv~ sob n° 390, de 1995, da Comis-
silo 

- de Rdações Exteriores ~Defesa Nacional. 

Em disalssão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
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Em votação. 
os-srs. Senadores que o aprovam queiiam permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 10: 

DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 38, de 1995 (n• 412194, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Refor~ 
ma da Carta da Organização dos Estados Americanos 
(Protocolo de Manágua). fnmado em Manágua, em juC 
nho de 1993, por ocasii!o do XIX Periodo Extraordiná
rio de Sessões da Assembléia Geral da OEA, tendo 

Parecer favorável. sob n° 391, de 1995, da Co
missão 

- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem P,OÇa a palavta, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A nJaléria vai à Coorissilo Diretoia para redaçãD fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 11: 

Discussão, em primeiro turno, da PropoSta de 
Emenda à Constituiçi!o n• 36, de 1995 (n" 3/95, na Câ
mara dos Deputados). de iniciativa do Presidente daRe
pública, que altera o inciso XI e a alínea "a" do iociso 
Xll do art. 21 <h Constituição Federal, tendo 

Parecer favor:ivel, sob n° 401, de 1995, da Comis-
são 

dindo para falar e V. Ex• não deu atenção ao meu gesto. Normal
mente, o Presidente sempre dá atenção ao gesto de quem se levan
ta para falar. 

__ Portanto, peço-lhe a gentileza de considerar a minha dispo-
sição de discutir a matéria, pois é direito do Senador nesta ocasião. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Mesa nada tem 
a opor ao fato de v. ex• vir a discutir a l""latéria. Mas o fato é que 
V. Ex• tardou em solicitar a palavra para discutir. Entretanto. 
como a maléria é de alta relevância, a Mesa permite-lhe que discu
ta a mat&ia. V. Ex• tem a palavta. 

O SR- EDUARDO SUPLICY - Agradeço a ateoçio, Sr. 
Presidente. 

Prossegue a discussão. nos termos do art. 358 do Regimen
to Interno, da PEC D0 36;-de 1995, que modifica o tratamei:lto dado 
às telecoiDllnicações no Texto Constitucional. 

_ O s1stema de telecomunicações d~senhado pela Cons
tituição Federal de 1988 possui as características a seguir 
descritas: 

1) compete à União explorar os serviços públicos de teleco-
municaçõeS; 

2) eSta explornção pode dar-se diretamente oo por cooces
sio exclusiva a empresas sob controle acionário estatal para os 
segmeolos de telefonia, telegrafm, de tiansmissão de dados e de
mais serviços considerados públicos de telecomunicações; 

3) a rede pública de telecomunicações pode ser utilizada 
por entidades de direito privado para a prestação de serviços de in~ 
formações- exemplos: serviços 0-800 e 0-900; 

4) os demais setviços de telecomunicações podem ser ex~ 
piorados diretamentc pelo Poder Público ou~ mediante autorização~ 
permissão oo concessão~ pela iniciativa privada. 

A proposta do Governo simplesmente suprimia a expressão 
"a empresas sob coolrole acionário estatal" do inciso XI do art. 21 
da Coostiruiçilo. 

- de Constituição, Justiça e Cidadania.. Desta forma, o sistema de telecomunicações funcionaria 
(Segunda sessãf:? ordinária de d~s~) __ ~ ___ _nos seguintes termos: 

A Presidência esclarece ao Plenário que, nos termos do dis- 1) a exploração dos serviços de telefonia, telegrafm, de 
posto no art. 358~ ln fine, do Regimento Interno~ a matéria consta- traDsmissão de dados e demais de narureza ptiblica seriam explora~ 
rá da Ordem do Dia durante cinco sessões ordinárias consecutivas dos dü:etamente pela Uniio ou por concessão, deixando em aberto 
em fase ~ d~cussão, qUando pOderão ser oferecidas emendas~ as- que as cOncessionárias poderiam ser empresas eStatais ou empre~ 
sinadas por uüi terço, Do m.íiiim.O-, da coinpOsiçãO do Senado. sas priv~das; 

Transcorre hoje a segunda sessão de discussão. 2J manter-se-ia "a rede pública de telecomunicações, expJo.. 
Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição, em pri- rada pela União", acessível ã iniciativa priVàdã, como uma espécie 

meiro tumo. (Pausa.) de "servidão", ou seja, a Uníão seria obrigada a tolerar, sob deter~ 
Não havendo quem peça a palavra, a discussãó teiá--prOssC- minadas regras, a utilização econômica de sua rede por entes pri~ 

guim.ento na sessão ordinãria de amanhã. vados. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -As malérias cons- Já a presente proposiçio, tal como resultante da votação na 

tantes dos itens 12 a 14 da Ordem do Dia da presente sessão, nos Câmara dos Deputados, inttoduz_ a seguinte forma de exploração 
termos do § 1° do art. 383, do Regimento Intemo, devexão- ser do se tarde telecomunicações: 
apreciadas em sessão secreta.. Solicito aos Srs. fiiriciói:WíõS as prO- 1) a exploração dos serviços de telecomunicações poderá. 
vidências necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo re- ser efetuada din:tamente pela União ou mediante concessão, per.:. 
gimcntaL missão ou autorização; 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa- 2) órgão regulador, a ser criado por lei, dispodi. solrc a ar-
lavra pela ordem. ganjzação dos serviços e oui.rvs aspectos institucionais relativos às 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) ~Concedo a palavra atividades de telecomunicações. 
aonobreSenadorEduardoSuplicy. Olmpre notar as seguintes diferenças bási~as ~ntre a pro-

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela 01:dem.)- Sr. posta original e a aprovada pelos Deputados Federais: 
Presidente, gostaria de disrutir a matéria. a) o texto da Câmara dos Deputados suprime a diferença 

O SR. PRESIDENTE (Odaeir Soares) - V. Ex' nilo tem entxe "serviços p!blicos de telecomunicações" e "demais serviços 
mais- oportunidade, nesta sessão, para discutir a matéria, nObre Se- de telecomunicações"; 
nadar. b) estabelece que todas as mod.&.lidades de outorga de servi-

O SR. EDUARDO SUPLICY • Sr. Presidente, V, &• ços delegados pelo Poder l'llblico a entidades privadas (ooncessio, 
mencionou que em o segundo dia de discussão, mas não colocou a permissão e autorização) sejam contempladas na exploração indi
matéria eril discussão. Eu estava com o microfone levantado, pe- reta das atividades de telecomunicações. 
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O que significam tais-inoVações? Em primeiro lUgar, a-:ru~ 
pressão da noç.ão constitucional de rede pública de telecomunica
ções esvazia os imperativos da intmvenção do Estado neste setor, 
ante sua impreScindibilidade para a segurança. nacional e relevân
cia do interesse coletivo. Portanto,"' moto da ex.ploraçlo das tele
comunicações passa a ser, doravante, a sociedade de lucros para os 
oligopólios e-strangeiros - estatais e privados - que se habilitarão a 
substituir o monopólio estatal do Sistema Telebrás. 

Em segundo lugar, alertamos ptua a ampliaçi!o do leque de 
modalidades de outorga dos. serviços de telecomunicações. 

Contrariamente ao proposto pelo Governo, com a sUPres
são da diferenciação dos serviços públicos dos demais, inde
pendentemente da essencialidade e do valor econômico do ser
viço, poderemos ver setviços estratégicos transferidos ao parti
cular sem licitação, já. que esta só é, a rigor, exigível para a es
pécie "concessão". 

Estas preocupações devem ser objeto de consider:açio do 
Plenário durante a discussão desta matéria, especialmente em vir
tude da superação da tradiçional segmentaçio do selor de teleco
municações. A evolução tecnológica viDba ampliando, em ritmo 
alucinado, a cesta de serviços c estruturas disponíveis neste cam
po. Os avanços científicos obtidos nessa área têm levado 1 potcn· 
ciação da oferta. à interaçio entre produto e meio e A acelen.çio 
dos fluxos de impulsos cletromagnéticos, veiculados por cabos; 
por ondas ou por ambos, ou ainda JX'I' fitas ma~ticas c discos 
ópticos. 

O Sr.Esperidião Amin- Pennite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. EDUARDO SUPLICY · Concedo o aparte a V. 

Ex', com muita honra. 
O Sr. Esperidião Amin • Senador Eduanlo Suplicy, estava 

a.:ompanhando a sua diligência cm cumprir náluralmentc a estraté
gia do seu Partido e em dar curso à sua própria convicÇão pessoal 
o.o debate desse assunto. Mas a imprensa divulgou • não sei se a 
imprensa etTOU - que, onlem. teria havido uma reunião da executi
va do PT, na qual teria tido curso a seguinte decisão ou o seguinte 
indicativo: no Senado, a atitude do PT não seria mais aquela con
tra a qual o Deputado José Genoíno pugnava. Seria, isto sim, uma 
atirude de t"Olaboração, de construção, de discussão positiva, ao 
contrário .t!a<It!,~la havida na Câmara., quando o·Dep.~tado Jos6 Go-
noí.no e outros. por contestarem, chegaram a sentir os anepios da 
.bquisíçio~ Entio, pergunto a V. Ex• o seguinte: nesta emenda e na 
outra que ainda vai ser debatida. a atittlde do PT 6 de aceitar a di
r-.:.!riz de flexibiliuçio do monopólio, w continua sendo aquela 
que toda a sociedade brasileira testeiDlliihou na Câmara dos Depu
tados? Essa a indagação que faço, Senador Eduardo Suplicy, e vou 
ser absolutamente leal com V. Ex'. Se for apenas a repetição da
quilo que ocorreu na Câmara. tcxlos nós podemos nos dispensar de 
uma série de incidentes; agora. se for para colaborar, se for para 
trazer uma luz nova c própria do PT, seja i emenda, seja Aquilo 
que suceder à emerida, considero o seu pronunciamento não ape
nas como bem-vindo - até porque é do meu dever -, mas aí eu se-
ria obrigado a cumprimentá-lo duas vezes numa única tarde, a pri
meirn pela sua atitude na retirada da emenda, naQuele assunto. Te
rei a obrigação e a cumprirei com a máxiina: Satisfação. sem aquele 
constrangimento que já JlOS habituamos a ver o Senador: Pedro Si
mon cumprimentar a Mesa, cada vez que ela nos brinda com o seu 
desempenho habirual; com a rilesma sinceridade, pode crer V. Ex•, 
com que o Senador Pedro Simon reitetadamente cumprimenta o 
Senador José Samey. não tenha dúvida. Essa a cOlocação que gOs· 
taria de fazer e peço desculpas se me alonguei, mas penso que isso 
defme o nosso caminho. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pn:zado Senador Esperi· 
dião Amin. folgo em saber que V. Ex•, como sempre. acompanha 

cem cxttcma atenção tudo o que se passa com o Partido dos Tra
balhadcres. Impressiona-me rulmente o interesse de V. Ex• pela 
bislbria e pelas ações do meu partido. 

O Sr, E.peridlão Amín - Imagine V. Ex' o acompanha. 
mento que eu faria se tivesse os favores de uma polícia como a 
''PT-POL". 

O SR. EDUARDO SUPLICY ·E V. Ex' inclusive obser. 
vou bem. É fato que o Partido dos Tmbalb.adores. na interação en
tre a execuliv~ o próprio Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a 

- nossa bancada.. tem avaliado que, no Senado FederaL seria impor
tante a.dotarmos a atirude de aptesentar emendas de maneira cons
trutiva. 

No entanto. estamos nos deparando com uma certa dificul
dade. Nio sei se V. Ex' já reparou que o número de votos obtidos 
pelo Partido dos Trabalhadores nas eleições de 1994 6 muito se
~~Iba.IJ,te ao do PFL. Contudo, dadas as circunstâncias - as regras 
do jogo já estavam defmidas :• temos aqui Um riúmero Sigriificati
vamente inferior ao do PFL E claro que estamos aprendendo ... 

O Sr. Pedro Simon - Mas V. Ex• concorda que apn:ndeu 
ligeiro, pois aumentoo de I ptua 5 Senadores. O PFL está ali; se 
fe< na meSma pr<Jpo<çio, passará de 5 para 20 Senadores. 

O SR. EDUARDO SUPLICY • Conseguimos dar um sal. 
to, mas ~amos que é preciso dar outro para atingirmos os 
propósitos. E fato, Senador &peridiio Amin, que temos tido uma 
atitude um tanto mais flexivcl. Estamos apresentando, desde a pri~ 
meim proposta de ~nda constitucional, emendas como a do ser
viço de gás e ainda ~mos apresentar outra sobre telecomuni
cações. 

No Cll$0 da emenda relativa ao monopólio da PEIROBRÁS 
pela Uoiio. ontem. em conversa com o Presidente do PT. Luiz 
Inácio Lula da Silv~ e cem o Secretário-Geral, Gilberto Carvalho, 
transmiti-lhes que há aqui, no Senado Federal. uma emenda de au
toria do Senador Roberto Frein:, que propõe parcerias da PETRO· 
BRÁS com empresas privadas e estrangeiras, eventualmente esla
ta.is, a qual já. tem 30 assinaturas, sem contar as do Partido dos 
Tmbalbadores. 

Senador Espcridião Amin, temos estudado seriamente essa 
propOsição do Senador Roberto Freire e estamos, de faio, conside
rando a possibilidade de assinAAa como uma alternativa. Há tam
bém a proposta do Senador José Eduaido Outra no sentido de que,· 
em tais casos, como acr6scimo, deveóamos apreciar no Senado es
sas parcerias. 

Desde já, todavia, coloco a minha preocupação: será que o 
Senador Elcio Alvares solicitará que os 30 Senadores que assina
ram deixem de fazer valer as suas assinablras? 

As assinaturas são, pPmeiro, colocadas e depois retiradas. 
Dessa forma.. o propósito do Partido dos Trabalhadores, que o Se
nador Esperidiio Amin estava considerando saudável e positivo, 
podetá ser frustrado. 

O Sr. Pedro Simon -Todos temos muito carinho pelo Se
nador Esperidiio Amin, mas •• 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • SoliciiO ao nobre 
SenaOOr Eduardo Suplicy que conclua o seu proDllnciamento, já 
que o tempo de S. Ex' está esgotado. 

O SR EDUARDO SUPLICY ·Sr. Presidenle. farei com as 
palavras do Senador Pedro Simon piara que s: Ex• possa concluir o 
seu aparte. 

O Sr. Pedro Simon · Concordo com a exposição do Sena
dOr Esperidião Am.in. A meu ver, foi muito pOsitiva essa alteração 
de posição do PT de, no Senado Federal. pennitir que a sua banca· 
da partícipe das discussões. V. Ex-s estavam certos. Se tivéssemos 
debatido essa matéria na Câmara dos Deputados e, diante da máni
festação do Ministto, na Coorissão de Constituição. Justiça e Cida· 
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dania, favorável ao projeto tal como retomou da Presidlnc:ia da 
Rep:íblica. provavelmente terlamos tido condições de, a esta altu
ra. já termos aprovado essa em.enâa lá. Felicito o PT portprc é alta
mente positivo tiin partido participar dessa modalidade de disals
sio. Derilocricia é iSsO. Não me considero de esquerda, mas olho 
para a esquerda, ao contrário dos que estio na C5qllerda e olham 
para a direita. Penso. sinceramente, que cometemos o equivoco de 
nio buscar o entendimenlo numa opção. Primeiro, tenho votado 
essa mat6ria nio acreditondo que ela seja obrigal6ria na Constitui
ção. Eu. Parlamentar, Governador. dizia duruue a Constituinte 
que havia uma série de matérias que não deveriam constar na 
Constituiçio. Esta deveria estar bem mais enxuta. Mas aquela era 
uma época em que todos tinham medo - este é o lcmlo mais ade
quado -, medo do que se votasse e o que iria acontecer depois. En
tão, todos entenderam que. estando na Constituiçio, ficaria resol
vido. Agora. tinir da Constituição nio significa )1DI4 alt<:nçio defi· 
nitiva. Por exemplo, com relaçio a PETROBRAS, a que V. Ex• se 
referiu, se for aprovada a emenda do Governo. oio altera uma vir
gula. porque a Lei n° 2.004 cootinua valendo. Vamos ter que dis
cutir a matéria é na Lei n° i.oo4. U é que vamos ter que disaJtir e 
dehaler oomo será essa matéria. De certa fonna. esta tamb6m. Na 
regulamentação da lei é que vamos ter que disaJtir como seri. esta 
matma. Eulio, nio podemos vender a imagem que se está V<D
dendo i impmlsa de que, mudando a Constituiçio, cai o lll<imp{>
lio. Nio é verdade. Mudou a Constituiç.io, mas vamos ter que re
gulamentar, quando vamos disaltir em que bases essas questões 
acontecerão. 

O SR. EDUARDO SUPLICV. Agradeço a V. Ea" pelo 
aparte. Senador Pedro Simon. Apenas, no sentido maii amplo da 
palavra, como uma pessoa que sempre tem procumdo a busca da 
democracia, da liberdade, da justiça, considero-o um homem que 
tem objetivos de esquerda em nosso Pais. 

O Sr. Odacir Soares, r Secretário, deixa a ca
deira da presidência, que i ocupticla pelo Sr. José SQ:r
ney, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • Ant<:s de CODCeder a 
palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra para discutir a mat6-
ria. pef8lmto se a nobre Senadora Júnia Marise quer se inscrever 
para discutir. iãinbém. . . . . . 

A SRA. JÚNIA MARISE (PD"f-MG) • Posterionnente ao 
Senador José Eduardo Dutra. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) • O Senador Pedro Si
mon também esü. -insciitO pm-discutir. 

Conoedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Dulra, 
para discutir. - -

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT·SE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Sm. Senadores, 
quero, em primeiro lugar, registrar que temos muito orgulho em 
saber que as decisões, as reuniões, as conversas do nosso partido 
merecem a atenção de parlaolentares tão importantes e repre
sentativos. como ~ o CãOO do nobre Senador Esperidiio Amín. 

Estranhamos o falõ de que-mUitos, em tese, questionam ser 
o quadro partidáriO brasileiro profundamente fluido; de que os 
grandes problemas de consolidaçio da nova democracia sio de
correntes at~ deste fato: de que os partidos, Õo nosso Pais, nio t&n 
história-; de que os partidos não funcíOD.a;ln diutumàmente, -nio t&l 
programa. não têm orielllllçio; de que as bancadas dos partidos 
nãO votam de acordo com os seus respectivos progriilnaS; e, ao 
mesmo tempo. quando o Partido dos Trabalhadores, por meio de 
seus fóruns democráticos. dos debates, tanto dentro de SJJas: _ins:tân
cias qUanto dentto de suas bancadas, toma a posiçio, esses mes
mos. que muitas vezes criticam a -fluidez do nosso quadro partidá-

rio. entendem que a disciplina partidária a que se $Ubmetem. os 
nossos representantes do Poder Legislativo é cobrada ru garantida 
com métodos da Inquisição ou métodos medievais. 

Aplicamos um processo que deveria ser adotado na totalida
de dos partidos. Durant<: o debat<: da matéria. pennitc-se as mais 
amplas divergancias, petmite-se que todos os membros coloquem 
as suas posições. Mas. a partir do momento em que o debe.te está 
esgotado nas instâncias do partido, as delihetllções deveriam pelo 
menos ser tomadas pela totalidade daqueles que são membros do 
partido; caso conllfu:io, essas pessoas têm toda liberdade, mant<:n· 
do naturalment<: o direito de opiniio, porque nosso partido nio 
restringe este direito, exercem o direito de voto de acordo com as 
orientações partidárias. 

O Sr~Geraldo Melo- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA. Com muito prazer. 
O Sr. Geraldo Mdo ·Somente para registnlr que não te

nho reparos a fazer com relaçio aos méiOdos de disciplina interna 
do PT. Apenas tomo bpa nota das suas obseJVações pam que elas 
valham. por exemplo, no moment.o em que o Senador Eduardo Su
plicy oonsidera que uma atitude de disciplina partidária, dos parti
dos que integram a base de apoio do Governo, seja o uso de um 
rolo compressor. como foi dito ontem. Na realidade, se V. Ex• 
considera importante para o País o fortalecimento da nascente es
trutura partidhia no Brasil. creio que o nobre Senador deve saudar 
não s6 no PT, mas nos outros partidos. que deve taml:ém haver um 
pouco de disciplina partidária. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA· Agradeço o aparte. 
Queria registrar, primeiro, que uma coisa é a decisão fecha

da de um partido. tomada a partir das delihemções de suas instân
cias e a partir de seus encontros e convenções; outm., é uma posi
ção a partir de uma det<:nninação vinda de um ent<: supremo. 

Segundo. o que questionamos em relação ao chamado rolo 
compressor nio ~ a ques~o do voto. RCCQJlbecemos que deve pre
valecer a vontade da maioria e, se a vontade desta na Casa é no 
sentido de aprovar as emendas do Govemo, reconhecemos isso 
como movimeuto legitimo. O que questionamos é o fato de ten:m
se utilizado de argumeotoo mais oo menos convincentes psm con
vencer os Senadores, até no sentido de retirar assinaturas de emen
das que iriam possibilitar o debate das matérias que estio aqui re
lacionadas. 

Quanto à posiçio do Partido dos Tmballia<iom; em relação 
à reforma. o partido, em IDODl(:nto algum. recusou-se a discutir 
essa reforma, nem mesmo na Câmara. O PT tomou uma delibera
ção. quando a matma foi discutida na Câmara. de nio apresentar 
emendas eom relaçio ao monopólio das telecowmicações e do pe
tróleo, por entender que os objetivao formulados na questão das 
emendas, referent<:s l possibilidade de pan:erias, à possibilidade 
de joint vcntures com o capital estrangeiro, à possibilidade de au
meDI.O de investimen&os nessas duas áreas., tanlo em telecon:nnrlca
ções como no caso do pelr6leo, eram perfeitamente possíveis de 
acontecer sem a necessidade das modificações na Constihlição que 
estio sendo propostas pelo Governo. 

Com relação aos outros pontos - a cabotagem, a empresa 
nacional o subsolo, o gás canalizado -. o Partido dos Trabafuad<>. 
res procure&~ apresentar emendas na Câmara e s6 não o fez em 
funçio de não ter cçnseguiQo o número regirilental de assinaturas 
para apn:sentá-las. 

Aqui no Senado lerUos procurado apresentar emendas desde 
o início. Desde a primeira. emerida constirucional, proanamos 
apresentar emendas pam aperleiçoar a do Governo. tanto em 'l'Cia
ção ao gás. como em relação à internacional, ao subsolo etc. Essas 
emCndas foram rejeitadas na Comissio de Constiblição. Justiça e 
Cidadania. Aliás. nesta matéria especificamente que está sendo 
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~tida, queremos questionar é O proprio CODCCitO -de flexibiliza
ção e também a forma açodada com que essa mudança do modelo 
institucional brasileiro vem sendo feita.. -

dores estrangeiros; De$SC caso. eles ftcariam certos de que não ha
veria uma mudança da legi.slaçio ordinária em funçio de uma sim
ples eleição de um Presidente com uma visão ideológico-poUtica 
diferente daquela do Presideote anterior. A França. por exemplo, fez um processo de h"bem.lizaçio _do 

seu sistema i:Dstltuciooal de conmnicações, pmsetVa:i:J.do o mono
pólio, mas admitindo o alugue~ alr&v& da ..de pública, de servi
çoo de valor adicionado, os chama<Wo SV A ou VAS - pom quem 
preferir a sigla em inglês -, que nada mais são .do que os disque
piada, disque-horóscopo, disque-sexo e divenos outros que já 
existem em nosso País. Para essa liberali.zaçlo que oc:orreu na 
França, houve um debate de cinoo anos, com mais de cem audiên~ 
cias públicas. com questionários respondiCios por mais de dez mi
lhões ck cidadãos franceses; um debate que envolveu mais de 
quinze mil minutos atravM de rede fechada de televisio, tendo 
particip8do empresários, siDdicalistas, potiticos o CJ<!!•nizlçõe• da 
sociedade civiL Naquele país, e:ntio, debateu-se o processo de li
beraliução. 

Citam-se muitos exemplos. Aqui. inclusive. foi citado o 
caso da China e do Vietnã, mas sem levar em consideraçio a reali
dade desses países e, princiPalmente, o profundo controle que eles 
contimiam exercendo. trazendo, sim. o ca.pital estrangeiro no SCilti
do de possibilitar o investimento e õ seu desenvolvimCDto. mas 
ma.otendo a sua sobemnia. 

Entendo que, por ser a glohelizeçi<> ine~todvcl, nlo cabe a 
di.c:arssão accn::a. da inserçio oo nio do Bmsil nessa chamada glo
balização. O fundamental ~ o debate some o modo como o Bruil 
vai inserir-se nesSa globaiiuç.ão: se enquanto naçio soberana. se 
eoquanto parceiro, ou se o B:msü vai inserir-se enqua.DI:o tim país 
subaltemo, um país que vai flCal' sempre na mbeira do trem que 
vai em direçlo -w- desenvolvimento. 

Gostaria. inclusive. de registrar que, no caso específico des.. 
sa emenda constib.Jcional que trata de telecomunicações, a emenda 
que proc:ura.trlOG apresentar na Comissão de Coo:stibJiçio, Justiça e 
Cidadania - não nos foi possível apresentá-la, uma vez que o prazo 
acordado pela própria Comissão seria dUiante o pedido de visla e, 
apesar de considemmos esse acordo an.ti-reg.imenlal. acaba moo;; por 
acalá.-Io - resgatava alguns aspectos da própria emenda do Gover
no, quando colocava que o serviço de infonnações seria através da 
..de·pública de telecomunicações, e quando colocava a necessida
de da lei Cõmptementar. 

O meu tempo está encerrado, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soam;)- V. &• dispõe de 

um minuto para enceirar o seu prommciameilto. - - - --
0 SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA ·Quando falamos de 

lei complementar, à ]Ximeira vista, pode parecer que estamos que
rendo dificultar a discussão da matéria. Todavia, existe um elro Da 
avaliação do Govemo. que apresenta suas medidas ao Capitulo da 
Ordem Econômica com.o se estivessem. do lado de fora das fron
teiras do Brasil, em.tnsários com as malas cheias de diuheiro 
prontos pua investir no nosso País. que estariam SOmetlleagiiãidando 
a retirada desse cinto de castidade que, de acordo oom. o en•endimenl:o 
de alguns Senadores, seria a anta! Coostituiçáo bnsileil:a. 

Desejãmos registrn.rque. muito maiS do que a mera exist6n
cia de legislação mais oo menos draconiana, o que regula o inves
timento estrangeiro em qualquer país é a sua estabilidade econó
mica, ~ a garantia de legislação sem a possibilidade de mudanças 
bruscas. ~ obSOIVamos o piDprio aspecto da lei complementar, 
porque da mesma foiJD& que é mais fácil aprovar uma lei otdiná
ria. como muitas vezeS ~gistroti aqui o Senador Pedro Simon, que 
às vezes é feita por acordo de Lideres, é também mais fácil modi
ficá-la. 

A existência de lei complemenrar regulamentando a maté
ria. aí sim. garantiria maior estabilidade para os possíveis investi-

Para conclgir, Sr. Presidente. ht um ou~ aspecto que con
sideramos sério: a emenda constituciooal diz que explorar direta~ 
mente. obteDdo autorização. concessio ou pennissio, o Serviço de 
telecomunicação nos termos da lei que disporá some -· el<:. Diz, 
lambml. que não ~1laver medida provisória R:gulamontando 
a matéria. ED!retanto, estA para ser vcuda - hoje, se houver sessio 
do Cohgresso Nacional - uma medida provisória que noanatiza a 
questio das concessões, na qual já está inciuido o setViço de tele
comunicações. e que, na prática, já avança quase tudo em R:laçiO ii 
discussic dessa matéria. 

PortaniO, no D.OSSO enteodimento, o discurso de que vamos 
cri.ir uit!-:6rglo xegulador. normativo para a gamntia dos i.nteresses 
dos cidadãos. pode transformar-Se. na prática, naquela velha situa
ção de botar cadeado na porteira depois que a boiada já passou há 
muito tempo. 

Muito obrigado. Sr. PR:sidenle. 

O Sr. José Sarqey. Preside•e. deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Odacir Soart:s, 
J• Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a palavra 
ao Senador Sebastião Rocl!a. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pan discutir. 
Sem revisio do andor.) - Sr. Presidente, Sn e Sn. Senadores, a 
posiçiç do PDT a respeito desse tema é muito clara, pois j& tive
mos opÓrtunidade de disalti-lo na Coo:lisSão de CoostibJiçio. Justiça 
e Cidadania, quando 'l"""""""mos emeodas, e aqui no plenário. 

Como a idéia fundamental do Governo, DO futuro, ~ privati
zar o setor de telecomunicações, tive opcrlunidade. 118- Comissio 
de Constimição, Justiça~ Cidadania. durante a explanaçio do Sr. 
Ministro, de colocar a possa prcocupllÇio com as regiões mais ca
rentes do Pais, em relaçio ao atendiJJ"CC.Dto que essas comunidades 
podelio vir a ter. j1i que :nio t&n um tetomo econômico de investi
meDIOO por empreaas "privadas, e como o selar público poderia 
atuar nessas áreas carentes de todo o País. · 

O Ministro explicou que há boa vontAde por parte do Go
verno. Entretanto, como sabemos que o tempo que o Ministro e o 
Pn:sidente Fomando Henrique vão pennanecer no Govemo é limi
tado e não sabemos quem virá depois e quais serão as idéias dos 
futuros presidentes e ministros, tudo isso significa uma aposta no 
escuro. 

Poc esse motivo, o PDT nAo vai apoiar esta C:mend&. Gosta
ri&. entmtanto, de justificar a nossa posição. pOis a sensibilidade 
<Wo Senadot<s enconlr&-se à flor da pele, qualquer Coisa que fala
mos oo colocamos serve de motivo pua constmngimento. Digo, 
enüo, que Dio CODCO<do com a estratégia usada pelás Lideranças 
governistas. apesar de tespeitar o principio geral de que a maioria 
é quem di as cartas na democracia -,e respeiiO porque jli fui mino
ria dumnte muito tempo em um Parlam.eniO e sei o que isso. Mas 
não concordo, de foana alguma, com a estratégia de esvaziamento 
hoje na votação da LOO, pata que o Seoado possa se mmir na 
próxima segunda-feira para que. junto com a LOO. vote esta 
emenda em primeiio tumo. At6 porque esta emenda tem. que ser 
votada tamMm no segundo turno. E se houvesse algum atraso em 
sua votação. seria de um dia apenas, pois tetá que ser veXada na 
terceira sessão do próximo periodo legislativo. em agosto. Enlio. 
que se votasse na primeira sessão e se votasse depois., na terceira 
ou na quarta novamente. 
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Sob o argutr.:mto de criar uma siroação psicológica favorá~ 
vel, aprovando em primeiro turno a emenda das teleconmnicações, 
eu me ~so a vir ao Sewulo na segunda-feira. E já e-xpliquei isso -
1 minha Líder, Senadora Júnia Marise, que com muita bondade 
aceitou meu argumento. Não vou sair do Estado do Amapá. de 
onde teria que sair às cinco horas da manhã para chegar aqui ãs 
duas horas dk tarde pam atender a um apelo do Governo. Se o GO
verno quisesse votar as emendas constitucionais no recesso, teria 
coovocado o Congresso Nacional. 

Não coucordo com a estrat6gia., mesino respeit.atJ.do, porque 
é da maioria. B a minoria na democracia, principalmente da forma 
como está se dando a com:lação de !a.,.. aqui dentro do Congres
so NacionaL realmente nlo tem vez para nada. 

Mas quero aqui deixar registrado meu protesto, Sr. Presi· 
dente, de que estarei ausente. B quero também tt).anifestar que, se 
presente, meu voto seria contrário à emenda, para que fique regis
trado nos Anais da Casa. 

E no segundo turno acompanharei a. decisão, mais uma vez, 
do meu partido de votar coptrário à. aprovação desta emenda, aqui. 
nestaCasL 

Muito obrigado. 

rádio podem ficar nas mios de pcnticula.res. o telefone também 
pode, ponjlle a orientação geral está em poder da União. 

- O Sr. Esperidiio Amin - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON· Concedo o aparte a V. Ex• com o 

maior prazer. 
O Sr. Esperidião Amln - Seoador Pedro Simoo. apenas 

gost.ati.a de ter;rtar escla.m:er esse assunto. Em primeiro lugar, que
ro dizer que mencionei especificamente o nome de V. Ex•. Acom
panhei o seu telefonema ao nobre Senador Roberto Requmo, o 
qual não foi irradiado, mas foi conhecido. Lamentei que v. ex·. 
que tem participado intensamente dessa discussão, nio tenha podi
dO estar presente, ã.o que o Ministro redargtliu com a infamaçio 
de que já conversou mais de tres horas com V. Ex• sobre esse as
sunlo. 

O SR. PEDRO SIMON- É verdade. 
O Sr. EsperkUão Ã.min- Isso o toma um consulente privi

legiado. O Sr. Ministro nos informou qUe; Como vê o esquema da 
proposta, prefefe-o teXto que veio da Câmara dos Deputados. 

Declarou também que tem um trabalbo que o orienta para 
isso. Disse que o texto que chegou 1 C4mam. ou seja, o texto de 
autoria do Govem<>. tinha al~ alguns aspeolos confusos. Mas - ai o 
Senador Romeu Tuma tem toda razio quando SOO<llml V. Ex• O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente. peço a palavra 

para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Tem V. Ex" a pa

lavra. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente. SI"s. Senadonos e Sn;. Senado
res, primeiro, lamento nio ter estado presente na reunião em que o 
ilustre Ministro das Comunicações, S&gio Mona, fez sua exposi
ção oa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu Dio sa
bia que s: &.• estaria aqui boje. Não fui comunicado, avisado, es
tive na. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania praticamen
te até is 12h4Smin e sai porque tiDba uma outra reunião, a qual eu 
oio po<lia faltar. mas faltaria. se soubesse que o Ministro viria !á
ur seu depoimento. 

_ com uma informação pmcisa -, ele faz questão de deixar claro e 
registrado o compromisso de na lei. já. que pela emenda estará des
constitucionalizada a propriedade pública da rede bósica. preservar 
a Embratel. que ~ boje a detentora da principal. Dio de toda. mas 
da principal parte da rede bósica. Era essa a informação que gosta
ria de dar a V. Exa,lamentan.do, mais uma vez- fiz questão de di
zer isso- que o Senado tenha si9o SUIJ'R'Cndido -vou repetir a ex
pressão que usei- com a progr.unação daquele improviso. 

Como ningu6m me avisou, como não tínhamos nenhuma 
comunicação, saí para uma outra reuniio, muito importante para 
mim. mas nio mais do que o depoimenlO do Sr. Minist.IÕ. Eu teria 
~do se soubesse que S. Ex" iria depor. Durante todo o 
tempO em quê eu estive oa Comissão de Constituição e Justiça. 
não fui avisado. Eu não sabia que S. Ex•viDha boje, nem que po
dia vir hoje e nem cois-. semelhante. Fiquei sabendo a posteriori. 
Qt.ut~do cheguei aqui é que me informaram que S. Ex• esteve na 
Comissão. 

Por isso, inclusive ao Sr. Ministro, meu amigo, tenho por S. 
Ex .. muito carinho, quero dizer que não estive presente - e fui um 
dos que dcferam a importância de S. Ex• vir e depor- por essa ra
zão. 

Segundo, pela informação que tenho de pessoo.s que assisti
ram ao depoimento do Sr. Ministro, S. Ex• mantém o que me disse 
pessoalmente, no gabinete dele, ao afli'UW' que vê com simpatia e 
defende a tese do projeto original que o Presidente da República 
enviou à Câmata dos Deputados. Em outras polavras, o § 11° do 
art. 21 diria .. atmvú de rede pública de telecomunicações explora
da pela União ... Exte texlo foi retirado pela C!mara doo Deputa
dos, lllliS. se dependesse do Sr. Ministro ou do Presidente Femao
do Henrique Cardoso, o mesmo teria sido mantido. 

De acordo com a infonnação que me foi prestada - peço aos 
Srs. ParlamentaiCs que a ouviram que a confumem -.S. Ex• disse 
que., no Código, esse item será inserido, argumeD1aDdo que havia 
enorme equivoco no debate que estava sendo travado no Coiigres
so,. porque, no momento em que a rede central ficava eni poder da 
União. não havia como levantar interrogações. Se a televisão e o 

O SR. PEDRO SIMON· Vejo que o nobre Senador Espe
ridião Amin confll1ll3. a infonnaÇio de que o Ministro diz que co
locará no Código de Telecomunicações o artigo que estava na 
emenda coostituciooal enviada pelo Presidente da República. 

O Presidente Itamar Franco, ru melhor o Presidente Fer
oaodo Henrique Cardoso •• 

Como o PresideDte Itamar Franco boje está comemorando o 
seu aniversário em Portugal. gostaria de enviar-lhe um abraço -
penso que posso !alar em nome da casa -, desejando que S. Ex" 
seja feliz. fique um longo periodo naquele país e faça um bom tra-· 
balbo como embaixadot. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso me disse, antes 
que a matéria fosse votada na Câmara, que .essa matéria e a n:fe
rente ao petróleo deveriam ser regulamentadas por lei complemen
tar. Sua Excelência disse isso não apenas para mim.. mas também 
aos Udetes do Governo na Câmara. que orientaram os integrantes 
de seus partidos no sentido de que a matéria deveria ser objeto de 
lei complememar. 

Não consigo entender, coin toda a sinceridade, apesar de 
todo o respeito que tenho pela C4mara. o motivo pelo qual não es
tamos aqui votando lei complementar se o Ptcsidente da República 
solicitou que fosse lei complementar e ~ os Lideres, inclusive 
o do meu partido e outros, entendiam que devia ser lei comple
mentar. 

Sr. Presidente, essa é uma matéria- realmente iiDportante. 
Aquilo que disse outro dia aqui o Seoador Roberto Freire ~ de 
gmnde singeleza. Na aigUmeDta~o, S. Ex" disse que, ao aoaJi.sar 
essa matéria. temos de nos lembrar de que vivemos num mundo 
em que a tecnologia avança todos os dias. Daqui a pouco, um país 
poderá montar num sa~lite uma estaçio de televisão em várias lín
guas, e em qualquer casa do interior da Amazônia. com uma ante
na de quinze centimetros. seri possível captar a mensagem trans
mitida por esse satélite. 
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Então. é evidente que essa é uma ~ria que temos de 
acompanhar pennanentemenle. É óbvio que dev~os recoohecer 
que essa discussão não deve estar contida numa emenda constituM 
cional. mas numa. lei, mm código, porque a tecnologia avança a 
cada dia e a cada hora, mas não podemos. nrudar a ConstitUição no 
mesmo ritmo. A Constituição deve conter as normas gerais e per. 
manentes, e precisamos ter condições de debater e de analisar as 
transitórias. 

O Presideote Fernando Henrique envioo o projeto ca-reto, 
ponjUe julgou importante que a ~ pública estivesse em poder da 
Uoião e que esse item flCaSse na Constituiçio. O Presidente daRe
pública está certo. Concordo com Sua Excelência. Equivocou-Se a 
Câmara. O Presidente da República também estava certo quando 
estabeleceu que essa matéria fosse objeto de lei complementar e 
não de lei ordinária. 

Sr. ~sidente, o debate oio está fluindo como-eU gostariB.. 
Devedamos debater, sem pensar "sou do Governo e, então, defen
do o Governo, e se sou contra o Governo, sou contra o projeto". 
Esse projeto inlctessa à Nação, ao fulllrO do Pais. e devemos ros
caro que é melhor para o País, Sr. Presidente. 

Por isso, nesta primelra sessão em que essa matáia é discu
tida. defendo o debate amplo. O nobre Uder do PT levantou uma 
questlo importanl:e: 6 necessário votar. Mas o debate dã sociedade 
é importante, como tamb&n o 6 que o Congresso aja em conjunto 
com a sociedade brasileira. 

Seria at6 interessante, Sr. Presidente, que a Rede C.Jobo, oo 
seu programa ''Fantástico11

, fizesse uma pesquisa, via telefone, 
para perguntar se a sociedade está acompanhando os nossos traba
lhos. se sabe o que estamos votando e se conhece as decisões que 
estamos tomando aqui. porque, infelizmente, as manchetes são ra
dicais de um lado e de outro, mas a própria sociedade Dio toma 
conhecimento do que estamos votando. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavra 
ao Senador José Ignácio Ferreira, para disrutir. ~ 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para 
disculii'. Sem revisão do orador.) - Sr. PresideDte. falo com pramr 
sobre o que está. sendo debatido aqui, porque~ um assunto que-me 
sensibiliza muito. - -

Sr. Presidente, sn e Srs. Se~s.. esta reforma da Or
dem ~~ ~ a mais impolu:ntC e abli.l e decoiTe das i.niciati
vas do Executivo. 

Na verdade, fico imaginando o que seria do Brasil se não 
estivéssemos promovendo essas medidas agom em matéria de te
lecomunicações, o que ocorreria no Pais. se a ecOnomia estivesse 
reaquecida - ainda neste semestre, haveri. um início de reaqueci
mento - e as telecomunicações continuassem defasadas em face 
das exigências dos usuários e de uma economia em evolução, em 
aquecimento. · 

Sr. Presidente, boje pela manhã, dizíamos na ComiSSão de 
ConstitriíÇão, Justiça e Cidadania que há uma relação muito forte 
entre a evoluçãO do PIB do Brasil e a das telecomunicações. 
QJando a economia se aquece, as telecoanmicações também. Não 
sei qual é a locomotiva: se é a economia que empurra as telecoDDl
nicações ou se estas impelem a economia. Há uma intc:r-relação 
muito clara entre a evolução do PIB de qualquer País. Claramente 
se vê isso no BrasiL uma quase aderência. Q.Jarido o PIB cai, as 
telecomunicações caem tainbém. Isso é muito interessante e pode 
ser visto até em gráficos. 

Sr. Presidente, estamos promovendo essas medidas nio por
que se tomou modismo acabar com o monopólio. mas porque bá 
uma conjugação muito clara de fatores. A chamada globalização 
da economia, a que tanto aqui temos nos n:ferido, e a velocidade 
das transformações científicas e tecn016gicas sio tão i.rilpõrtantes 

na área da telecolllllnicaçio que podemos ter como parâmetro a 
área da energia el~trica. A evoluçlo da tecnologia nessa área apa
rece, às vezes. de ano em ano. Começa-se a fazer uma represa 
numa hidrel~trica. que terá, talvez, um prazo de maturação de dez 
anós.- O que observamos na úea de telecom.unicaçio 6 uma mu
dança quase constante, mensal ou semanal. O empresário que, no 
segmento industrial da telecomunicaçio, se entrega a uma ativida
de de produçio de equipameniOS C<Jm um risco muito grande, 
porque. depois de terminado todo o seu investimento. de repente 
pode ver o seu produto e o próprio processo defasados em relação 
à evolução das telecormmicações. 

- "EStã ~ a :i::ealidade. Sr. Presidente. Vivemos dentro de circo
los concêntricos que se movem. e o maior deles é o circulo inler
nacional. Temos instituições intc:macionaís que nio eram previstas 
na época do surgimeniO da ONU. Hoje surgem as ONGs. as multi
nacioriais. Ablalm.entc, o pt6prio cooceito de manufatura não é 
mais o de coisas feitas a mio. Embora o nome configure algo feito 
a mão. cada dia mebos temos a perticip.çio da mão-de-obra. por
que cada dia temos menos mão-de-obra. menos material. menos 
energia, mas cada dia adquirimos pllis conhecimento na sociedade 
de infonnaçi.o em que vivemos. E uma realidade da qual não po
demos nas- afastar. 

As est:rubJ.nts do sistema tmasileiro de telecomunicações es
barraram na velocidade dessas D!U_danças e Çransíormações. Slo 
estruturas feitas notável e heroicamente, merecem nossas homena
gens - e temos, pennanellte:meD:e. feito isso. Nio regateamos nos
sos aplausos. A planta de telecomunicações brasileiras é uma das 
maiores do imndo, os seus quadros &io os mais qualificados que o 
Brasil possui. O Estado brasileiro produziu. em três setores, qua
dros da maior qualüicaçlo. Um deles é a diplomacia brasileira. 
inegavelmente. Ali, o Estado brasileiro produziu quadros da mais 
alta qualificação. Outro é o setor fmanceiro, o terceiro ê o seror de 
telecomunicações. Esses quadros. por não se terem renovado, fo
ram -envelhecendç. A verdade é que são de alttssima. quilificação 
e~ a meu ver, vão lucrar nmito com as mudanças que estamos pro
cessando. 

O cano-chefe dessas mudanças é a mudança na Constitui
çio brasileira, na área de telecomunicações. Sinto-me orgulhoso 
de estar trabalhando numa alteraçiio da Coostimição Federal O 
Governo; quando enviou a emenda constitucional, vivia uma reali- . 
dade que pretendia a supressio apenas de uma disPJsição que não 
deveria ter coostado da Constituição de I 988. Nas Constituições 
anteriores. isso não eXistia. 

O que tivemos até recentemente era a absoluta desnecessi
dade de US8.IID.os aquela disposição. Mesmo que ela não existisse 
na Constituição Federiil, talvez O monop6Iio tivesse continUado, 
como prosseguiu na área de energia elétrica. porque nada proibia 
que aí se abrissem espaços à iniciativa privada. Entretanto, não se 
fez isso. 

Assim, iinilgino- que, r:ilesmo--duranle algum tenipo depois 
da CoostiniiçãO de 1988, nós. que já não tinbamoo essa proibição, 
permaneceóamos com as estruturas monopJlizadas. A verdade é 
que agora se abriu uma situação nova: a pressão dos usuários, a 
modernização dos equipamentos. a baixa digitaliução da planta, 
os congestionamentos que OCOlTCDl,. a falta de recursos para pro
mover essas mudanças, e tudo isso num tempo em que a economia 
se globa.lii.ãe-as eXigências dos grandes e pequenos usuários são 
cada vez maiores. - - --

Tenho os maiores elogios a fazer- e sempre os fiz- à nossa 
planta. Quem sai-do Oiapoque e pisa o d:J.llo brasileiro já vê uma 
placa: "Aqui começa o Brasil". Logo dePJis, há um orelhão da Te
lebrás. Em todos os pontos deste Tetritório, o Sistema Telebrás 
marcw a süa presença, construindo sua rede no lombo do burro, 
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no ventre das canoas. escalando motrinhos ou montanhas. Finca. 
mos essa rede com muita dificuldade, da qual nos orgulhamos. 

A estrutura monolítica desse sistema não resiste aos tempos 
dos ventos novOs da economia c da propria soCiedade, que eStaM 
mos libertmdo. Ninguém. seja de eoquerda ou de din:ita, pode ig· 
notar essa realidade. Esta.mos dando feição e funçio nova ao &ta
do e reconh8Cendo que há. uma sociedade emergente, uma cidada
nia que clama por ..:e tornar presente. Vamos construir uma socie
dade aberta. sim, conflituma - outro dia. eu dizia isso, em aparte, 
ao eminente Senador Bernardo Cabral - uma sociedade cujos con
flitos queremos que ocormm; não s6 os tolemmos e os concede
mos, mas queremos que ocorram. Queremos, também. conflitos 
regmdos, porque sociedade sem conflito é sociedade pastosa. fas
cista, rujos Estados surgimm depois da scciedade industrial. Mais 
precisamente agora, surginun os Estados no Século XX, poste· 
rionnente ao surgimento da sociedade industrial. 

Talvez seja uma grande alegria pam todos nós, homens li
vres, que possamos dizer que estamos realmente num tempo em 
que a sociedade vem tão forte. a cidadania vem tão presente, que 
não vamoS mais ter a-rCCdlção de Estados totalitários, onde quer 
que se pense que eles possam existir. Se os tivermos, será per pou
co tempO, porque a dissemiDaçio da iDionnáçio, a possibilidade 
de o sujeito resistir ao iDtalitarismo vão tornar im:possivel, senão a 
implantação do Estado lotaliWio, pelo menos a continuidade, a 
durabilidade dele. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey. F=ndo soar a cam. 
paiDha.) • O tempo de V. ~x• já está esgotado. 

O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA • Então, vou tetmi
nar e volto a discutir esse tema Da próxima sessão. -

Muito obrigado. 

O Sr. Odacir Soares, r Secretário, deixa a ca
dâ.a do. presidência, que i ocupada pelo Sr. José Sa.r
ney, Presidente. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao Senador Lamo Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguinte 
disrurso •. l>""!. revisão do orador.) • SL Preshlente. Sr's e Srs. Se. 
nadores.''Wonis tly op, thoughts remam below. Thoughts wit
hout words never to beal'en go." (Shakespeare) 

Estamos falando aqui sobre palavtliS, as palavras que agi
tam o mundo, as pala.vms que dio asas ao pensamento, porque se 
não dessem. como disse Shakespeare, os pensamentos estariam 
rastejando no pó. Palavras que se comunicam mm processo fan
tástico de transfonnação. Aqui, fala-se sobre tecnologia a todo 
momento; a tecnologia que vem realmente como um impulso mo
demo, um impulso que tem em seu venJ..K: a modernidade e que 
não respeita nada. Tudo o que é sólido desmancha-se no ar, po<
que a tecnologia nada respeita. A tecnologia não tem lim:iies, ela 
transforma o mundo e. com ele, transforma o homem, que, por sua 
vez, volta a transformar o mundo, num processo_ de contínua mu
dança. 

É nessas transformações todas, daS quais a tecnologia coos
titni, sem ddvida nenhuma. o elemento vital e vitalizador nesse 
processo fantástico de transf~ção. que reside o perigo: o perigõ
de novas formas de dominação: o perigo de novas formas de fra-
casso. __ 

Desejamos. primeiro~ mostrar algo que não foi dito aqui 
ainda. De acordo com o pensamento. seguodo o qual melo o que é 
sólido de.smancha-se no ar, foi dito por Marx, aquele esbJdioso, ao 
lado de Yuri e das grandes transfonnaçõe> tecnológicas que esta. 
vam dando origem à sociedade moderna. 

Quando Marx e Yuri examinaram o nosso processo indus
trial, e ao invés de falar robô, palavra que aio existia, ambos ~fe
rüam-se ao grande autómato e descreveram um processo de traba
lho como se fosse uma linha de montagem modema, que, na ver
dade, Dio foi inventada px Ford coisa nenhuma, e sim por aqueles 
que perceberam a transformaçio da mamtfatura até a grande in
dústria e os processos mecânicos entrelaçados que ali se forma
vam. 

Portanto, não há novidade nesse aspecto. Novidade existiu 
sim. a partir do momento em que esta grande revolução tecno16gi
ca passa a ameaçar a própria existência do sistema capitalista, para 
sim:pliflCal" o grande dilema de nosso modo de produção, de nossa 
civiliza.çio, de nossa forma de produzir as coisas. Basta dizer o se
SUin~: é que ao produzir demais, ao aumentar a capacidade pro
dutiva, ao tmnsformar a nabJn:za e dar uma potencialidade enorme 
nio apenas às mãos dos homens, à mãquiDa, à ferramenta, onde 
começou a Revolução Industrial, substituindo a mão do homem 
pela máquina., não apenas nesse caso, mas substimindo també~ 
como estamos vendo, a memória do homem através de computa
dotes. os processos celuWes substilnindo os olhos dos homens. O 
processo de transformação e de alongamento do homem em seu 
produto, que sio a máquina e a tecnologia,. obviamente, continuam 
incessantes. Mas o que acontece? É que o sistema capitalista, de 
acordo com os neoclássicos e com os teóricos da economia, impõe 
a presença da escassez. A economia. dizem os neoclássica&. é a 
ciência da escassez. da escolha entre meios escassos com fms al
t.erilafiVos.-Sem escassez não baverá_capitalismo. Se as casas não 
fossem escassas. ninguém pagaria aluguel por uma casa; se as má-

- --quinu Dio fossem escassas. ninguém aceitaria: trabalhar numa má
quina por um salário, porque todos teriam seus instrumentos de 
trabalho. Te"mquehaverescassez..Se a terra não fosse escassa. ob
viamente, ninguém pagaria a chamada renda da tem.. Dessa for
ma, a escassez tem qUe ser preservada mm modo de produção que 
revoluciona a todo momento e que só ameaça acabá-la. 

A obsolescência vem sendo produzida como elemento anli
escassez, para acabar com a escassez,. para eliminá-la, mas não 
apenas a obsolescência. Há a obsolescência planejada e a niD pla
nejada. a aparente e a embutida nos produtos. A era da obsoles
cência é um livro muito bem escrito, muito bem elaborado a esse 
respeito. Mas, mais do que isso, quando o sistema percebeu que a· 
capacidade de produção ultrapassava a capacidade de consumo 
em mna sociedade onde a renda eta mal distribtúda. ele limita a 
capacidade de coDSUmo. O que aconteceu? A produçio se desvioo 
do desenvolvimento das forças produtivas. desviou-se da produ
ção de alimentos. cujo excesso motivou as crises de 1810 e de 
1815 na Inglaterra, pas~mdo a produzir meios de comunicação e 
de transporte, como por exeuiplo, as ferrovias. 

As fenovías sólidas acabaram p::n- se desmanchar no ar. Um 
milhão cento e quarenta quilômetros de ferrovias fontm construí
das A marreta,. com os dormentes plantados um a um entre 1860 e 
1914. E. posteriotmente, foram todas as ferrovias sustentadas pelo 
governo. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey) • (Fazendo soar a 
campaiDha.) O tempo está esgotado, já que V. Ex' começou a falar 
às 18h07miD e já são 18bl7miD. 

A Casa está encantada com o discurso de V. Ex•. mas, infe
lizmente, a PreSitiência tem que cumprir o Regimento Interno. 

O SR. LAURO CAMPOS • Obedeço o Regimenlo, mas 
gostaria' apenas de mais um mim to. a ftm de que possa concluir o 
meu pronunciamento. pois oormalmente o aviso de que o tempo 
está-se esgotando é dado dois minutos antes. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey) • Tivemos o exemplo 
de um Presidente da Casa, Senador Antônio Carlos de Andrada, 
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que falava de um "tempo ami&o"~ quandO -o discurso era ruim. e de 
um ''tempo inimigo", quando o discumo era bom. 

Falo de um ''tempo inimigo". mas mesmo assim. peço a V. 
Ex• que conclua o seu prom~nciame.oto. 

O SR. LAURO CAMPOS - Pois não. E agorn as teleco
municações e o espaço sideral sucederam o fracasso das ferrovias. 

No Clille, as privatizações foram feitas, aumenlaiam a dívi· 
da externa pua que os empresários pudessem comprar as e~
sas estatais e depois faliram. como já acontece no BrasiL E foram 
reestatizadas as empresas vendidas. E .não pensem que não vem 
capital para cá. O capilal JXO<lutivo, que boje eslá sobrando no Ja
pão e nos Estados Unidos. nio virá para cá para produzir canos e 
computadores pam competir com esses produtos produzidos nes
ses países. O problema hoje é de mercado. E eles vêm para cá des
truir a nossa indústria para cooquistar o nosso mercado. Esse que é 
o poblemas. 'Tudo que IS sólido se desmancha no ar." Tomem 
cuidado! 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · O Senador Lauro 
Campos foi o último or.tdor inscrito. 

A discussão JXOSSegtlirá na sessão de amanhã. 
Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por mais 

trinta DifuulOs, a fUil de concluinnos a Ordem do Dia. (Pausa.) 
Nio havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão 

por trinta minutos. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - As malérias consWI

tes dos itens 12 a 14 da Ordem do Dia da presente sessio, nos ter
mos do parágrafo úriico do art. 383, deveria ser apreciadas em 
sessão secreta. 

Solicito aos senhores funckmários as providências necessá
rias, a f101 de que seja rumprido o dispositivo regímerital. 

(A sessão transforma-se nn secreta às 18h20min e vOlto a 
ser pública às 18h3lmin.) 

O Sr. José Sarney, Presidente, ckixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Odacir Soares, 
r Secretário. 

São os seguintes os iteDs apreciados em sessão secreta: 

-12-

·- _ MENSAGEM N"lSS, DE 1995 
Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Disalssão, em turno único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n" 155, de 
1995 (n" 491/95, na origem), de 3 de maio passado, pela qual o 
Senhor Presidence da Replblica submete à deliberaçlo do Senado 
o nome da Senhora Thereza Maria Machado QuinleLla, Minislra 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. cumulativa
ment-e com a função de Embaixadcn. do Brasil junto à Federação 
da Rússia, exexcer a função de Embaixadora do Brasil junto à Re- . 
pública da Belarus. 

-13-

MENSAGEM N"16S, DE 1995 
Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da ComissãO de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a.Mensagem n° 165, de 
1995 (n" 524195, na origem), de 11 de maio passado, pela qual o 
Senhor Presidenle da Replblica submete à deliberaçlo do Senado 
o nome da Senhora Thereza Maria MaclJado Quinlella. Ministra 
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para. cumulativa
mente com a função de Embaixadorn do Brasil junto à Federação 
da Rússia, exercer a função de Embaixadora do Brasil junlO à Re
pública da Arménia. -

-14- ·-

MENSAGEM N"197, DE 1995 
Escolha de Cbefe de Missão Diplomática 

DiscusSão. em turno único, do Parecer da. Cooiissio de Re
lações Exteriores e Defesa Naciooal sobre a Mensa&em n° 197, de 
1995 (n" 587/95, na origem), de 26 de maio passado, pela qual o 
Senhor Presidente da Replblica submete à deliberaçlo do Senado 
o nome do Senhor Francisco Thompsotl Flores Netto, Ministro de 
Primeira Classe da Carteira de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil juniD à Santa S~. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soores) - A sessão volta a 
ser pública a partir deste momento. 

Passa-se à apreciação do Requerimento o" 988, de 1995, de 
urgêocia,lido no Expediente, pam a Mensagem na 263, de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mat&ia a que se refere constani da Ordem do Dia da se

gunda sessão ordinária subseqüente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre a mesa,,.,_ 

dações fmais, que, oos termos do art. 320 do Regimento Incemo, 
serão lidas pelo Sr. 1 o Secretário em exercício~ Seriador Levy Dias. 

São lidas as seguintes 

PARECERN"431,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do Projeto de Decreto L<gislati· 
vo ~ 32, de 1995 (n° 442. de 1994, oa Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora aprosenta a todação ftnal do Projeto 
de Decreto Legis~tivo n° ~2. de 1995 (n" 442, de 1994, na. Câmara 
dos Depurados), que aprova os textos das Convenções sobre Coo
peração Adnaneira, celebradas eniie o Governo da República Fe
derativa do Brasil e países de língua oficial portuguesa, em Luan
da. em 26 de seleml:ro de 1986. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1995. - Jú· 
lio Campos, Presidente - Levy Dias. Relator - Ncy Suassuna - . 
Antonio Carloo V aladarco. 

ANEXO AO PARECER N"43l,DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, 
I'Iesidente do Senado Federai. nos termos do art. 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo o seguinte 

. DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova os textos das Convenções sobre Coope
ração Aduaneira, celebradas entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e paises de lingna o6cial 
portuguesa, em Luanda, cm 26 de setembro de 1986. 

O ~sso Nacional decreta: 
Art. 1° São aprovados os textos das Convenções de Coope

ração Técnica entre Admiri.islra.ÇÕCS Aduaneiras dos Paises de Lín
gua Oficiat Portuguesa, sobre Assistência Mútua Administiativa 
entre Países de. Língua Oficial PortugUesa em Mat&ia de Luta 
contra o Tráfico ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotró
picas e sobre Assistência Mútua AdministratiVa entre Estados de 
Língua Oficial Portuguesa para PreveDÇão, IIlvestigação e Repres
são de ln.frações Aduaneiras, celebradas entre os Governos da Re
plblica Federativa do Brasil, República Potlnguesa, República Po
pular de Angola, República de Cabo Verde, República da Guiné-
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Bissau, República Popular de Moçambique e República Democtá
Lica de São Tomé e Páncipe, em Luanda. em 26 de setembro de 
1986. 

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão das referidas Con
venções, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos 
termos do HL 49, I, da Constituição Federal. acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao palrimônio naciooal. 

Art. 2°- Es~ Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

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

PARECER N• 432, DE 1995 
(Da Comissão Dlretora) 

Redação fmal do Projeto de D""reto Leglslali· 
vo n° 38, de 1995 (n° 412, de 1994, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretora &J'I"sen!a a redaçio fmal do Projelo 
de Decreto Legislativo n• 38, de 1995 (n• 412, de 1994, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Refotma da 
Carta da Organizaçio dos Estados Americanos (Protocolo de Ma· 
nágua), fmnado em Manágua. em junho de 1993, por ocasião do 
XIX Periodo ExlrllOidinário de Sessões da Assembltia Geral da 
OEA. 

Sala de Reuniões da Comissão, 28 de junho de 1995. - Jú· 
Do Campos, Prosidente - Levy Días, Relalor - Ncy Suassuna -
Antônio Carlos Valadarc:s. 

ANEXO AO PARECER N"432, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou? e eu, , Pre
sidente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimeoto Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" ,OE 1995 

Aprova o texto do Protocolo de Reforma da 
Carta da Organiza~ dos Estados Americanos (Pro
tocolo de Manágua), fll'lllado em Manágua, em ju
nho de 1993, por ocasião do XIX Período Extraordi
nário de Sessões da Assembléia Geral da OEA. ..... ...._ 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1" É aprovado o texto do Protocolo de Refotma da Car· 

ta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Maná· 
gua), fumado em Manágua. em junho de 1993, por ocasião do 
XIX Periodo ExlrllOidinário de Sessões da Assembléia Geral da 
OEA. 

Parágrafo único. São sujei.tOS- à aJroVaçio do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Proto
colo, assim como quaisqüei ajustes complementares Cjue. no& ter
mos do art. 49, I, da Constiruição Federal. acanetem encargos ou 
comprom.issos gravosos ao patrimônio nacionaL 

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Os pareceres irão 

à publicaçio. 
Sobre a mesa, ~erimento que será lido pelo Sr. 1° Secre

tário em exercício, Senada: Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 997, DE 1995 

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda-

ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 32. de 1995 (n• 
442/94, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos das Con
venções sobre Cooperação Aduaneira. celebradas entre o Governo 
da Rep:íblica Federativa do Brasil e paises de língua oficial portu
gues~-em Luanda. em 26 de setem'bro de 1986. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995.- Lúcio Alcintara. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Aprovado o re-

querimento, passa-se à imediata aprcciaçio da redaçio final. 
Em discussão. (Pausa.) 
Nio havendo queta peça a palavra, encen-o a disalssio. 
Em votação. 
Os Srs. Seoadoms que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai ii promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena-
dorLevy Dias. · 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•m, DE 1995 

Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda
ção fmal do Projeto de Decreto ugislativo D0 38, de 1995 (n" 
412/94, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo de Reforma da Carta da Organizaçio dos Estados America
nos (Protocolo de Manágua), fu:mado em Manágua, em junho de 
1993, por ocasião do XIX Petiodo Exlrllordinário de Sessões da 
Assembléia Geral da OEA.· 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995.- Lúcio Alcintara. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Aprovado o re-

querimento, passa-se à imediata apreciação da rcdação fmal. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavm, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai â promulgaçio. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)· Os s,., Senadotes · 

Freitas Neto, ErruiD.des Amorim e Sebastião Rocha enviaram dis
cursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 
203 do Regimento Interno. 

S. Ex's sedo atendidos. 
O SR. FREITAS NETO (PFL-Pl.) • Sr. Prosidente, Sr's e 

Srs. Senadores. com mais de 2 milhões e meio de habitantes e 250 
mil quilômetros quadrados de tenitório, o Piauí é uma-das duas 
únicã.s Unidades da Federação a não contar ainda com um hospital 
universitário. Não conta. aliás, com nenhum hospital federaL Reú
ne todas as coodições para tê-lo. Sua Universidade Federal desta
ca-se pela qualidade de ensino e há mais de um quarto de século 
existe em Teresina um curso de Medicina. de muito ·bom padrão. 
O sisteoi.li de Saúde do 

1 
Estado desenvolveu-se o suficíente para 

garantir a demanda de profissionais de alto nível e, sendo pobre a 
regíio, evidentemente bá necessidade de um mímero elevado de 
médicos pua atender sua população. -

Reconhecendo essa situação, _o Governo Federal autorizru 
em 1988 a criaçio do Hospital Universitário da Univetsidade Fe
deral dO PiauÍ- Hoje, infelizmente, ele se insere na longa relação 
de obras da Uoilo que se encontram paralisadas. O processo licita
tóriO para essas obras foi homologado em 19 de dezembro de 1988 
e elas se iniciaram em janeiro do ano seguinte. O prazo para con
clusão era enlão de quinze meses. Em outras palavras, se não ocor-
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rcsse a intcnupção do fluxo de rcc:ursos, o Hospital Universitário 
deveria estar concluído em meados de 1990. 

Como os recursos não foram liberados nos prazos defmi
dos. Dem na quantidade prevista, tomou-se necessária a celebração 
de aditivos contratuais. Tudo isso te11llinou por conduzir em 1994 
ao distrato da obra com as empresas que a vinham executando. 
Esse distrato.foi a fórmula encontrada pela Universidade. em en
lendimentos com a Socrctaria de Ensino Superior do Minisl6rio da 
Educação, para se buscar uma saída do impasse entio criado. 

Calcula o Magnífico Reitor da Universidade Federal do 
Piauí~ pofeSSO[' Charles Camilo da Silveira, que a obra do hospital 
se encontra no momecto com 36,47 por cenro do conlmto original 
realizados e quitados. O custo torai para a conclusio da obra, in
forma ainda o dinâmico e eficiente Reitor <llarles 'Camilo da Sil
veira, limita-se & R$ 16 milhões. É pua essa questio que gostaría
mos de chamar a alenÇio do eminenle Ministro da Saúde, Adib Ja
tene. Sendo professor universitário dos mais brilhantes. sabemos 
que podemos contar com sua sensibilidade e seu empenho para 
que o Hospital Universitário veoha atender a rurto prazo à comu
nidade do Piaui e principalmente ii fonnação dos estudan""' de 
Medicina do Estado. 

O caminho para isso eslá aberto. Em maio de 1994, dentro 
ainda do entendimento entre UFPi e a SESu, visitaram a Univeni
dade o professor Newton Leite, enláo chefe da Divisio de Hospi· 
tais de Ensino e Residência ~cada própria Sesu e o engenheiro 
Evaldo Borges, chefe da Divisio de Infraestrutura da Socrctaria. 
Defmiram-se entio prioridades para o fechamento global da obra, 
como a conclusão das clínicas e do ambulatório. A essa altura j& se 
optara por uma mndança do enfoque na consllUção, ahtndonando
se a idéia de globalidade em favor de uma fórmula modulada, que 
evitaria a paralisação completa e reduziria os custos opexacionais 
tomados cada vez mais elevados. Assim. o Hospital Universitário 
se concluiri. paulatinamente. Entrará em funcionamento tam.b&n 
de maneim gradativa, confcnne se t.eiminc cada módulo. 

A partir dai, jl. no segundo semestre de 1994 a Socrctaria de 
Ensino SuperiO< do Minist6rio da Educação aprovou plano de tm
balho apn:senlado pela UFPi para o chamado "fechamento" da 
obra. O plano,ile tmbalbo tinha o valor de RS 538.112,58 e pn:via 
tmbalbos como o acabamento de fachadas, esquadrias externas, 
pintura externa, calçada, receptoms de água fluvial. Esses traba
lhos estio hoje na fase fmal de desenvolvimento. 

Mediante o oficio n• 364, de 15 de agosto de 1994, a Uni· 
versidade pleiteou cródito exlraordinário de R$ 3.580.400,58 para 
que se concluísse a segunda etapa do hospital. Essa segunda etapa 
inclui áreas vitais como as clínkas, os labontórios de análises clí
nicas e o setor de radiografl8. Esse pleito. cuja importin.cia não 
pode .ser mjnjmjzada, foi renovado pelo UfPi em DOVO ofício, de 
n° 430, a 21 de setembro de 1994. No entanto, não pode ser con
templado nesse ano. 

Com a mndança de Governo, a Univer.;idade Fodem! do 
Piaui atllalizou esse novo plano de trabalho e o reapresentou a. Se
=taria de Ensino Superior. Seu valor 6 de R$ 3.952.374,20, mon
tante que não pode ser considemdo elevado caso se considere a 
importância dos serviÇos que-o Hospital Universitário passará a 
pn:star para a comunidade piauiense t.lo logo concluída essa etapa 
das obras. O novo plano de tmhalho foi encaminhado ii Socrctaria 
pelo oficio n• 68, de 6 de março deste ano. Aguazda agora deh'be
ração do Socrctário de Ensino Superioc, professor Décio Leal de 
Zagonis. 

Profundo conhecedor do ensino médico, o m1uistro Adib 
Jatene certamente compreenderá a relevância que adquire a apro-

vaÇio desse projeto, embora em tmmitaçio em outra área do Go
verno. Trata-se simplesmente de se tomar uma obm semi-paralisa
da, que nio pn:sta no momento qualquer serviço e ainda se arrisca 
.il deteri.ora.çlo, em uma unidade de saúde produtiva. que entrará 
imediatameDle em funcionamento, ainda que parciaL O problema 
não 6 apenas da Universidade. de seus alunos. professoms e setVi
clores, mas de todo o Estado do Piaui. A solução eslá nas mãos do 
Governo Federal e 6 bastante simples. Caso acolhido o projeto, o 
que se podett fazer som maiores diflCIIIdades, a população de toda 
uma regiio pobre verá multiplicado seu atendimento médico, tanto 
do p:Jnto de vista quantitativo qumto qualitativo.. Manifest.amos 
aqui nossa convicção de que o minislro da Saúde se empenhará na 
busca dessa solução, tio signifJCativa para o Estado. 

Aproveito esta oportunidade pua ~altar outro ponto de 
extrema import4ncia para o setor de saúde nessa região. Trata-se 
do Pronto Socorro de Teresina, iniciado pela ~feitura Municipal 
na gestio Heráclito Fortes. Recoohecia assim o ptcfeito Heráclito 
Fortes a necessidade de se equacionar o atendimento de emergên
cia feito de maneira precária pelo Pronto Socotro de Hospilal Ge
túlio V argas. ji insUficiente pam atender a demanda de seus servi
ços. 

Teresina tem uma classe mMica que serve de refCii:ncia não 
apenas no Plani, mas tamb6m em gmnde parte do Maranhão, Cea· 
rá e Pará. A16m da competencia de sons profiSsionais, os serviços 
de saúde do Piani se destacam no Notdeste. 

A Pn:feitum de Teresina nio tem coodições fmanceiras que 
lhe PJSSibilit.em arcar com o investimento necessário para concluir 
as obras e para equipar essa unidade de saúde. Por isto o Governo 
Federal participai, atmvés do Ministério da Saúde, dos tmbalbos 
do Pronto Socorro até o ponto em que se encontra. 

Sabemos das difiruldades do Minist6rio da Saúde, mas es
tamos testemnnho,ndo o competente esforço que o ministro Ad!b 
Jatene vem fazendo pBJ3 encontrar uma soluçio para fmanciar o 
custeio e os investimeniDS do setor. 

O Piaui precisa das atenções priorilárias do Poder Ptlbliro 
Federal, meleee-as e é delas credor. O m1uistro Jatcne mostm-so 
sensível aos pleitos de nosso Estado. Quando govemei o Piaui de
senvolvemos alguns programas com a colabçração de Sua Bxce- · 
lência, principalmente na esfen. pmventiva. É o caso das campa
nhas~ vac~. em que o Piauí_ chegou a ser campeio nacional 
na ·proporçio da população alcançada. 

A conclusio do Hospilal Universitário e do Pronto Socorro 
de Teresina consolidará o Piaui como um dos Estados do Nordeste 
com melhor esllublra da :rede de saúde. Acima de rudo, a entrada 
em funcionamento dessas duas importantíssimas unidades de aten
dimento m6dico tomario essa :rede de saúde condizent.e e compatí
vel com a dedicaçio e a oompettSncia dos nossos proftsSiooais do 
setor. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PDT-RO.). Sr.P!osiden
te, sn e Sn:. Senadmes, recentemente b:alei aqui, neste mesmo 
plenãrio. do problema da prodnção de bomlcba natural no Brasil 
que vem decaindo ano a ano sem que nenhuma providSncia seja 
tomada, sem que o Govemo Federal resolva por em prática os ins
trumentos de poUtica setoria! de que dispõe. 

Agora, mais uma vez, retcwno ao assunto, mas desra feita 
para dar cil:ncia do envio de várias cartas. pela Associaçlo dos 
Produtores de Borracha Natural do BI11Sil (APBNB), a antoridades 
do Governo brasileiro. A divulgaçio de tais cartas, creio eu, servi
rá para chamar a atenção dos Srs.Senaclores para o tema. A dra· 
mática siruação de centenas de milhares de seringueiros, condena. 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 419 

dos à m.is6ria, está implicita nas denúncias contidas em tais corres
pond2ncias. 

A primeira-carta a que passo a me reportar 6 dirigida ao Mi~ 
nistro Gustavo Krause, do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 
e da Amazônia Legal e fumada poc Pedro Henrique Silva de As
sis, presiden"' da Associação dos Seringalistas da Bahia (ASSER
BA); por Calnillo Martins Viaoa, da Sociedade de Preservação dos 
Recursoo~ Naturais e OJ!turais da Amazônia (SOPREN); e por Ar
mando Teixeira Soares,. da APBNB. Nela, relatam os signatúios a 
recusa de seu pedido de entrevista oom o tirular do n:ferido Minis
l&io, feita poc um assessor do Ministro, sob a alegaçio de serdes
coohocida a existencia das tr& citadas entidades. E incoocebivel 
que um assessor tenha poder de vetar o acesso de entidades clas
sistas a uma audi&lc:ia. com o tituW dtt. pasta, em que pretendiam 
denunciar a calamitosa sibJaçio em que se enconúai:h seus asso
ciados. 

Os tr& llden:s classistas n:clamam ainda do apoio dado 
pelo MinistMio do Meio Ambien"' ao POEMA, programa que • 
coosideram eles - é "desconectado da realidade s6cio-pr0dutiva
ambimnal e que tem servido apenas pua bene(Jciar uma elite pri
vilegiada de teóricos que vivem distantes do ceúrio social da re
gião e, poc isso, 6 perniciosa à causa amazônica porque, além de 
nada fazerem pora diminuir a pobreza. transmitem imagens falsas 
e mais".EnceiiiDl a missiva. solicitando uma audiencia -que, es
pero eu, lhes seja concedida- ao Ministro Gustavo Krause. 

Na segunda carta. dirigida a meu gabinete, a Associaçio de 
Produtores de Bomlcha Narural do Btasil solicita in"'tfedncia 
junto ao Ibo.ma para que suas principais reivindicações sejam pos
tas em prãtica. Essas reivindicações sio: 

1) instalação imediata do Conselho Nacional da Bonacha; 
2) criação de uma Din:IOria da Bomlclla no organograma 

dolbama; 

3) reestruturação do mecanismo de equalizaçio da botm
cba, de cooformidade com a Lei n' 5Zl.7/67; 

4) reajus"' do preço da bomcba; 
5) cobraoça, com juros e multas, da TORMB (Taxa de Or

ganização e Regulamentação da Boriacha) não IUOibida pela in
dústria de" arliefatoslpneumáticos e de bomlcba sintética desde a 
data da ponarla que desequalizoo a botracba; 

6) reesttulm3çlio dos programas para a bomcba <;om &!fase 
no custeio de safm. comerciaiizaç:ão, abertum e restauração de se
ringais nativos e pesquisa; 

7) recomposição do mecanismo de n:gulagem do men:ado -
o estoque n:gulador - com prioridade pora CODJ!n de bomlcba de 
produção naciooal. 

A terceira corn:spoodéncia, Sr. Presidente, SI's e Sn. Sena
dores, é um diagrama da realidade do setor da bomcba no BrasiL 
que me foi remetido pela Associação dos Produtores de Bom.cba 
Natural do BrasiL As reivindicações constantes desse documento 
diferem um pouco da carta anteriormente citada porque se repor
tam mais. penso eu. a questões de política econõmica. uma das 
principais causas da crise que atingiu o sctor da bomlcha, fragili
zando milhões de pessoss. 

Algumas das conclusões desse documento ar gostaria de 
deixar registradas aqui porque, por meio delas, podemos entrever 
as várias facetas do problema. Entre auras decisões do governo, a 
APBND solicita: 

1) que o Estado defma uma polltica paxa a bomcba e que 
diga honesta e francamente se quer que o BtaSil continue a produ
zi-la ou não; 

2) que o Estado deíma o tratamento que deve ser dado 
ao banco gen~tico brasileiro da Hnea brasillensis, rcsponsi
vel por todas as plantações de seringueiras do mundo e que 
vem sendo saqueado com a conivência criminosa das autorida
des brasileiras; 

3) que o setor de botracba seja transferido do Ibama- que 
já demoostrou aJo ter nenbum in"'n:sse nesse produto • para outra 
área do governo. talvez a Secretaria de Assunlos Estmtégicos; com" 
o compromisso de executar um programa para. o setor de pelo me
nos20anos. 

4) que ao instrumentos de pol!tica económica vol- a ter 
eficácia, livres da manipulação que o Estado faz ao acomodar os 
interesses do cartel dos pneumáticos; - -

S) que o Governo estabeleça um programa de dez anos 
para reeslrutUr3ção e fotlalecimento do setor produtivo da boml
cba oablraL que assimile novas tecnologias e se tome mais compe
titivo a fliD de fazer frente ao subsídio e ao dumping dos países 
produtores e ao cartel dos fabrican"'s pneumáticos; 

6) que o Brasil volte imediatamente ao ConseJho da Orga
nizaçio IDiemacional da Banocba (Imo); 

7) que o Estado priorize um peograma de divenificação da 
atividade ribeirinha e exlraliva da bonacba amaz.ônica, combinsda 
com um programa de ~nlo de seringais nativos. 

Por f1111, Sr. Presiden.,, Sr's. e Sn. Senadores, gostaria de 
mferenciar aqui, apenas em linhas gerais, um dorument.o de quin· 
"" poiginas enviado pela Associaçio dos Produtores de Bomcba 
Narural do Bmsi1 ao Excelentissirno Senbor Presiden"' da Repú
blica, professor Femando Henrique Cardoso. 

O Ilijlis i..tn{ressioliailte desse documento é, sem dúvida, a 
relação que ~senta entre a passagem do setor de borracha para a 
supeiVisão do lbama e sua vertiginosa decadência. Vejamos uma 
sintese: · 

Em 1989, ano em que a botracba passa pora o 
Iboma, que substituiu a Sudbevea. a produção foi de 
16.9 mil toneladas. No ano seguin"' caiu para 14.1 mil 
toneladas. Em 1991, nova n:<hção, desta vez para 13,5 
mil too.eladas. No ano seguinle a queda foi de 50%, de-· 
sabando a produção para 6,3 mil toneladas. Depois de 
uma pequena reaçio, em 1993, quando se chegou a 7,4 
mil toneladas, bouve nova relraçio - em 1994 a produ· 
ção~baixoo para misems 5,3 mil tooeladas. 

Só para se ter uma idéia da grandeza desse pro
blema. bosta lembrar que em 1911 - ano que marca o 
auge do ciclo da borracha - s6 as exportações amazóni
cas chegaram a 36 mil toneladas. 

A APBNB denuncia também ao Presideme da República 
que o Ibama decidiu, em portaria, isentar a indústria COilSllii2idora 
de pagar a Tormb, <J~e era estabelecida entre o diferencial do pre
ço da bomlc:ba nacional e da importada. Com a queda vertiginosa 
de receita desse tributo fom.m sacrificados todos os programas que 
eram tocados com os recursos dele ~ltmtc5. _ _ _ 

· O docomento da Associação dos Produtores de Bomcba 
Nablral do Bmsil pede uma polltica efetiva para o setor, de tal 
modo que o Brasil possa reduzir sensivelmenle seus gastos com a 
irnportaçio de bomlcba, gastos que chegam boje a cerca de 200 
milhões de dólares por ano. Denuncia. ainda os favores concedidos 
à indústria nacional de pneumáticos. que fabrica o mais caro pneu 
do mundo. 
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Sr. Presidente, sr-s. e Srs. Senadores, a simples leitura 
dessas cartas basta para que se tenha um quadro preciso da 
questio da bol;racha. Gostaria de acrescentar apenas que quan
do se fala em números tam~m se está falando de homens, de 
trabalhadores. -

Estima-se que hoje, na rcgiio amazônica., cerca de um mi
lbio de pessOas sejam dependemes eoonomicamente da atividade 
de extraçio de botra.cba em seringais nativos e mais um milhio em 
seringais de cukivo espalhados pelo Brasil. desde o corte da serin
gueira. coleta de látex, passando pelo lransporte alé o beneficia
meDto, quando entio a. bolracha estA pronta para a industrializa
çio. Essas pes~ caso as autoridades governamentais brasileims 
nio se sensibiliz= para a revitalizaçio da produção de borracha, 
serão os mais novos componentes do exército de miseráveis que 
ciicundam os centros mbanoc; lllllAZÔiliCOS. - - -- --

Coocluo pedindo a atenção das autoridades brnsileinos para 
a crise imposta ao setor da bonacha e para o desespero de cente
nas de milhares de seringueiros, crise que põe em risco vidas hu
manas e a maior riqueza da~- o seu ban100 genético. 

O Brasil. atrav~s da Amaz&ia, pode voltar a ocupar o lu-
gar de destaque que desempenboo no Uúcio do século. 

Era o que tiDha a dizer. Sr. Presidente. 

Muito obrigado! 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP.)- Sr. Presidente, 
St"s e Srs. Senado<es, quero agradeeer a Deus, por hoje estar ucsta 
tn'buna no convivia dos colegas parlametllare&, de volta às ativi
dades e gozando de plena sadde. 

Neste momento em que estou totalmente restabelecido da 
enfermidade a que fui acometido (a mal!ria), inicio agradecendo 
ao Presidente Jos6 Sarney, que no dia em que meu estado de saúde 
mais se agravou, visitou-me no Hospital Sio Camilo. em Macapá
AP. onde eficazmente articulou e autorizou miDha transfet&lcla. 
em Aerouave-UTI, para o Hospital Alemio Osvaldo Cruz, em Sio 
Paulo. 

Este sentimento de gn.tidio é extensivo a todo& os mem
bros da Mesa ];lúetom do Senado. 

Meus agradecimentos aos médicos que cuidaram de mim 
darante aquele período: Ao Dr. Jacy Amanaj6s (Direlol" do Hemo
centro), Dr. Antônio Telles, Dr.David Uip (médico indicado pelo 
Piesidente Samey, em São Paulo), Dr. Luis Fernando (da Llder 
Táxi Aéreo - liTI). Dr. Dakoo Martins, Ora. Sucupim (Direlora do 
Serviço Médico do Senado), Dr. Cid Nogueira (chefe do Serviço 
M&lico do Senado). 

A meus familiares, que durante o pedodo da minha doença, 
estiveram ao meu lado. dando-me força e estímulo para suportar. 
todas as dificuldades. 

Aos Senadores c Senadoras, que me telefonaram. mauda
nm-mc telegrama e aos que me visitaram em Macapá. e em Sio 
Paulo. 

Ao Governador de São Paulo. Mário Covas. que colabo
rw. durante aquela fase crltiça. para que tivéssemos uma- melhor 
estrutura. 

Ao Governador do Estado do Amapá. João Albeno Rodri
gues Capiberibc. que garantiu parte do apoio logístico necessário. 

Ao Presidente do Partido Democrático Trabalhista - Leonel 
Brizola, pela atenção dispensada durante o perlodo em que estive 
em São Paulo. 

À minh~ assessoria do gabinete, sob a c:oordenaçio do Sr. 
Ronaldo Oliveira. que, ao saber da emetgincia dO meu estado clí
nico. muito contribuiu oo sentido de viabilizar minha transfedncia 
para Sio Paulo. 

~ ~ Aos Hospitais São Camilo e Osvaldo Cruz, Cllnica SaDia 
Rita, iw Corpo de Enfennagem destes hospitais e clínicas; aos 
Doadores de sangue; aos Amigos que rezavam pelo meu pronto 
restabelecimento c A toda populaçio do meu Estado que fez uma 
corrente prá Crente a faVor da minha recuperaçio. 

Apn~ndemos muitas coisas, nO decorrer de nossas vidas, 
principalmente quando passamos por situações como a que pas
sei, onde petcebia. durante todo o tempo em que estive enfer
mo, o risco a que estava submetido. Tenho a certeza de que, 
quem já passou por situação parecida 1 que passei, começa a ter 
uma visão mais humilde perante a vida. perante às pessoas. Eu, 
como homem simples que sempre fui, fiZ questão de, hoje, fa
zer constar nesta Sessio Plenúia. todos estes agradecimentos. 
Quero que, tanto o Presidente Samc:y. como todos os que me 
ajudaram saibam do meu reconhecimento pela dedicação a mim 
dispensada. 

Tenho consciência de que devo a vida a estas pessoas, que 
cootribuiram clireta e ind~tamcnte para um eficaz tmtamcnto de 
minha saúde, por' isso tinha que rcgistmr em plenário os meus ver
dadeiros agradecimentos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A P=id2ueia co
munica ao Plenário que. uma vez ímdo o prazo fixado no porágm
fo 1lníco do art. 254 do Regimeoto Interno sem interposição do tc

curso ali previsto, determinru o arquivamento defmitivo do Proje
to de Lei da CJimara n• 124, que dispõe sobn: a obrigatoriedade de 
pronruúio médico para redm-nascidos. 

Senl feita a devida comunicação ii Câmara dos Depulados. 

O SR. PRESIDENTE (Odaeir Soores)- Nada lllllis haven
do a tratar. a PresidBncia vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

OFÍCIO N" S/31, DE 1995 

(Em n:gime de urg~ia. nos tei11105 do 
art. 336, b, do Regimento lnlemo) 

Oficio n° S/31, de t99S. através do qual o Banco Central 
enca.miuha solicitação do Governo do Estado de Minas Gerais 
para que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais- LFfMG, cujos recursos serão destinados ao 
giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no zo semestre 
de 1995. 

_ (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Ecooô-
mloos.) 

-2-
0FÍCIO N" S/35, DE 1995 

(Em regime de urg~ia; nos teniiOS do 
ãit. 336, b, do Regimento lnlemo) 

Oficio n• S/35, de 1995, atrav~ do qual o Banco Central 
encamiDba -solicitação dO Góveiri6do Esrado de Minas Gerais." no 
sentido de alterar o petcenblal de rolagem da Dívida Mobiliária do 
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Estado vencível no 1° semestre-de 1995, autorizada pela ResoluK 
ç.ão n• 4, de I 995, do Senado Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Ilcooô-
micos.) . 

-3-

EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE 
LEI DO SENADO N" llO,DE 1988 

Votação, em turno único, das Emendas da Câmara ao Proje.. 
to de Lei do Senado n• 110, de 1988 (n• 3.803/89, naquela Casa), 
de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre o depó
sito legal de publicações na Biblioteca Nacional. e dá outras provi~ 
dências, tendo 

Panocer sob n• 204, de 1995, da Comissão 

- de Educação, favorável às Emendas ri0 s 1 e 2. e à t• parte 
da Emenda n° 3; e conlrário à z• porte da Emenda n° 3. 

-4-
PROJETO DE LEJ DA CÂMARA N" 224. DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 224, de 1993 (no 217/91, na Casa de origem), que dispõe so
bre inspeção em barragens, pontes, viadutos e obras de arte, 
te o do 

Parecer, sob n°389, de 1995, da Comissão 

- de Seniços de Infra-Estrutura, favorável ao Projeto 
com Emendas nl!s 1 e 2-CI, que apresenta. e voro vencido, em se
parado, do Senador Fernando BeZ<mL 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 21, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da CâJ:para 1)0 

21. de 1994 (n• 1.685/91, na Casa de origem), que altera a redaç.ão 
doart. 4°da Lei n•S.197, de 27 de junho de 1991, tendo 

Parecer favorável, sob n• 392. de 1995,da Comissão 
-de Constituição, Justiça e Cidadauia. 

-6-

SUBSTiruTIVO AO PROJETO DE 
LEI DA CÂMARA N" 114, DE 1992 

Discussão. em turno suplementar, do SubstibJtivO ao Proje
to de Leida Câmara D0 ll4.dc 1992 (n°4556/89, oa.Casa de ori
gem), que dispõe sobre as restrições ao uso c à propaganda de pro
dutos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos. terapias e de
fensivos agrícolas. nos termos do § 4° do art 220 da Constituição 
Federal. tendo 

Parecer. sob n° 418, de 1995, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-7-
SUBS1TI1JTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N•57,DE 1994 

DiscuSsão, em turno suplementar, do Subs_timtivo aO Pro,;e;. 
to de Lei da Câmara no-57, de 1994 (n° 2579/92. na Cãsa de ori-

gem.), que dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos Federais, 
tendo 

Parecer sob o• 414, de 1995, da Comissão 
- Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 34, DE 1995 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 34, de 1995 (o• 289/93, oa Câmam dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo à Convenção Intemacional para a 
Conservação do Atum Atlântico, adorado em Madri, em 5 de ju
nho de 1992, tendo 

Parecer favorável sob n° 415, de 1995, da ComissãO -
-de Rd~ Exteriores e Defesa NacionaL 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 41, DE 1995 

Discussão. em lumo único. do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 41, de 1995 (no 33/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo sobre Integração Educativa e Re
conhecimento de Certificados, Titules e Estudos de Nível Pri
mário e Médio não Técnico, concluído em Buenos Aires, no 
âmbito do Mercosul, e assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 
1994, tendo 

Parecer favorável sob n' 417, de 1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

-lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE i 995 

- Discussão; em rumO único, dO Projeto de Decreto Legislaii~ 
vo n° 48, de 1995 (n° 435/94, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto da Ata de Ratificação do Protocolo Adi
cional sobre Navegação e Segurança ao Acordo DE Trans~ 
porte Fluvial pela Hidrovia Paraguai - Paraná (Porto de Cá
cercs- Porto de Nova Palmira), lavrada em 23 de junho de. 
1993, em Montividéu, tendo Parecer favorável sob n° 416. 
de 1995, da Comissão 

- de Rdações Exteriores e Defesa NacionaL 

-Il- .. 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTiruiÇÂO N" 36, DE 1995 

Discussão, em primeiro tumõ, -da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 36, de 1995 (n° 3/95, na Câmara dos Deputa
dos), de iniciativa do Presidente da República. que altera o in
ciso XI e a alínea a, do inciso XII do art. 21 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer favorável, sob n° 401. de 1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 
(fetceirn. sessão ordinária de discussão) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Está eocenada a 
sessão. 

(úvama.-Se a sessão às J8h37min.) 
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Ata da 1048 Sessão, em 29 de junho de 1995 
I a Sessão Legislativa Ordinária, da 5()• Legislatura 

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Odacir Soares, Levy Dias e Jefferson Péres 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS.SENADORES:. 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antônio 
Carlos V alia dares - Arlindo Porto- Artur c;la Távola- Bello Parga 
- Beni V eras- Bernardo Cabral- Carlos Bezerta- Carlos Patro
cínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner- Darcy Ribeiro - Edi· 
soo Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Álva= - Emllia Fernandes 
- Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim- Esperidiio Amin- Fla
viano Melo - Francelmo Pereira - Freilãs Neto- Geraldo Melo
Gerson Ca.inata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende -
Jader Barbalho - Jefferson Peres - João França - Joio Rocha -
Joe1 de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho - José 
Abreu Bianco- José Agripino- José Alves- José Eduaxd,o Outra 
-José Fogaça- José Ignácio Ferreira- José Roberto A.mlda
José Samey - Júlio Campos - Júnia Marise- Lauro Campos -

Leomar Quintanilha - l.evy Dias - Lucidio PO<Iella - Lúcio AI· 
cântaia - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro 
Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuoa- Odacir Soares- Onofre 
Quinan- Osmar Dias- Pedro Simon- RamezTebet- Renan Ca.~ 
Ib:eiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Séigio 
Machado - Teotôoio Vilela Filho - Valmlr Campelo- Vllson 
Kleinühing- Waldeck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson PellOs) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 76 Srs. Seoadotes. Havendo nú~ 
mero regimental. declaro aberta a sessãO. -- --

Sob a proteção de DeuS. iniCi.anlos nOOsos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma, 

procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N<' 46195, de 23 do corrente, do Ministro da Aeronáutica, 
referente ao Requerimento D0 743, de 1995, de infÕimações. do 
Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram eilcaminhadas, em cópia, 
ao requerente. 

O requerimento Vai ao Arquivo. 

OFÍCIOS 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N"' 462195, de 20 do corrente, do Ministro do Planejamento 
e Orçamento, referente ao Requerimento D0 682, de 1995, de infor~ 
mações, do Senador Fn::itas Neto. 

N" 463195. de 20 do corrente. do~Mínistro do Plauejamento 
.e Orçamento, referente ao Requerimento n° 641, de 1995, de infor
mações, do Senador Lúdio Coelho. 

N<' 464195-. de 20 do corrente, do Ministro do Plauejameoto 
e Olçamento, referente ao Requerimento n° 561, de 1995, de infor-
mações, do Senador José Bianco.- - - - - -

_As inform.a.ções foram encaminhadas. em cópia, 
aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFÍCIO 
. DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUrADOS 

N<' 812/95, de 14do corrente, comunicando a aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo n• 71, de 1995 (n• 135195, naquela 
Casa), que ratifica a decisão do Senado Federal proferida sobre a 
escolha do Sr. Iram de Almeida Saraiva para O cãigo de Ministro 
do Tribmal de Contas da União, nos termos do art.. 73, § '1:', n, da 
Constiruíção Federal. 

A Presidência cOmunica ao Plenário que tomará 
as providências necessárias à promulgação do Decreto 
Legislativo. 

(Projeto de Decreto Legislativo n• 71. de 1995) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE 1995 
(N• 354193, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio. 
Paoema Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüêocia modulada na cidade de Andi· 
rá, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 83, 

de 9 de março de 1990, que outorga pennissão à Rádio Panema 
Lida. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem dheilo de 
exclusividade, servíço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Andirá. Estado do Paraná. 

Arl.- 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 470, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art. 49, inciso Xll, combinado com o§ 1° do 

art. 223. da Constituição Federal, submeto à apreciação do Con. 
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos ào hoje 
extinto Ministério das Comunicações, o ato constante da Portaria 

D
0 83, de 9 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Pa

nema Ltda.. para explornr, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
de e"clusividade., serviço- de radiodifusão sonora em freqiiên~..·ia 
modulada, na cidade de Andirá, Eslado do Paraná. 

_ .. Brasílja, 7 de agosto de 1992.- Fernando CoUor. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 148190-GM, DE 12 DE MAR
ÇO DE 1990, DO ~ENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS COMUNICAÇOES. 

E.M. N' 148190-GM 

12-3-92 

Excel~tissimo Senhoc Presidente da República. 
De coofonnidade com atribuições legais e regulamen!Mes co

metidas a este Minisléiio, detenninei a p1blicação do Edital n' 
157/89, com vistas ã implantação de uma estação de railiodifusão so
noca em fi:oqüência modulada. Da cidade de Andirá. Estado do Par•u"-

2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes 
entidades: 

Rádio An:o !ris FM Ltda.; 
98 Timburi FM Ltda.; 
Televisão Universilária Ltda.., 
Rádio Panema Ltda. e 
Monte Santo Comunicaçio Uda. 

3. Submetido o assúnto ao exame dos órgãos competentes 
deste Ministério, as conchlsões foram no sentido de que, sob os 
aspectos técnico e jutidico, as entidades propooenles satisfiZeram 
às exigências do Edital e aos requisitos da legislação especifica de 
radiodifusão. 

4. Nessas condições, à vista das entidades que se habilita· 
ram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do ediW, tenho 
a honra de encamiJJbar o assunto à elevada consideração de Vossa 
Excelência., çncarecendo se digne de enviar ao Ccingrêss:o" Nacio
nal as anexas portarias de permissão, as quais estão consubstancia
das no subitem 105 das Condições do Edital. 

5. Esclareço que, o subitem 105 das Condições do Edital. 
faculta ao Ministro de Estado das Comunicações, verificadas a 
COD.veniência e, havendo possibilidade técnica, outorgar permissão 
a mais de uma proponente denb:e as que atenderam às suas condi
ções. Os atos de outorga somenre virão a produzir seus efeitos le
gais após dehõeração do Congresso Naciaoal.. na forma do pará
grafo terceiro, do artigo 223, da Constituição. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profun
do respeilo- Antônio Carlos Magalhães. 

PORTARIA N' 83, DE 9 DE MARÇO DE 1990. 

O Ministro de Estado das CoDlllnicações usando das alri· 
buições que lhe conferem o art. I' do Decreto n' 70568. de 18 de 
maio de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radio. 
difusão, com a redação dada pelo Decreto n° 88.067, de 26 de ja
neiro de 1983, e tendo em vista: O -que consta do Processo MC n° 
29000.009662189, (Editiiln' 157/89), rei;olve:- - --

1 - Outorgar permissão à Rádio Panema Ltda., para explo
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direiro de exchlsividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Andirá, Estado do Paraná. 

II- A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Bra
sileiro de Telecomnnicações, leis subseqüentes, regulamentos e 
obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta. 

Ill - Esta permissão somente prodUzirá efeitos legaiS após 
deliberação do Congresso Nacional, na fonna do art. 223, § 3', da 
Constimição. - - - - -

IV- Esta Portaria entta em vigor na dala de sua publicação. 
-Antônio Carlos Magalhães. 

(A Coinissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 63, DE 1995 
(N' 395194, na Câm~ doo Deputados) 

Aprova o ato que renova a permissão ou-torga
da à Rádio Canoinhas Ltda. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüêocia modulada na ci
dade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. 

O Congresso Nacional decreta: 
A rt. I ° Fica aprovado o ato a que se r~fere a Portaria n° 61, 

Je 22 de junho de 1992. que renova. por 10 (dez) anos, a partir de 
2 de dezembro de 1990. a permissão outorgada à Rádio Canoinhas 
Ltda. para explorar. sem direito-de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada na cidade de Aorianópo
lis. Es-tado de Santa Catarina. 

An.. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGE_M N'327, DE 1992 

Senhores Membros do Coogresso Nacional. 
Nos termos do art. 49, inciso Xll, combinado com o§ 1° do 

art. 223 da Constiruição Federal, submeto à apreciação do Con
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado dos Transportes e das Coiii1Ulicações. o 
ato constante da Portaria n° 61, de 22 de junho de 1992, que reno
va a permissão à Rádio Canoinhas Ltda.., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de Aoria
nópolis. Estado de Santa Catarina 

Brasília, 23 de julho de 1992.- Itamar Franco. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 021192- SNC, DE 22 DE JU
NHO DE 1992. DO SENHOR MINISfRO DE ESTADO 
DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a ínclusa 

Portaria n°6l, de 22 de junho de 1992, pela qual renovei a permis
são da Rádio Canoinhas Ltda. para explorar serviço de radicxiifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de Aorianópolis, 
Estado de Santa Catarina. 

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaxam-se· 
sobre o pedido, considerando-o devidãmente instruído, o que me 
levou a deferir o requerimento de renovação. 

3~ Esclareço que, nos termos do § 3o do art. 223 da Consti-
1 tuição, o ato de renovação somente produzirá efeitos legais ap6s 
deliberação do Congresso Nacional, -a quem encareço se digne 
Vossa Excelência de encaminhar a anexa portaria. acompanhada 
do processo administrativo que lhe deu origem. 

Respeitosamente,- Aft'onso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Portaria n° 61, de 22 de junho de 1992 

O Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 
no uso de suas atribuições e de acordo com o dis~to no art. 6°, 
inciso U. alínea d, da Lei n° 8.422. de 13 de maio de 1992, e tendo 
em vista o que consta do Processo no 29108.()(X)4()7190. 

I- Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n° 4.ll7, 
de 27 de agosto de 1962. por !O (dez) anos, a partir de 3 de de
zembro de 1990. a permissão outorgada à Rádio Canoinhas Llda., 
pela Portaria n° 263, de 28 de novembro de 1980. J>ar!Lexplorar, 
sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão em freqüên· 
da m<X.Julada. na cidade de Aorianópolis. Estado de Santa Catarina. 
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II - A execução do serviço. cuja outorga é renovada por 
esta portaria. reger~se-á pelo Código Brasileiro de Telccomunica
çõe~ leis subseqüentes e seus regulamentos. 

Ill- Este ato somente produzirá efeitos legais após delibe
ração do Congresso Nacional, nos termos do § 3o do art. 223 da 
Constiiuição. 

IV- Çsta Portaria entra em vigor na data de :rua publicação. 

Alfonso Alves de Camargo Netto 

(À Comissão de Educação) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 64, DE 1995 
(N° ~5, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o ato que renova a concessão outorg"a
da à Radio Missiooeira Sete Povos Ltda. para explo
rar servi~ de radiodifusão sooom em onda média na 
cidade de São Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprovadO o ato a que se refere o Decreto s/n de 

30 de juobo de 1992, que "'nova por !O (dez) anos, a partir de 29 
de abril de 1990~ a Concessão outorgada à Rádio Míssioneiia Sete 
Povos Ltda. para explora sem dcreito de exclusividade serviço de 
radiodífusào sonora em onda média na çidade de São Luiz Gonza~ 
ga, Estado do Rio Grande do Sul. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data ~e 
sua publicação. 

MENSAGEM W 477, DE 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do artigo 49, inciSo XII, combinado com o§ 1° 

do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação do 
Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de EsLado dos Transportes e das Comunicações. o 
ato coostante do Decreto que renova a concessão outorgada à Rá~ 
dio Centrn.l Missioneira Ltda. posteriormente transferida à Radio 
Missioneira de Sete Povos Ltda, para explorar serviço de_ radiodi~ 
fusão sonora em onda média na cidade de São Luiz Gonza.ga. Es
tado do Rio Grande do Sul. 

BriiSill&; 30 de julho de 1992. - Fernando C oDor, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 119/92 DE 9 DEJUUiO DE 
1992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vos

sa Excelência o incluso projeto de decreto de renovação do prazo 
de vigência da concessão outorgada à Rádio MissionCira Sete ~cr 
vos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média. na cidade de São Luiz Gonzaga. Estado do Rio Grande do Sul. 

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instttií
do de a.coroo com a legislação em vigor e a estação está funcicr 
nando dentro das características técniCas a ela atribuídas por este 
Ministério. --

· 3. Nos termos do § _3o do_ art. 223 da Constüuição, o ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberaçã_o do 
Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo admi-
nistrativo pertinente, que a esta acompanha. -

4. Estas, Senhor Presidente, as minhas considerações a res
peito do mencionado projeto de decreto, que submeto à _elevada 
coosideração de Vossa Excelência. -

Respeitosamente, Affouso Alves de C amargo Netto, Mi
nistro de Estado dos Transportes e das Comunicações. 

DECRETO DE 30 DE JUNHO DE 1992 

Renova a concessão outo-rgada à Rádio Cen
tral Missioneira Ltda, posteriormente transferida à 
Ràdio Missiooeira Sete Povos Ltda, p•ra explorar 
serviço de radiodifusão sonora em onda média, oa dda .. 
de de São Loiz Gonzaga, Estado do Rio Gnmde do SuL 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
conferem os: arts. 84, inciso IV e 223, da Constituíção, nõs i:ermos 
do art. 6°,_inciso I, do Decreto no 88.066. de 26 de janeiro de 1983, 
e tendo em visla o que consta do Processo n° 29102001837/89, ·· 
decreta: 

Art. 1°. Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3° da Lei 
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir de 
29 de abril de 1990, a concessão outorgada à Rádio Ceolra! Mis· 
sioneira L TOA. posteriormente transferida à Rádio Missioneira 
Sete Povos LTDA. cujo prazo residual da outorga foi mantida pelo 
Decreto sem número de 10 de maio de 1991. para explorar. sem 
direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda 
média, na cidade de São Luiz Goozaga. Estado do Rio Grande do Sul. 

Parágrafo único. A exerução do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por este Decreto. reger-se-á pelo Código Bra
sileiro de Telecomunicações. leis subsequentes e seus regulamentos. 

Art. 2°. Este ato somente produzirá ef~itos legais ap6s deli
beração do Cüng:resso Nacional, nos terinos do § 3° do art 223 da 
Constituição. 

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 30 de julho de 1992: 171° da lndepend_ência e 104° 

da República.- Fernando CoUor. 

(À Comissão de Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 65, DE 1995 
(N° 7/95, na Câmara dos Depl_lt~ldos) 

Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio e Televisão Atalaia Ltda., para ezplorar 
serviço de radiodifusão sorio.:;a-Crii orida média oa ci-
dade de Óbidos, Estado do Pará. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I ° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto &o. de 4. 

de agosto de !992, que renova. por !O (dez) anos, a partir de 14 de no
vembro de 1989. a concessão outorgada à Rádio' e Televisão Atalaia 
Ltda., para exp!Oiar, sem direito de exclusi.vidade. serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidadé de Obidos. Estado do Panl 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEMN'437,de 1992 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do art. 49. inciso XII. combinado com o§ }0 do 

art. 223. da Constituição Federal, submeto à apreciação do Con
gresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações, o 
ato constante do decreto que "renova a concessão outorgada à Rá
dio e Televisão Atalaia Ltda .. para exploi:ir serviÇO de rãdiõdifu~ 
são sonora em onda média, na cidade de Óbidos, Estado do Pará". 

Brasília. 4 de agosto de 1992. - Fernando CoUor. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 149/92 DE 14 DE JULHO DE 
1992 DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES. 

Excelenrissimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vos· 

sa Excelência" o incluso projeto de decreto de renovação do prazo 
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de vigência da concessão rotorgada à Rádio de Televisão Atalaia 
Ltda., para explOiar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Óbidos, Estado do Par.i. 

2. O pedido de renovação encontta-se devidamente instruí
do de acordo com a legislação em vigor e a estação está funcio
nando dentro das caracteristicas técnicas a ela atribuídas por este 
Ministério. • -- -

3. Nos termos do § 3° do art. 223 da Constinlição. ó ato de 
renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do 
Congresso Nacional, a quem deverá ser remetido o processo admi
nistrativo pertinente. que esta acompanha. 

4. Estas, Senhor Presidente. as minhas considerações a res
peito do mencionado projeto de decreto que submeto à elevada 
consideração de Vossa Excelência. 

Respeitosamente,- Afl'onso Alves de Camargo Netto, Mi
nistro de Estado dos Thmsportes e das Comunicações. 

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE 1992 

Reuova a pmoessão outorgada à Rádio e Tele
visão Atalaia Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na ádade de Óbidos, 
Estado do Paní. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
conferem os arts. 84, inciso IV, e 223. da ConstitUiÇão, e nos termos 
do art. 6°, inciso L do Decreto n• 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e 
tendo em vista o que consta do Processo n° 29110.0005331&9..-decreta: 

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei 
n• 4.117. de 27 de agosto de 1962, por lO (dez) anos. a partir de 
14 de novembro de 1989, a concessão deferida à Rádio Atalaia 
Ltda.. atualmente denominada Rádio e Televisão Atalaia Ltda .. 
cujo prazo residual da ootorga foi mantido pelo decre_to sem nú
mero de 10 de maio de 1991, para explorar. sem direito de exclust
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade 
de Óbidos, Estado do Paii. . 

Parágrafo único. A exerução do serviço de radiodifusão, 
cujaoutorgaérenovada pcresteclecmo. reger-se-á pelo Código Bra
sileiro de Telecomunicações. leis subseqúentes e seus regulamentos. 

Art. 2° Este ato somente produzir.í efeitos legais após deli
beração do Congresso Nacional. nos termos do § 3° do art. 223 da 
Constirnição. 

Art. 3° Este decreto entrn em vigor na data de sua publicação. 
Brasüia. 4 de agosto de 1992; 17l0 da Independência e 104° 

da República.- Fernando CoUor. 

(A Comzssão d~ Educação.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 66, DE 1995 
(N° 70115, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo, por Troca de Notas, 
de 4 de novembro de 19~ que emenda o Acordo so
bre Cooperação Administrativa Mútua para a Pre
-venção; a Pesquisa c a Repressão às lnfraçõcs Aduanei
ras, de 18de março de 1993, entre o Brasil e a França. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica apróVãdo o te:tto do Acordo. por Troca de No

tas, de 4 de novembm de 1994, que emenda o Acordo sobre Coo
peração Administrativa Múwa para a Prevenção. a Pesquisa e a 
Repressão ãs Infrações Aduaneir.ls, de 18 de março de 1993, enlre 
o Brasil e a Fmnça. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à _aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resu1tar em revisão do referi
do Acordo. assim como- quaisquer ajustes complementares que. 

nos termos do inciso I do art. 49 da Constiruição Federal. acarre
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL 

Art. 2° Este decreto legislativo enlia em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 1.084, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da 

Constin.tição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do 
Acordo. por troca de Notas_. de 4 de novembro de 1994, que emen
da o Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua para a Pre
venção. a Pesquisa e a Repressão, àS Infrações Aduaneiras, de 18 
de março de 1993, entre O Brasil e a França. 

O Acordo, por troca de Notas. ora encaminhado, deverá ser 
anexado ao Acordo de 18 de março de 1993- o qual foi submeti
dO à- ápreciação de Vossas Excelênc~s pela Mensagem n° 394, de 
l 0 de julho de 1993. estando ainda em trâmite na Câmara dos De
putados, uma vez que ambos os atos internacionaiS entr.ffii em vi-· 
gor à mesma data. 

Brasilia, 30 de novembro de 1994.- Itamar Fraooo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 5721MRE, DE 24 DE NOVEM
BRO DE 1994, DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO, 
INIERINO. DAS RELAÇÕES EXlllRIORES 

Excelenússimo Senhor Presidente da República, 
Submeto a Vossa Excelência o anexo Acordo. por troca de 

Nt ltaS, de 4 de novembro de 1994, celebtado entre Brasil e França, 
que emenda o Acordo sobre Cooperação Administrativa Mútua 
para a Prevenção, a Pesquisa e a Repressão às Infrações Aduanei-
ras, assinado em Brasília. em 18 de março de 1993. -

2. O presenle Acordo. por troca de Notas, modifica o Acor· 
do de 1993 em seU artigo 1}0, acrescentando as seguintes disposições: 

"A força probante dessas infoonações, bem como o 
direito de utiliz1l.las emjuíro. depende do direito nacional." 

3. Na forma em que o referido Acordo foi fli'Ill3do. em 18 
de março de 1993, o artigo 9° colide com um disp:!sitivo do C6di-. 
go de Processo Penal francês. Ademais, o acréscimP <mi efeb.lado 
permitirá ã Frn.nça a provar o Acordo em tela mediante um proce
dimento simplificado e favorecerá, assim. no interesse das duas 
Partes signatárias. a entrada em vigor com maior celeridade. 

A emenda acima trnnscrit.a, deverá ser submetida ao Con
gresso Nacional, onde o citado AcQido, de 18 de IIlllrÇ9 de 1~3. 
encontra-se tramitando, com vistas à aprovação de ambos os atos 
internacionais pelo Poder Legislativo. 

Respeitosamente,- Roberto Abdenur, Ministro de Estado, 
inlcrino. das Relações Exteriores. 

Brasília. 4 de novembro de 1994 
Senhor Embaixador, 
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de VossaEx

l·dt?ncia, de 4 de novembro de 1994, cuja tntdução para o porru
guê's é a seguinte: 

'Senhor Ministro. 
Tenho a honra me I!!ferir ao Acordo sobre Cooperação Ad

'nunistrativa Mútua pam a Prevenção. a Pesquisa e a Repressão às 
Infrações Aduaneiras entre o Governo da República Francesa e o 
Governo da República Federativa do Brasil. assinado em Brasília. 
em 18 de março de 1993. 

2. Por determinação de meu Governo, proponho a Vossa 
Excelência acrescentar as seguintes disposições ao artigo 9 do 
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mencionado Acordo, as quais. Já constam de outros acordos con-
cluídos pela França sobre a matéria: -

"A focça probante dessas infoonações, hem como o 
din:ilo de utilizó.las em juizo. depende do din:ito nacional." 

3. O artigo 9 do Acordo em tela. de conformidade com a 
proposta acima, passará a ter a seguinte redação: 

"As Administrações aduaneiras das duas Partes 
poderão apresentar, a título de prova, tanto nas suas atas, 
relatórios, depoimentos quanto no curso de processos e 
demanda perante os tribunais. as infonnações recebidas 
e os documentos produzidos nas condições previstas no 
P"'sente Acordo. A força proban"' dessas informações. 
bem como o direito de utilizá-las em jtúzo, depende do 
direito naciooaL'' 

4. Ficarei muito grato se Vossa Excelência mC- OO:inunicar-
que a presente proposta tem a aprovação de seu Governo. Nesse 
caso. a presente Nota e a Nota de resposta de Vossa Exccléncia 
constituirão Aeotdo entre: nossos Governos sobre a matéria. O pn:
sente Acordo. que emeoda o Acotdo sobro Coopernçio Adminis
trativa Mútua para a Prevenção, a Pesquisa e a Represslo h Infra.~ 
ções Aduaneiras, de 18 de março de 1993. entrará em Vigoc na 
mesma data em que este tíltimo passar a vigornr. 

Aproveito esta oportunidade para apresentar a Vossa Exce
l~ncia a garantia de minha elevada consideraç.io. - Mk:hel Leve
que, Embaixador Extraoroinário e Plenipotenciário da República 
Francesa.'' 

A Sua Excelênéia o Senhor 
Midlel Leveque. 
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da 
Rcp.íblica Francesa. 

2.. Em resposta. informa a Vossa Excelência que o Governo 
bmsileiro concorda com os termos- da Nota acima transcrita. A 
pn::sentc: troca de Notas constituir.í. portanto, uma emenda ao 
Acordo sobre Cooperaçio Administrativa Mútua para a PR:ven
ção. a Pesquisa e a Repn:ssão às Infrações Aduaneiras entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Francesa, HSinado em Brasília, em 18 de março de 1993. Esta 
emenda será submetida ao Congresso Nacional, onde O citado 
Acordo se encontra tramitando. com vistas à sua aprovação pelo 
Poder Legislativo da República Federativa do Brasil. 

Aproveito a oportuD.idade para renovar. a Vossa Excelência 
a garantia de minha mais alta consideração. - Celso L. N. Amo
rim, Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Fe
derativa do Brasil. 

(À Comissão de Relações Exteric~ese Defesa Na
cional.} 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 67, DE 1995 
(N° 72195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto da Resolução 47 (l) da Assem· 
bléia Geral do Instituto Internacional para a UnUica
çãõ do Direito Privado (UNIDROIT), adotada rm 
sua 4,. sessão, em 2 de dezembro de 1993, pela qual 
se introduzem emendas ao artigo XX de seu Estatuto 
Orgânico. 

O Cong~esso Nacional decreta; 
Art. 1° Fica aprovado o texto da Resolução 47 (I) da As· 

sembléia Geral do Instituto Internacional para a Unificação do Di
reito Privado (UNIDROm. adotada em sua 47• sessão, em 2 de 

dezembro de 1993, pela qual se introduzem emendas ao artigo XX 
de seu Estam to Orgânico. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem modificação da Resolução 
(1), assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do arL 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosOs ao patrimônio nacional. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

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

MENSAGEM N' 93. DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
De conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, da 

Constib.lição Federal, submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores. o tex.to da Resolução 
n° 47, da Assembléia Gefal do lnstiblto Internacional para a Unifi· 
cação do Direito Privado (UNIDROfD. adotada em sua 47' ses
são, em 2 de dezembro de 1993, pela qual se int:r<xluzem emendas 
ao artigo XX de seu Estatuto Orgânico. 

Brasília. 19 de janeiro de 1995. 

EMN'041/MRE 

Brasília. 16 de janeiro de 1995 

ExcelentísSúno Senhor Presidente da República, 
Elevo à considemção de Vossa Excelência. etil anexo, pro

jeto de .Mensagem ao Congresso Nacional pela qual se submete ao 
referendo legislativo o texto da Resolução D0 47 da Assembléia 
Geral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Pri· 
vado (UNIDRom. adotada em sua 47a sessão. em 2 de dezembro 
de 1993. pela qual se introduzem emendas ao artigo XX de seu 
Estatuto Orgânico. 

2. O Brasil voltou a aderir ao referido Estatuto, em 11 de 
janeiro de 1993, após sua aprovação pelo Congresso Nacional 
pelo Decreto Legislativo n° 71/92, tendo sido o mesmo promul
gado por Vossa Excelência pelo Decreto n° 884, de 2 de agosto 
de 1993. 

3~ As emendas ora propostas destinam-se a resolver, me-· 
diante a previsão de sanções semelhantes as .que figuram, para 
tais casos, em quase todos os instrumentos constitutivos de or
ganismos internacionais inter.Sovemamentais, graves proble
mas orçamentários com que se defronta o Instituto em virblde do 
acúmulo de grandes atrasos nas contnbuições de detetmina.dos. paí
ses--membros. 

4. As emendas consistem na introdução dos novos parágra· 
fos 3 e 5, que prevém a exclusão automática dos membros cujos 
atrasos atinjam certo monlante, sem prejuízo de suas obrigações 
fmaDce-írãS; bem com condicionaln o seu retomo a quitação daS 
contribuições pendentes de pagamento. Os parágrafos 1, 2 e 4 
mantém a redação dos atuais parágrafos do artigo XX. 

(FI. 2 da EM n'0411MRE. de 16-1-95.) 
5. Nos termos do art. XIX. parágrafos I e 2. do Estaruto as 

emendas que forem adotadas pela Assembléia-Geral entram em 
vigor quando aprovadas pela maioria de dois terços dos Governos 
participantes, devendo a respectiva aprovação ser comunicada por 
cada um deles, JX'1" escrito, ao Governo italiano. 

6. Per oportuno, informo Vossa Excelência de que as con
tribuições do Brasil ao UNIDROIT estão em dia. 

Respeitosamente, - Luiz FeUpe Lampreia, Ministro de Es· 
t.ado das RelaçõeS-E.XteriofeS. -

Brasilia, de de . - Uoidroit 
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RESOLUÇÃO ( 47) I 
adotada pela Assembléia-Geral em sua 4?

sessão em 2 de dezembro de 1993 

"A Assembléia Geral. 

Tendo em mente as dificuldades f1D3llceiras cida vez mais 
graves causadas ao Instituto pela falta de pagamento, durante vá
rios anos. por determinados Estados membros, de suas contribui
ções anuais, bem como as distorções criadas por esse fato no cál
culo das receitas anuais do lnstiruto; 

Consciente do fato de que as medidas até agora adotadas 
pela Assembléia-Geral em suas Resoluções (38) !, (40) !, (42) 
1. (42) 2. (42) 4 e (45) 2 não conseguiram remediar a situação 
criada pela existência de longos atrasos no pagamento, por de
termíoados Estados membros, de suas contribuições anuais ao 
Instiruto; · -

Convencida de que a única maneira de resolver os proble
mas criados pelo acúmulo desses longos aliasos é através de uma 
emenda ao EstabJto Orgânico do Instituto; 

Decide: 

1. introduzir a seguinte alteração no texlO do artigo XX do 
Estatuto orgânico do Iostituto: 

"1. TodoGovemoque pretenda aderir ao presente 
EstanHo notificará. sua adesão, por esciito, ao Governo 
italiano. 

2. A adesão será feita pelo prazo de seis anos; 
será tacitamente renovada de seis em seis anos, Sálvo de
núncia por eScrito Uin ano ãD:tes da expiração de cada 
período. 

3.- Sem P"'iJízo das disposições do parágrafo 2 
deste artigo. considerar·se-á que qualquer Governo que 
tenha acumulado atrasos nas contribJ.ições num montan
te igual ou superior ao total de suas contribJ.ições relati
vas aos quatro anos imediatamente precedentes terá de
nunciado automaticamente sua adesão ao presente Esta
tuto e tal denúncia surtir.á efeito na data do encenamento 
.das_f9nlas relativas ao último ano_do correspondente pe· 
ríodo de quatro anos. 

4. - As adesões e denÚDcias serão notificadas aos 
Governos participantes pelo Governo italiano. 

5~ - Qualquer Governo que tenha denunciado sua 
adesão ao presente EstalUto oo que haja sido considera
do como tendo-o denunciadcl de conformidade com as 
disposições~ do parágrafo 3 deste artigo só será readmiti
do depois de baver quitado a totalidade de suas obriga
ções fmanci::iras -par.a com o Instiwto.'': 

2. suprimir da tabela de contribuições do Instituto, a 
contar de 1° de janeiro de 1994. qualquer Governo que tenha 
acumulado atrasos de contribuições correspondentes ao pe
ríodo de quatro anos referido no parágrafo 3 do artigo XX 
do Estatuto Orgânico, tal como emendado pelo parágrafo 1 
da parte díspositiva desta Resolução. Entretanto, qualquer 
Govemo nessa situ.,ção continuará obrigado ao pagamento 
de suas contribuições anuais até qUe deixe de ser membro do 
Instituto quando da entrada em vigor das emendas ao ar
tigo XX do Estatuto Orgânico, como previsto nesta Resolu
ção ou em virtude de qualquer outra disposiÇãO do Estatuto 
Orgânico." 

LEGISlAÇÃO CITADA 

CONS111UIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

TÍTULO IV 
Da Organização dos Poderes 

CAPITuLo! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOn 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

····-··········-··············-·-·-··-······-·----··---·-----··----··-·· 
An. 49. É da competÔllcía exclusiva_do Coogresso Naciooal: 
I- ~esolver defmitivamente sobre tratados, a.ccrdos ou aiOs 

intemacionais que acarretem encargos 00 compromissos gravosos 
ao patrim.ônio nacional~ 

···---··--·-·-··-·------····---------··---·---·-··-··-····--·· 
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na

ciomL) 

PROJETO DE DECRETI .. ' .. EGISLATIVO N• 68, DE 1!195 
(N° 63195, na C ~.1nara dos Deputados) 

Aprova o tc:.~to do Acordo de Cooperação para 
a Prevenção ao Uso e Combate à Produção e ao Trá
rlOO Iücito de Entorpecentes e Substânclas Psiootró
picas, celebrado entre o Governo da RepúbHca Fede
rativa do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, 
em Moscou, em II de outubro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1°. Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação 

para a Prevenção ao Uso e Combate à Produção e ao Tráfico 
Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas celebrado 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo. 
da Federação da Rússia. em Moscou, em 11 de outubro de 
1994. . ~ 

Parágrafo únicO. Ficam sujeítos à aprovação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 00 referi
do Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares que~ 
nos termos do inciso I do art. 49 da ConstituiÇão federal, acam
tem encargo<> ou compromissos gravosos ao patrimôoio naciooal. 

Art. 2". Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
~ua ptJh_licação. 

MENSAGEM W 78. DE 1995 

<ienhore<> Membros do Congresso Nacional. 
De confonnidade com o disposto no artigo 49. inciso I, 

da ConStituição federal, submeto à elevada consideração de 
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores; o texto do 
Acordo de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à 
Produção e ao Tráfico Hícito de Entmpecentes c Substâncias 
Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federati
va do Brasil e o Governo da Federação da Rússia, cm Moscou. 
em li de outubro de 1994. 

Brasília, I 0 de janeiro de 1995.- Fernando Henrique Car-
do~. 
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E.M. N" 021/MRE 

Brasília. em 12 de janeiro de 1995 

Excelentissímo Senhor Presidente da República. 
Elevo à apreciação de Vossa Excelência o anexo Acordo de 

Cooperação entre o Brasil e a Federação da Rússia, para a Preven
ção ao Uso e Combate à Produção e ao Tráfico ilícito de Entorpe
centes e Substâncias Psicotrópicas, assinado em Moscou, no dia 
11 de outubro de 1994. 

2. O referido acordo contempla, inter alia, o intercâmbio de 
infOI'IIlaÇões nos aspectos mais relevantes do combate à produção 
e ao tráfico ilícito de drogas, bem como à coordenação de estraté
gias de prevenção do abuso de drogas e de reabilitação de depend
entes.. O ~-sente acordo amplia a gama de países com os quais o 
Brasil já assiDo\f instrumentos semelhantes corroborando o empe
nho do Governo brasileiro em particí:Par dos esforços internaCio
nais de combate ao tráfico e ao consuriiO ilícitos de enTorpeCentes. 

3. Nessas condições, submeto a Vossa Excelência o anexo 
projeto de mensagem ao Congresso Nacional, para rms de aprova
ção ao referido instrumento. 

Respeitosamente, Luiz Felipe Lampréia, Ministro de Esta
do das Relações Exteriores-: 

ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO 
DA REPÚBLICA fEDERATIVA DO BRASll.. 

E O GOVERNO DA FEDERAÇÃO DA RÚSSIA 
PARA A PREVENÇÃO AO USO E COMBA TE 
A PRODUÇÃO E AO TRÁFrCO fi..! CITO DE 

ENfORPECENTES E SUBSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 

O GoVCmo da República Federativa do Brasil 

e 
O Governo da Federação da Rússia 

(doravante denominados ''Partes Contratantes''), 

Conscientes de que o tráfico ilícito de entorpencentes e de 
substâncias psícotrópias representa uma grave ameaça à saúde e ao 
bem-estai" de5eus povos é um problema que afeta aS estruturas 
políticas. econômicas, sociais e culturais da sociedade; 

Em conformidade com os própositos da Convenção Única so
bre Ento!pencetens de 1961, da Convenção sobre Substâncias Psico
trópicas, de 1971, e da Olnvenção das Nações Unidas contta o Tr.ifi. 
co Ilíci!o de Entoqlencentes e Substancias Psicouópicas, de 1988; 

Inspirados na Declaração Política e no Plano Amplo Inter
disciplinar de Atividades Futuras em Matéria de Fiscãlização do 
Uso Indevido de Drogas, aprovado pela Conferência Internacional 
sobre o Uso Indevido e o Tráf100 llicito de Drogas. de 1987, e na 
Declaração Politica e no Programa Global de Ação, aprovados na 
XVII Sessão Extraordinária da Assembléia Geral das Nações Uni
das, de 1990, 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

As partes Contratantes respeitadas as leis e os regula
mentos em vigor em seus respectivos países, propõelil-Se a har
monizar suas políticas e a realizar programas coordenados para 
a prevenção ao uso de drogas a reabilitação do dependente de 
drogas e o combate à produção e ao tráfico ilícito de entorpe-

centes-e Substâncias pSciotropicas, bem como das substâncias lis
tadas nas tabelas I e n do Anexo da Convenção das Nações Uni
das contra o Tráfico iii cito de Entorpencentes e Substâncias Psico
trópicas, de 1988. 

Parágrafo único: As politicas e os programas acima mencio
nados levarão em conta as convenções internacionais em Vigor 
para ambos os países. 

Artigo U 

As Partes Contratantes cooperarão no que se refere à coibi~ 
ção do tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psícotr6picas 
e. quando necessário. realizarão reuniões de trabalho com os obje
tivos seguintes: 

a) chegar ao entendimento quanto ao intetcâmbio de infor
mações sobre as tentativas de transportes ilícitos de entorpecentes 
e substâncias psicotrópicas para o território de uma das Partes 
Contratantes; 

b) intercambiar informações sobre os modos de caiDUfJa
gem de cargas ilícitas de entorpecentes e substâncias psicotrópicas 
empregados na passa,gem de fronteiras, bem como sobre os meios 
de identificar tais cargas~ 

c) intercambiar informações relativas a identificação de tra
ficantes e dos itinerários por eles utilizados no transporte de entor
pecentes e substancias psicotrópicas, e 

-d) promover o iotercambio de especialistas para o esru.do 
das tecnicas e melodologi.as empregadas na identificação de cargas 
ilícitas de entopecentes e substâncías psicotrópicas. 

Artigo lU 

As autoridades competentes examinarão. em cofomJ.idade COIIl 

suas legislaç0es internas, as {X'SSibilidades recíprocas de aplicação de 
técnica de entrega vigiada ou de outros métodos semelhantes. 

Artigo IV 

1. Na área judicial. as Partes Ccintni.!.ante_s coopetarão, de 
acordo com suas -Jegtslações ioteinas, em assuntOs de interesse 
mútuo relativos ao combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e 
substâncias psirotropicas. com os seguintes objetivos: 

a) intercambia.r informações sobre metodos de detecção de 
fontes de suprimento de entorpecentes e substancias psicotrópicas 
e Sobre medidas de coibição de sua distribuição~ 

b) inten.:ambiãr infonnações sobre as respectivas legislaçõ
es e jurisprudência em matéria de entorpecentes e substâncias psi
<:Of.rópicas; 

c) promover intercâmbio de especialistas, bem como está
gio"-de funcionários para o aperfeiçoamento de seu nível profissio
nal na área de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e subs
tâncias psicr,titípícas: e 

d) promover reuniões de traballio sobre os temas deste 
Acordo. 

2. Qualquer informação concedida por uma das Partes COn-
U'atantes à nutra, em cumprimento do presente Acordo, tanto em 
fonna escrita c_omo em forma verbal, é considetada confidencial e 
pode ser utilizada com base oas condições apresentadas Pela Parte 
Contratante que a fornece. 
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Artigo V 
Nas áreas de educação e saúde piblica, cada .uma das Partes 

COillrallmles coopcrar.l. de acordo com sws legislações Ílllemas. oa 
prevenção ã dependêrn:ia de drogas e no tratmlento de dependentes. 

Artigo VI 

Os Ministérios-das Relações Exteriores das Partes Contra· 
tantes~ na medida do necessário e conforme entendimento múblo, 
realizarão consultas com vistas a coordenar e estreitar a coopera
ção entre os respectivos órgãos cOmpetentes das Partes Contratan
te~ conforme previsto pelo presente Acordo. 

Artigo VII 

As disposições do presente Acordo não impedirão. a uma 
das Partes Contratantes, realizar ou incentivar outras formas e mé
todos mutuamente aceitáveis de cooperação no combate ao tráfico 
e consumo ilicitos de entÓI'pecentes e substâncias psicotrópicas, 
bem como na reabilitação de dependentes de drogas. 

Artigo VUI 

O presente Acordo poderá ser modifl.Cado por mútuo con
·sentimento das Partes Contratantes, por troca de Notas diplomáti
cas~ Tais emendas entrarão em vigor em conformidade com as res
pectivas legislações nacionais. 

Artigo !X 

. Cada Parte Contratante notificará à outra. ·por Vla diplomáti-
ca. do cumprimento dos procedimentos exigidos pelas respectivas 
legislações para a aprovação do presente Acordo, o qual enrrará 
em vigor 30 (trinTa) dias após-o recebimento da última dessas noU

. ficações. 

Artigo X 

O presente Acordo terá vigêÕciã: de 1 (um) ano e ser.í auto
maticamente prorrogado por igual período, a menos que uma das 
Partes Contratantes, por vüi"cliplomática,. comunique sria intenção 
de detJ.UD.Ciá·lo. O término ocoll'CI'á 180 (cento e oitenta) dias após 
9 recebimento de tal notificação. 

Feito em Moscou, em 11 de outubro de 1994. ein -dois 
exemplares originais. nos idiomas português e russo, sendo ambos 
os .textos igualmente autênticos. - Pelo Ministério das Relações 
Exteriores da República Federativa do Brasil, Celso L. N. Amo
rim, Ministro de Estado das Relações Exteriores- Pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros da Federação da Rússiã, Andrei Vladi
m.irovitcb Kozirev. Ministro dos Negócios Estrangeiros. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

CONSliTUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 

·--···· .. ······-··-·-~;,_ .......... -----···-·-·····-·--···---~--_._,._ .. ~.:;~.:__ 
TÍfULOIV 

Da Organização dos Poderes 

CAPÍTULO! 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃOII 
Das Atribuições do Congresso Nacional 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
I- resolver defmitivamente sobre tratados. acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos oo compromissos gravosos 
ao patrimônio nacional. 

···-···---·-·····--··-··-·--.... --·--·----·-··-~---
(À Comissão de Relações &3eriore.s e Defesa Na

cional.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°69, DE 1995 
(N° 62195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os textos dos Acordos, por Troca de 
Notas, de ) 0 e 2 de junho de 1994, entre o Governo 
da Repúb6ca Federativa do Brasil e o Govero daRe
pública do Paraguai, que modifkam e complemeo· 
tam o Acordo, celebrado entre os dois Governos, em 
26 de setembro de 1992, para a construção de uma 
segunda ponte sobre o Rio Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Ficam aprovados os textos dos Acordos. por Troca 

de Notas. de !•e 2 de junho de 1994. entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da Repúlica do Paraguai que 
modificam e complementam o Acordo. celebrado entre os dois 
Governos, em 26 de setembro de 1992. para a constroção de uma 
segunda ponte sobre o Rio Paraná. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão das referi
das Notas, assim. como quaisquer a)lstes complementares que, nos 
termos do inciso I do art. 49 da ConstituíÇão Federal. acarretem 
encargos ou comtm?missos gravosos ao patrimônio nacional • 

Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

MENSAGEM N" 77. DE 1995 

Senh~s Membros do Conpsso Nacional. 
De conformidade com o disposto no art. 49. inciso I, da 

Constituição federal. submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelências. acomparibadõ de ExposiçãO de. Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores. Os textos dos Aoor
dos. por troca de Notas, de l 0 e 2 dejunbo de 1994. entre o Gover
no da República Federativa d_o Brasil e o Governo da República 
do Paraguai. que modificam e complementam o Acordo. celebrado 
entre os dois Governos em 26 de setembro cfe 1992. para a cons· 
uução de uma segunda ponte sobre o rio Paraná. 

Brasília. 18 de janeiro de 1995. - Fernando Henrique 
Cardoso. 

EM N° 022/MRE 

Brasilia. 12 de janeiro de 1995 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Elevo à consideração de Vossa Excelêncl3 o anexo projeto 

de Mensagem pela qual se submete ao referendo do Congresso 
Nacional os textos dos dois acordos, por ttoca de Notas. fUinados 
com o Paraguai em 1 o e 2 de junho de 1994. EsseS acordos modifi-
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cam. e complementam o ACQU:Ip, de 16 de setembro de 1992, para 
a consttuçlo de uma segunda ponte sobre o rio Paraná, unindo os 
dois países. 

2. O Acordo por troca de Notas n• 208, de 1• de junho de 
1994, tem por objetivo incluir a Ponte da Amizade na concessão 
da ol:n. ficando, desse modo, o consórcio vencedor enca.rregado 
de construir â nova ponte e executar os trabalhos de recuperação e 
modernização da Ponte da Amizade. cuja operação também se fará 
sob regime de cobrança de pedágio. 

3. Pelo Acordo por troca de Notas n• 209, de 2 de junho de 
1994, determinam-se os pontos de chegada nas cabeceiras da nova 
ponte, nos lados brasileiro e paraguaio, os quais fmam defmidos 
após as avaliações técnicãs pertinentes. 

Respeitosamente,- Luiz Fclipe Lampráa, Ministro de Es
tado das Relações Exteriores. 

N'209 

Assunção, 2 de junho de l 994 
Senhor Ministro, 

Tmho a homa de dirigir-me a Vossa Excelência para acusar 
recebimento de sua No la D0 10194, de 2 de junho de 1994, do se
guintetoor: 

"Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 
com referência ao Acordo assinado em 26 de setembro 
de 1992 entre o Paraguai C õ Brasil. pam a construção da 
Segunda Ponte Internacional sobre o rio Paraná. 

2. A esse respeito, dando cumprimento ao dispos
to no ponto 10 da Ata da ll Reunião da ComisSão Mista 
Paraguaio-Brasileír:a. para a ConstruçJ.o da Segunda Pon
te Internacional sobre o Rio Paraná, realizada em Foz do 
Iguaçu nos dias 14 e IS de dezembro de 1993, permito
me propor em nome da República do Paraguai, sejam 

,geterminados os pontos de chegada no lado ~guaio, a 
Aveõida General Bernardino Caballero, e no lado brasi
leiro, a Avenida General Meira, sendo, a partir desses. 
pontos, a construção dos. acessos de responsabilidade 
dos respectivos países. 

3. Estando Vossa Excelência de acordo. esta Nota 
e a de resposta de Vossa Excelência do mesmo tett, 
constituirão um Acordo entre nossos dois Governos. que 
entrará. em vigor uma vez que as Partes se tenham comu
nicado o rumprimento dos requisitos legais vigenteS-em 
cada uma delas. · 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os p!'Otestos de minha mais alta e distinta 
consideração.- Do<::tor Luís Maria Ramirez Boettner, 
Ministro de Relações Exteriores." 

2. Em resposta. tenho a honra de transmitir a Vossa Exce
lência a conformidade do Governo brasileiro com o texto da refe
rida Nota e. por conseguinte, a mesma e a presente Nota consti-
tuem Acordo entre nossos dois Governos. -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
os protestos da minha mais alta consideração. - C. E. Alves de 
Souza, Embaixador do Brasil. 

N'208 

Assunção. I o de junho de 1994 

Senhor Ministro, 
Tenho a honra de clirigir-me a Vossa Excelência com refe

rência ao Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Repú
blica do Paraguai para a construção de uma Segunda Ponte Inter
nacional sobre o Rio Paraná. assinado em Foz do lguaçu em 26 de 
setembro de 1992. , 

2. A esse respeito, dando cumprimento ao panigrafo 6° 
da Ata Final da II Reunião da Com.issio Mista Brasileiro-Para
guaia para a construção de uma Segunda Ponte Internacional 
sobre o Rio Paraná. realizada em Foz do Iguaçu, nos dias 14 e 
15 de dezembro de I993,levo ao conhecimento d~ Vossa Exce
lência que o Governo brasileiro propõe modificar os Artigos I; 
Ill l.a), c), d), e). g) e IV do Acordo acima mencionado, ten
do em vista a necessidade de compatibilização da nova pon
te com a ponte da Amizade, os quais passariam a ter a seguinte 
redação: 

"Artigo I 

As partes se comprometem. a iniciar o exame das questões 
referentes à concessão do projeto. da construção, da manutenção, 
da operação e da exploração de uma Segunda 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor Luíz Maria Ramírez Boettner. 
MfuilirundeReb~Exterio.re~ 

Ponte Internacional e suas obras complementares entre o 
Brasil e o Puaguai, sobre o rio Panmá.. cooj.IntamCnte com o pro
jeto de recuperação/modernização, da recuperaçãalmodemização. 
da manutenção. da operação e da exploração da Poote da Amizade 
e de suas obras complementares. 

Artigo lll 

L A comissão Mista terá as seguintes atribUições: 

a) reunir os ·anr.ecedentes necessários a flm de elaborar os 
termos de referência relativos aos aspectos técnicos, econômicos e 
fmanceiros _da concessáo, a ser objeto de licitação pública. sem· 
aval dos Govemos e sem trânsitO mínimo obrigatório. A conces
são será dada a um consórcio fóimado por empresas internacio
nais, entre as quais deverá haver obrigatoriamei:J.te participação de 
empresas brasileiras e paraguaias. A participaÇão por país. Brasil e 
Paraguai. no capital do coos<xci.o não poderá ser inferior a vinte c 
cinco por cento; 

c) preparar a documentação necessária para levar a cabo a 
licitação pública e a posterior adjudicação das obras e seiViços 
descritos no Artigo_ I deste Acordo~ 

d) proceder à adjudicação das obras e seiViços; 

e) supeiVisionar a execução e fiSca~. durante a etapa 
de construção da segumia ponte_ e recuperação/modernização da 
Ponte da Amizade, o desenvolvimento dos trabalhos e seiViços 
concedidos; 

g) acompanhar. supervisionar e fiscalizar a manutenção. a 
operação e a exploraçãO da concessão. durante o seu período de 
vigência. 

Artigo IV 

1. O custo dos esrudos, dos projetas e das obras de constru
ção da segunda ponte, e recuperação'mcxlernizaç.ão da Ponte da 
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Amizade~ assim como, das obras complementares que forem obje
to de concessão, estará a cargo do consótt:io vencedor. 

2. A responsabilidade pelo& custos das ligações rodoviárias 
desde as redes viárias existentes em ambos os países até o ponto 
de acesso à segunda ponte será defmida oportunamente por ambas 
as partes, por troca de Notas Reversais_.1 

3. Estando Vossa Excelência de acordo, esta Nota e a de 
resposta de Vossa Excelência. de idêntico teor, incorporam--se -ao 
instrumento acima meocionado e coo.stitue Acordo entre o Gover
no da ~epública Federativa do Brasil e o Governo da República 
do Paraguai. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
os protestoo de minha mais alta consideração. - C. E. Alves de 
Sousa, Embaixador do Brasil. 

LEGISLAÇÃO Cri' ADA 

CONS1ITUIÇÃO DA 
REPÚBUCA FEDERATIVA 00 BRASIL 

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

I - resolver defmitivamente sobre trâtados. acordos ou atos 
-íntemacionais que acarretem encargos cu compromissos gravosos 
ao património nacional; 
............ _______ .. ___ ........... ·---·-····------··---~-
·-··-----·-··-------------··-··-.. --··-------··---·-···-

(À Comissão de Relações Exteriores e DefesaNa
ciow.zl.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVO.N' 70, DE 1995 
(N' 59195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte 
Aéreo entre o Governo da Repúbliaa Federativa do 
Brasn c o Governo de Macau, celebradO em Macau, 
em 15 de julho de 1!194. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Fica aprov~do o texto do Acordo sobre Transporte 

............................. - .... ,_ ........................................ --.. ·-··-·--·- -Áérco enérc o Governo da Repóblica Federativa do Brasil e o Go-

TÍJ1JLO IV verno de Macau. celebrado em Macau, em 15 de julho de 1994. 
Da orga-aização dos Poderes Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congres-

CAPÍllJLO I so Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do 
Do Poder Legislativo referido Acordo, assim como quaisquer ajustes complementares 

·-··-··-··-·-··-··-··-··-·-··-·-··-··-······---··-·-··-··-··--·--que, nos teJ;ID.OS do incisO I do art. 49 da Constituição F~ôn:I. 
- acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrun mo 

SEÇAO n · ona1 
Das Atribuiçõel do Congresso Nacional D8Cl • • • • da! d Art. zo Este decreto leglSiatlvo enua em v1gor na a e 

sua publicação. 

MENSAGEM N° 72tJ, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

De confonnidade com o disposlo no artico 49, inciso I, .da CoruJtituiçlo Federal. 
submeto a elevada consideraçlo de Vossas ExceJenciu. ICOfllpan!wiO de Exposiçlo de Motivoa 

do Senhor Minísao de Estado. Interino. das Reloçlles Ex1eriores, o ,..to do A<cnlo soble 

Transporte Mreo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de Macau. 
celebrado em Macau, em JS de julho de 1994. 

snsrua. 6 de ... -, de 1994. 
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ÃrPpS,t'R<.:> lN:. vc>r/vw ~-" .-ko/#-t>e, .D6 :;6 t:~ n~"ll.s~ 
~ /<?4/1, ..:.o .n?AI7ST<>;e..o ..,.,.r R<>LA~ .~:.rn•-<?á:;oM.s. ~ 

como é c!o conhecimento de Vossa Excel6ncia, •• 15 de 

julho de 1994, o Ministro de Estado da Aeronáutica, Tenente

Briqadeiro do Ar Lélio Viana L6bo, • o Governador de Macau, 

General Vasco Joaqui• Rocha Vieira, assinaram •• Macau o Anexo 

texto do Acordo sobre Transporte A8reo entre o Governo da 
RepUblica Federativa do Brasil • o Governo de Macau. 

2. O Acordo, que viabilizará, o estabelecimento de serviços 
aêreos regulares - de passageiros, carq;s e correio - entre 0 

Brasil • Macau, III, do ponto de vista comercial, de partiCUlar 
interesse estratégico, por ass•qurar mais uma via de acesso para a 
1-iqaçlo .:111rea coa a ÁSia Oriantal, mercado .. rit.o acelerado de 
creaciaanto. 

3. 

celel:lraclo por Macau.. 
que é o primeiro ato internacional 
que jo6 tinalizou Gtandiaent.a. para a 

•••inat.ura de outroa inatruaentoa sobre transporta aéreo coa oa. 

principais fornecedores de aervic;:oa da aviac;:&o. c:oaerc:ial do 
aundo. Foi aprovado pelo Grupo de Tranaiç&o Sino-Portu9'J••,. o 
que aaaequra sua aobréYiv&ncia após 1919, quando Macaq paaaar• 
• Adainiatray&o da Rap~lica Pc~ular da China. 

4. Naaaaa cond1ç6aa, elevo • consicleraç&o da Voaaa 
Excal•ncia o anexo projeto da Manaa;ea, que aubaete ao 
Conqraaao Nacional o texto do presente Acordo. 

Respaitoa ... nte, 

!~~·-
A'OROO SOBRE TRANSPORT~ A!R!O ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA 

FED~RATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DE ~CAU 

o Governo da República Federativa do B~••il 

• 
o Governo 
6r9lo c!e 

d• Macau, devidamente autorizado pelo competente 
•obe~j:pi.j, da República Portuqu••• e c0n1 o 
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conaentimento do Gov~o da Rep6blica Popular da China, 

(daqui por diante reteridos como •• •partas' Contratantes•) 

Oeaajando contribuir para o desenvolvimento da aviação civil 
internacional I 

Desejando concluir um,aeordo entre Brasil • Macau de•tinado a 
estabelecer serviços aireosJ 

AcordaM entra ai o ••quintar 

ARTIGO 1 

Definições 

Paia os efeitos daate Acordo, • exeato quando disposto 
~expressamente .. contrlrio, os tar..oa aequintes si9niflcam1 

aJ •Autoridades Aeronluticaa•, no caso da República 
Federativa do- Brasil, o Ministro da Aeroniutiea, a no calo 

de Macau, a Autoridade de Aviaçio Civil, ou1 em ambos 01 
casos, qualquer pessoa ou 6rqio auto~izado a executar 

quai1quer funçaea no presenta exercida• pela• autorldadea 
aciMa mencionadaa, 

b)·•Empresa 4e•19~&da•, uma empresa de tran~porte aireo que 

tenha lido de1iqnada e autori&ad& de conformidade coa o 
arti90 4 de1te AeordoJ 

c) •Area•, ea relaçlo I República Faderativa do Bra111, t .. o 
sentido que i atribuldo a •Territ6rio• no artiqo 2 da 
Convençlo aobre Aviação Civil Internacional, aberta l 
aaainatura em Chicaqo em 7 de dezembro de 1944, e •• 
rela~io a Macau~ coepreende a Panln1ula de Macau e as 

ilhal da Taipa e Coloaner 

dJ •serviço• alreoa•, •serviço• aireoa internacional a•, 
•empre•a de transporte aireo• e •paraqe• para fina nlo 

comerciaia•, o aentido que lhea I atribu!do pelo arti9~ 
96 da referida Convançior 

e) •Tarifa aeroniutica• . 
taxa aplicada 

ou •taxa 
empresas de 

autoridade• compotentea, ou por 

de utilizacio•~ qualquer 

transporte aéreo pelaa 

estas autorizada, pela 

utilização de propriedade ou serviços aeroportulrioa ou de 

aervico• de naveqação aérea, e de sequrança da aviacio, 

incluindo os com eles conexos, por aeronaves • •• suaa 

tripulacõea, pa•saqeiros e carva1 
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f) •Acordo•, este Acordo, o seu Anexo 
modificações ao Acordo ou ao AnexoJ 

• 
q). "Leis e requlamentos• de uma Parte Contratante, as leis e 

regulamentoD que, a qualquer tempo, estejam em.viqor na 

ãrea dessa Parte contratante; 

h) •serviços acordados", serviços aéreos nas rotas 
especificadas para o transporte de passageiros, carga e 

correio, separadamente ou em combinação, 

i) ·~ota especifiqfd&", uma das rotas especificadas no Anexo 

a este Acordo: 

j) "Tarifa", 

I. o preço cobrado por uma empresa de transporte aireo 
pelo transporte de passageiro• 

serviço• aireos requlares e o• 

reapeitantes aos serviço• 
transportei 

e sua baqage• .. 

encargos • condiçõe• 

aqreqados a •••• 

II. o frete praticado por uma empre•• de transporte aireo 
pelo transporte de carga . (e~cluindo correio) a. 
serviços aéreos requlares1 

IIX. •• condicõea requladoras do acesso • aplicabilidade 

desaes ~eçoa e taxas de frete~ incluindo todos e~ 
beneficio• a eles adatritOil 

IV4 a eomiaaio paqa por uma empreaa de transporte aireo a 

ua aqante respeitante a bilhetes vilidoa ou 
conhecimento• de carqa aérea completados por eaae 
agente para transporte ea· serviços aireoa reqular.a. 

ARTIGO 2 

DiapoaiçõeJ da convenção da Chicaqo Aplielvaia 
aoa Serviços Internacionais 

Ha aplicaçio deste Acordo, 
eonfoaddade coa aa disposições da 

as Partes Contratantes aqirio .. 
Convenção sobre AYiação Civil 

Internaqional, aberta i"asainatura em Chicaqo, ea 7 de dezembro de 

19~~. incluindo oa Anexos e quaisquer ~lterações à Convenção ou aos 

aeus Anexos que •• apliquem a ambas •• Partes Contratantes, na medida 
em que ••••• disposições sejam apliciveis aos serviços aéreos 

internacionais. 
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ARTIGO J 

Conceasão de Direitos 

1. Cada Part.. Contratante concede i outra Parte Contratante oa 
di~itos a sequir eapeeificadoa neste Acordo, coa a finalidade de 

operar serviçoa aéreos internacionais numa rota especificada. Enquanto 
estiver operando um serviço acordado numa rota especificada, a empresa 
de transporte aéreo de cada Parte Contratante gozarir 

2. 

a) do direito de sobrevoar a área da outra Parto Contratante' 

b) do direito de aterrissar na referida lrea para fins 
nio-comerciaiar 

c) do direito de embarcar na referida irea, nos pontos e nas 
rotas eapecifieadaa, passageiros, baqaq .. , carqa o correio 
deatinadoa a ou oriqinadoa em pontoa na irea da outra 
Parte ContratanteJ 

d) do direito de embarcar naa ireaa 
ponto•~ nas rotas •~pacificadas~ 

carga e correio, destinados a ou 

lrea da outra Parte contratante. 

de terceiras Parte• nos 
pa•aaqeiros, baqaq•, 

oriqinados .. pontos na 

Nenhuaa diaposiclo dQ prt..iro parlqrafo deste artiq~aatf 

considerada ca.o conferindo a uaa empresa de tranaporte aéreo deaiqnada 
de uma Parte Contratante o direito de embarcar,. na lrea da outra Parte 
Contratante, pa11aqeiroa, baqaq .. , 

mediante paq ... nto ou retribuicio 
deaaa Parte Contratante. 

carqa • correio, tranaport&dos 

1. 

• deatinadoa a outro ponto na irea 

ARTIGO 4 

Deaiqnacio e Autorização 

Cada uma d&l Partea Contratantes terl o direito da desiqnar, 
por eacrito~ l outra Parte Contratante, uma 

tranaporta •'reo para explorar os merviços 

ou maia ..prasaa de 
acordados nas rotas 

especificada• e para revoqar ou alterar ••••• deaiqnaçõos. 

2. Ao receber a notificação da deaiqnacio~ •• Autoridades 

Aeronluticaa da cada Parte Contratante, ea conformidade coa •• suas 
leis • requla~M~ntoa, cpncadario, se. dentO r&, à empresa ou eçresaa de 
transporte aireo desiqnadaa pela outra Parte Contratant., as 

autori~cõe• necesaáriaa i exploração doa serviços acordados. 

3. As Autoridades Aeronáutica~ de c:ad& uma Partes 

Contratante• poderão requerer que uma empresa de transporte aéreo 

de~iqnada pela outra Parte Contratante prove que está qualificada para 
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preencher a• condiçõe• prescritas pelas leia e regulamento• normal e 

razoave1mente aplicado• por essas autoridades à exploração de Serviços 

aéreo• internacionaia. 

4. a) O Governo de Macau teri o direito de recusar conceder as 
autorizações de exploração referidas no segundo pariqrafo de•te artiqo, 

ou de impor condições que possam considerar necessárias ao exerc!cio, 
por uma empresa de transporte aéreo desiqnada, dos direitos referido• 

no número 1 do artigo 3 de•te Acordo, sempre que considere que a 

propriedade substancial e o controle efetivo dessa empresa não residam 
na República Federativa do Brasil ou em nacionais seus. 

b) o Governo da República Federativa do Brasil teri o direito 
de recusar conceder as autorizaçõea de exploração referidas ~o número 2 
deste artigo, ou de impor condiçÕes que possam consid~rar necessiriaa 
ao exere!eio. por uma empresa de transporte aireo desiqnada, doa 
direitos referidos no número 1 do artiqo 3 deste Acordo, sempre que 
considere que essa empresa nio tenha a sua sede e o seu principal local 

de neg6cioa ea Macau. 

:; • Loqo que uma empresa de transporte aéreo esteja desta forma 

de~iqnada e autori~&da, pode iniciar a exploração dos serviço• 
acordados, desde que cumpra as disposições apliciveia.constant~a deste 
Acordo. 

Al!TIGO 5 

Aplicação de Leia e Requlamentos 

1. Aa leia e oa regulamentos de uma Parte Contratante relativos 
i entrada e salda da sua _área de aeronaves afetaa a aerviçoa alreoa 
interhacionaia ou à exploração e naveqaçio desaas aeronaves deveria ser 
observadas pelaa aeronaves da~ eMpresas desiqnadds pela outra Parte 
Contratante, sem distinção de nacionalidade, à entrada, durante a 
permanincia e i sa!da da ãre& da primeira Parte contratante. 

2. Aa leis e os requlamentos de uma Parte Contratante relativoa 
i entrada e i partida de sua irea de passageiros, tr1pulaçC.a, earqa e 
correio, transportado• a bordo de aeronaves, de•iqnadamente oa 
respeitante• a entradÃ, deapaehc, imiqraçio e passaportes,-~ como oa 
aduaneiros • sanit&rioa, deverão ser cumpridos pelas empresas de 
transporte aéreo dasiqnadaa pela outra Parte Contratante, por ou .. 
nome desaea passageiros, tripulações, carqa ou correio, i entrada, 
durante a pormanincia e i sa!da da área da primeira Parta Contratante. 

3. 

•• 
Ao aplicar as leis 

empresas de transporte 
e os regulamentos referidos neste artiqo 

aéreo designadas pela outra Parte 
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Contratante, nenhuma das Partes ContratÃntes concederá tratamen~ .. i• 

favorivel i• suas própria• empresas. 

ARTIGO 6 

Revogação ou Suspensão da Autorização 

1. Cada uma da• Partes Contratantes terá o direito de revogar ou 

suspender uma autorização ou de suspender o exercício do• direito• 

eGpocificado9 no primeiro parágrafo do artigo 3 deste Acordo por uma 

empresa de transporte aéreo designada pela outra Part~ r.cntr•tante, ou 

de impor as condições que considere necessãrias ao exercleio d••••• 

direitos: 

2. 

a) ii no caso do Governo de Macau, sempre que con•idere que 

a propriedade substancial e o controle efetivo de•sa 

empresa não pertençam i RepÚblica Federativa do 

Brasil ou a nacionais seus: 

ii) no caso do Governo da RepÚblica Federativa do Brasil, 
sempre que considere que •••• empresa nlo tenha a aua 
sede e o seu principal local de negócios .. Macaur 

b) no caso de essa empresa não cumprir as leis e o• 

requl~ntoa da Parte Contratante que concedeu esses 
direitos r 

c) se essa empresa deixar de operar de conformidade co. •• 
condições previstas neste Acordo. 

Salvo se a imediata 
a suspensão do exerc!cio doa 
artigo ou a imposição ...das 

revoqaçio ou suapensio da autorização ou 
direitos referidos no número 1 deste 

condições at referidas .. JDOstrarea. 
esaenciaia para impedLr novaa infrações das leis e doa regu~nto•~ os 
direito• ref•ridoa s6 aerlo exercidos após a realizacio de conaultaa a 
'utra Parte Contratante. 

ARTIGO 7 

Reconhecimento de Certificado5 e. Licenças 

1. Os certificado• de aeronaveqabilidade, os certificado• de 

habilitação e as licenças, emitidos ou convalidados por u.a Parta 
Contratante e ainda .. viqor, serão reeonhecidos como vilidoa pela 
outra Parte Contratante para os objetivoa de operação doa aerYiçoa 
acordado• na• rota~ especificada•, desde que tala certificada• ou 
licença• sej.. eaitidoa ou convalidado• em conformidade coa o• padróe• 
••tabeleeidos aeqando a Convenção referida no artiqo 2 deste Acordo. 
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2. Cada Parte contratante, todavia, re3erva-:se o direito de 

recusar reconhecer, para sobrevõo da sua própria área, certificados de 
habilitação e licenças concedidos ao• seu• próprios nacionaia, no caso 
da RepúblicA Federativa do Braail, reaid,.:,:ntea, no caso de Macau, 

pela outra Parte contratante. 

ARTIGO 8 

Operação dos Serviços Acordados 

1. Haverá justas e !quais oportunida_de~ para as empresas de 

transporte aéreo designadas de ambas as Partes Contratantes para operar 

os serviços acordados nas rotas especificadas. 

2. Ao operar os serviços acordados, •• empresas de transporte 
aireo designadas de cada uma das Partes Contratantes deverio tomar em 

cont~ os interesaea das empresas de transporte aéreo desiqnada• pela 
outra Parte Contratante, de modo a que nio sejam indevidamente afetadoa 
os ••rviço• que eataa últimaa operem no todo ou .. parte da• me•ma• 

rotas. 

J. O• eerviçoa acordado• operados pelaa empresas de transporte 
aéreo designadas pelaa Partes Contratante• deverlo ter uaa relaçio 
estreita ca- aa neceaaidadea de tranaporte do público naa rotaa 
eapecificadaa e teria como objetivo priori-ária a aatiefaçio das 
neeeaaidadea ea capacidade, exietent•• o razoave~nte previa!veia, 
para o transporte de paaaaqeiroa e carga, incluindo correio de e para a 
área 4a Parte Contratante que desiqriou as empresas, dentro de u.a taxa 
de ocupaçio razoáv.1. A oferta de traneporte ·ae passageiro• e carga, 
incluindo correio, 
especificadas que 

e.barcadoa e desembarcado• 
nio oa pontes na irea da 

ea pontoa naa rotaa 
Parte Contratante que 

coa o princ!pio qeral de designou a empreaa, ••ri feita •• coneordincia 
~· a capacidade deYerl estar relacionada coa1 

1. 

a) a procura de tranaporte de e para a área da Parte 
Contratante que deaiqnoU •• eaprea&SJ 

b) a procura de transporte na reqiio atraveaaada pelos 
servicoa acordados, após aerea toaadoa ea conta os outros 
aervico• de transporte estabelecidos pela• .-presas. ~ 
tranaporte aéreo doa ~atados a! ccapreendidosJ 

c) os requisitos de econoaia da operaçio 4a ~re•• de 
tran•porte aireo. 

ARTIGO 9 

Aprovaçio de Boririoa 

As e.pres•• de eransporte aireo de cada uaa 4as Partes 

de horirioa para oa 
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servicos acordadoa, bem como aa •u•• modificações, l aprovaçlo das 

Autoridades Aeroniuticali· "de ambas as Partes Contratante• no prazo 
m!nimo de 45 (quarenta a cinco) dias antas da •ua entrada .. vi9oz 
pretendida. 

2. As empresas de transporte aéreo dasiqnadas de cada uma daa 
Partes Contratantes poderão explorar, numa base ad hoe, vãos 

suplementares ao1 serviços acordados. Os pedidos de aprovação desaaa 

vôoa devem ser submetidos i aprova;io das Autoridades Aeronáuticas de 
ambas as Partas Contratantes no prazo m!nimo de 3 (trisl dias úteis 
antes da data pretendida para a opera;io. 

ARTIGO 10 

Tarifas 

1. As tarifas a serem aplicadas para o tranaporta nos aarvicoa 
acordadoa entre •• ireaa das Partaa Contratante• aarlo aatabeleeidaa ea 
~!vais razoável•, levando-se em consideração todos oa fatorea 
pertinentes, inclusive o interesse doa usuários, o custo de operação~ 
lucro razoáve~, earaeterlst:l.eas do serviço e, quando adequado, as 
tarifas cobradas por outras. empresas d& transporte aireo operando .. 
toda ou parte da mesata rota. 

2. As tarifas mencionadas no número 1 deste Artigo serlo 
acordadas, se posalvel, entre as empresas aéreas deaiqnadaa das Partes 
Contratantes. Aa empresas de transporte aireo · des:l.qnaclas nio ooderio 
ser ~idas · de propor, nem as Autoridade:- Aaranlutieas de aprovar~ 
qualquer tarifa, no ca.a dessaa empresas nlo terea eons..,u:l.do obter o 
acordo para •••• tarifa daa outras empre~aa dea:l.qnadaa ou em razio de 
~•nhuaa outra empresa de transporte aéreo des:l.qnadã estar a explorar a 
mesma rota. Neste contexto, •a mesma rota• significa a rota explorada, 
não a rota especificada. 

J. ~ tarifas aaaia acordadas seria •ubmetidaa, para aprovaçio, 
is Autoridades Aeronluttcãs das Partes Contratantes, pelo menos &O 

(sessenta) dias antes da data proposta para a aua introdução. Ea casos 

~•pecia:l.s, este prazo poderl ser reduzido, sujeito a acordo das d:l.taa 
Autoridades. Ao receber .. a apresentaçio das tarifa•• •• AUtoridades 
Aeronluticas exaainario taia tarifas s .. atraso desneces•lrio. Meaha.a 
tarifa entrarl .. Yiqor •• a• Autoridades Aeronluticaa de cada ~. 
Contratante não eativerea de acordo com ela. As Autor:l.aadea 
Aeronlutieaa poder~ comunicar às outras Autoridade• Aaronlutic•• .a 
pror~çio da data de introdução de uma tart!a ~reposta. 

4. Se uaa tarifa nio puder ser fixada ea confo~dade co. aa 
di•poaiçõe• do número 2 deate artiqo, ou, se no per!o4o previa~ DO 
nü..ro J deate artiqo, ua av:l.•o de desaprovaçio tiver Siao dado. •• 
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Autoridadea Aeronluticaa das Partes contratantes eafor~ar-••-io para 
fixar a tarifa de ca.ua acordo, mediante conaultas nos ter.os do artiqo 
17 deste Acordo. 

5. Se as Autoridade~ Aeroniuticaa nio puder•• chegar a ua acordo 
a respeito da tarifa que ~ •• tenha sido submetida nos termos do número 

3 deste artiqo, nem sobre a fixação de qualquer. tarifa, nos termos do 
número 4 deste artiqo, a diverqincia seri solucionada em conformidade 

com as disposições do artiqo 18 deste Acordo. 

6. a) Nenhuma tarifa viqorará se as Autoridades Aeroniuticas de 

qualquer uma das Partes contratantes estiverem em desacordo com a 

mesma, salvo sob as disposições previstas no número 4 do artiqo 18 

desta Acordo. 

b) Quando as tarifas tiverem sido estabelecidas ea 
conformidade coa as disposições do presente artiqo, essas tarifas 
permaneceria ea viqor at' que novas tarifas sejaa estabelecidas, nos 
termos das di•posições deste artiqo ou do artiqo 18 de•te Acordo, ati o 
prazo .txtmo de 12 (doze,.meses ap6s a data de desaprov&çio pelas 
Autoridades Aeronluticas de uma das Partes Contratantes. 

7. Se as Autoridades Aeroniuticas de uma das Partes Contratantes 
de acordo coa uma tari~a fixada, as Autoridades 

Aeroniutieas da outra Parte Contratante serão notificadas e as .-presas 
•'r••• de•iqnadas procuraria, se neeesslrio, ch~q•r •-~ entendimento._ 
se, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data ~n recebi .. nto da 

notifieaçlo, uaa nova tarifa não puder ser fixada ea confor.aidade com 
as disposições previstas nos números 2 · • 3 deste artiqo, os 
proeedi-.ntos indicados nos números 4 e 5 deste artiqo serlo aplicados. 

s. As Autoridades Aeroniuticas de amba• as Partes contratantes 
esforçar-se-io por assegurar quez 

a) •• tarifas cobradas e recebidas correspondam ls tarifas 
acordadas por ambas as Autoridades Aeroni~ticast • 

b) nenhu.a eepresa de transporte aéreo conceda abatimento 
sobre tais tarifas. 

ARTIGO 11 
nireitos Alfandeqirios 

1. ~. aeronaves usadas am serviços aireos internacionais pelaa 
~resaa de transporte a;LeO desiqnadas de cada uma daa Partes 
Contratantes, seu equipaoento normal, eombusttvel, lubrificantes, peças 
sobressalente•, incluindo motores e provisões de bordo (incluindo, 
entre outros, alimentos, bebidas e tabaco) que estejaa • bordo 4••••• 
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aeronave• .. rio iaento• pela ~utra Parte Contratante, nuaa baae de 

reciprocidade, de todos os direitos aduaneiros, taxas de importação e 

outros impostoa ou taxas aemelhantes não baaeados no cuato doa aerviços 

preatadoa i cheqada, desde que esse• equipamentos e abastecimentos •• 

mantenham a bordo da aeronave. 

2. O equipamento normal, as pecas sobressalentes, os 
abast~cim.ntos de combust!vel e lubrificantes, as provisões de bordo, 

bilhetea impressos, os conhecimentos de carga aérea, quaisquer 
material• impresaos que tenham aposta a insígnia de uma empresa de 

transporte aéreo desiqnada por qualquer das Partes Contratante• e o 
material publicitário norma~nte distribuído qratuitamente por essa 

empreaa, introduzido• na área da outra Parte Contratante por ou em nome 
dessa empresa ou embarcados nas aeronave• utilizadas por essa empresa e 
destinados unicamente ao uso a bordo dessas aeronaves na exploraçÃo de 
serviços aéreoa internacionais, serão isentos pela outra Parte 
contr~tante, numa base de reciprocidade, dos direitos aduaneiroa, taxas 
de importação e outros impostos ou taxas semelhantes nio baseado• no 

•custo dos ;erviços preatados à cheqada, mesmo que esses abastecimentos 
se destinem a aen"' usados na parte da viaqem que tenha luqar sobre a 

\área da Parte Contratante ea que foram embarcados. 

3. Pode s~r exigido que os produtos referidos nos números 1 e 2 
deste artiqo sejam mantidoa sob vigilância ou eontrol• d&a autoridade• 
competentea. 

4. o equipamento normal transportado em aeronaves, aa peca• 
sobressalentes, os abaatecimentoa de eombust!vel e lubrificantes e aa 
provisõea de borc!o daa aeronaves das empresaa de transporte aireo 
dasi9nadas de qualquer daa Partas Contratantes s6 po4.. ser 
deacarreqadoa na área da outra Parte Contratante eom a aprovaçio daa 
auaa autoridadea alfandaqlrias, aa quais pod.. exigir que esaea 

~tetiais aej~ oolocadoa aob a aua aupervisão ati aerea reexportado• 
ou de outra fo~ seja disposto sobre elas nos termos da respectiva 
requlamentaçio alfandeqiria. 

s. O dispoato neste artiqo é igualmente apliclvel no• casoa .. 
que uma ampreaa de tranaporte aéreo desiqnada de qualquer daa Partea 
Contratantea tenha estabelecido arranjos oo. outra ou outr~a "eapreaaa 
de transporte aireo atinentes ao empréstimo ou tranaferãncia, na lrea 
da outra Parte Contratante, doa produto! ~'pacificados noa nü.eroa 1 e 
2 deste arti9o, desde que-eaaaa empra1as dasfrut- doa Maa;)S clireitoa 
junto 4•••• Parte Contratante. 

6. Os p&asa;eiroa, a baqa9ea e a carqa ea trlnaito diXeto' 
através da lraa da uma Parte Contratante, e que não sai .. do aetor do 
aero~orto raaervado para tal propósito, serio, no mlximo, a~tidoa a 
um controle mu~to aimplificaclo~a menos que medidas de aequraaça contra 
a violineia, a pirataria .;~•• • o trifico de estupefacientes ve~ a 
exiqir de forma diferent•· A baqaqem e a carva em trãnaito direto aario 
isentas de quaiaquer direitos, encarqoa e taxas. 
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ARTIGO 1_2 

Sequrança da Aviação 

Junho de 1995 

1. As Parte• contratantes reafirm~ que a sua obriqaçio, no seu 

relacionamento mútuo, de proteqer a sequrança da aviação civil contra 
ato• de interferincia il!cita faz parte integrante deste Acordo. Aa 

Partea Contratante• aqirio,. eapeeialmente, em conform.idade com •• 

dispoaicõea respeitantes i sequrança da aviação constantes da Convenção 
Relativa la Infraçõea e a Certos OUtros Atoa Cometidos a Bordo de 

Aeronaves, assinada .. Tóquio no dia 14 de setembro de 1963, da 
Convencio para a Repressão da Captura Illeita de Aeronaves, assinada na 
Haia no dia 16 de dezembro de 1970, • da Convencia para a Repressão de 
Atoa Il!citoa Contra a Sequrança da Aviação Civil, assinada em Montreal 
no dia 23 de aetembro de 1971. 

2. AI Partea Contratante• fornecer-se-ão, mutuamente e 50b 
pedido, todo o apoio necessário para impedir atoa de captura il!cita de 
aeronave• civia e outro• atoa il!citos contra a soqurança desaaa 
aeronavea, doa aeua paaaaqeiroa, tripulaçõea, do• aeroportoa • doa 
serviçoa da naveqaçio airoa, bea como outra• ameaças contra a segurança 
da aviaçio civil. 

3. Aa Partea Contratante• aqirio, no seu relacionamento .ütuo. 
aa conformidade coa aa diapoaicõea apliciveia aobre sequrança da 
aviacio conatant.. da Convenção aobre AViação Civil Internacional. 
aberta i. aaainatu:ra - ChicagO ea 1 de deZembro de 1944. Iqual.mente 
exigirlo que oa operadorea daa aeronave• nelaa reqiatradoa e oa 
operadoraa daa uronavea ~ tenham. o ••u principal local de neqócioa 
naa aus: lreaa, ~ co.o oa operador•• doa aeroportoa naa auaa ire••• 
ajaa .. confo~dade coa ••••• disposicõea sobre.sequrança da aviaclo. 

4. Ali Partea Contratantes acordam ea que pode ser axi9ic!o a 
esses operadorea da aeronave• o cumprimento daa diapoaic3ea aobre 
segurança da aviaclo conatantes do número 3 deate artiqo. axiqidaa pela 
outra Parta contratante. l entrada. durante a permaniacia a l aa!da da. 

irea deaaa Parta Contratante. cada uma daa Partaa coatratantea 
aaaequrarl que aerlo efativamente aplicadaa, na aua lr••• .. dida• 
apropriada• para proteger •• aeronaves e in~peeionar paaaageiro•• 
iripulaç~e • respectiva bagagaa pesaoal, baqaqem, carqa • proviaõaa de 
bordo ante• • durante o .-barqu.e • o carregamento. Cada \UI& daa Pai-tea 
Contratante• conaiderarl, também, positivamente qualquer aolicitaçlo da 

outra Parta Contratante atinenta l tomada de medidas aapeciaia de 

••qurança para fazer faca a ~ ameaça ••pec!fiea. 

5. ~ caao de incidente• ou ~aça• de ocupação il!cita de 
aeronav•• civia ou outro• atoa il[citoe contra a •egurança 4aa ... 
aaronavea, do• .. u. paaaageiro• e tripulações, aeroporto• ou aerYiçoa 
de naveqaçio aéraa, aa Parta• Contratantes preetar-aa-io apoio m6tuo. 
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facilitando as comunicação~ e outra• medidas apropriadas tendentes a 

pôr termo co~ rapidez e segurança a esses incidentes ou ameaças. 

ARTIGO 13 

E5tat1stica• 

As Autoridades Aeronáuticas das Partes contratantes 
fornecer-se-lo periódica • mutuamente, a seu pedido, as estat!sticaa 
que •• revelem razoavelmente necessiriaa para a revisio da capacidade 
oferecida pelas empresas de transPorte air.o desiqnadaa daa Partes 

Contratantes, nos serviços acordados. Esses el ... ntoa incluirão toda a 
infor.açio neceaalria para deter.inar a quantidade de trlfego 
transportado por ••••• empresas nos serviços acordados. 

Alt'l'IGO 14 

Tranaferincia de Rendimentos 

As aaprea.. de transporte aireo desiqnadaa pela RepGbllca 
Federativa do Brasil terlo o direito·de converter • de transferir para 
o Brasil o exc.dente das receitas sobra as despesas efetuadaa 
locat.ente. ~ e.preaaa de transporte airao deaiqn&daa por Macau terlo 
o direi~o de converter • da transferir para Macau, a aeu pedido, o 
excedente daa receitas sobre aa deapasaa efatu~ loca~nte. A 
converaio e a ~ansferincia daverlo aer autorizadas ... raatrlça.a, l 
taxa de clablo apliclvel la tranaaçõea correntes que sa verificar l 
data .. que eaaea rend~tos sej.. apresentados para converalo a 
tranafarincia. ~Tais operaç&.a nio estarlo aujaitas a quaisquer 
anca~•· excluidoa os nor.almente cobrados pelos bancos para a aua 
execuçlo. 

Alt'l'IGO 15 

Representaçlo das Empresas de Transporta Alireo 

1. As eçresaa de transporte aireo deaiqnadaa de cada wu daa 
Partas contratantes serlo autorizadas, de acordo coa aa leia • 
ragu~ntoa 4a outra Parta Contratante raapaitantaa l entrada, 
per.anldcia a ..prego, a introduzir • a manter na lrea da outra Parta 
Contratante o aeu pessoal executivo, ticnico, operacional e outros 
eapacialistaa neceaalrioa l-exPloração doa serviços acordados. 

2. As empresas da transporte aéreo de5iqnadaa da cada uma das 
Partas Contratantes terio o direito de proceder à venda de transporte 
aéreo na iraa da outra Parta Contratante, diretamente ou, •• aast. o 
entender .. , atravia doa aeua aqentea. 

Cada uma desea• empre•as terá o direito de comercializar t5l 
tran•porte e qualquer pessoa seri livre de o adquirir na moeda local 
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ou, aujeito is leit e requlamentos da outra Parte contratante, 

qualquer moeda livremente conversivel. 

ARTIGO 16 

Tarifas Aeronáuticas 

em 

1. Nenhuma daa Partes Contratantes poderi impor ou permitir que 

saj .. impoataa la empresaa da transporta aéreo deaiqnadaa da outra 

Parta Contratante quaiaquar tarifaa aeronáuticas maia elavadaa que aa 
iapoataa ia auaw pr6priaa empr•••• da tranaporta airao qua exploram 
aarviçoa afraca int.rnacionaia aimilaraa. 

2. Cada uma daa Partas Contratante• favoracarl a raalizacio da 

conau~taa entra aa auaa compatantaa autoridadaa a aa empraaaa da 

cranaporta aireo utilizadora& doa aarviços • instalações, quando 
poaalv.l atravia daa orqanizaçõea rapra .. ntativaa daaaaa ·~r••••· Sarl 
dado aoa uaulrioa u. pri-aviso razo&vel de qualquer a· ~ração nas 
tarifas uronlutJ.caa, de foraa a permitir-lhes expreaaar -~ •u• opiniio 
antea de as alteraç&es aer .. feJ.taa. Cada uma das Partes Contratantes 
favoreceri a troca de info~çio apropriada sobre as tarifa• 
aeron6uticaa entre aa suaa ~petentea autoridade• • a• empresas de 
tranaporte alreo. 

ARTIGO 11 

consulta• 

Cada u.a da a Parte a Contratante• pode, a todo o tempo, 

solicitar a realisaçlo de conaultaa aobre a iapl ... ntaçlo, 
interpretaçlo, aplicaçlo e alteraçlo deate Acordo. Bsaas conaultaa, a 
ter .. luqar entre as Autoridade• Aeronluticaa, iniciar-ae-lo nua prazo 
ele 60 'aeaaenta) diaa a c:ontar da data - que a outra Parte Contratante 
~ceba a aolicit.açlo escrita, salvo ae for acordado divera ... nt.e entre 

•• Partea contratantes. 

AR'l'IGO 18 

Solução de Cont.roviraiaa 

1. Se aurqir alquaa controvlraia entre,aa Partea contratante• 
relat.i~a I int.erpretaçlo ou l aplicaçio deate Acordo, •• Partea 
contratantes diliqenciarlo para rasolvi-la, em prtmeiro luqar, pela via 
de negociaçlo. 

2. Se •• Partea Contratantes nio conaequir• reaolver a 
controv,raia por via de negociaçlo, poderio acordar ea .~~l-la I 
decisão de uma pessoa ou orqanhnno ou, a pedido de qualquer das Partes; 
5ubmeti-la a um tribunal de trêa árbitros, que •erá const.itu!do da 

seguinte forma• 
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a) no prazo de JO (trinta) dia• apó• a•recepçio do podi~ de 
arbitraqem~ c~da uma das Partes Contratantes nomear& um 

árbitro. No prazo de 60 (•essenta) dias apó• a nomeação do 
saqundo irbitro, será nomeado, por acordo entra os dois 
irbitroa nomeados, um terceiro irbitro, que funcionarl 
como Praaidenta, a que dava ••r nacional da um Estado que 

po••• ••r conaidarado neutro am ralação l controvlrsia1 

b) •• dentro doa limita• temporaia acima ••pacificados não 
tiver sido feita qualquer uma daa nomeaç&.a, qualquer da• 
Parta• Contratante• pode aolicitar ao Px-•idanta do 
Conaalho da Orqanizacio da Aviaçlo Civil Internacional que 
proceda la nomeaçóe• nacaaalriaa, no prazo da lO (trinta) 
diae. se o Praaidanta for nacional da ua Batado que nlo 
dava ser considerado neutro .. rela~io l controvlrsia, a 
na.eaçlo aarl feita pelo Vice-Prasidanta .. ia antiio sobra 

quea nlo ~nda •••• vicio. 

l. Salvo acordo - con~ririo das Partes ou •a di vera-nt.e 
••tiver disposto nesta artiqo, o tribunal deter.inarl oa liaitaa da aua 
juriadiçlo • eatabelecerl as auaa reqraa procaaauaia pr&priaa. 

4. o tribunal clecicliri 
contratantes, no o termos da 

por ..... maioria, devendo as 
leqialaçio . própria, 

Partes 
acatar 

1. Qualquer ~ ou IIOd.ificaçio desta Acordo, estabelecida 
palas Partes contrat;ant.es, antrarl em vi~or .. data a aer det.arainad&,.· 
por escrito, indicando que todos oa procecu.manto• internos neceaslrioa 
for .. conclu!doa por a.baa as Partes COntratantes. 

2. Qualquer ... nda ou modifieacio do Anexo a este Acordo aerl 

acertada entra •• Autoridades Aeronáuticas • antrarl .. viqor qu&D4o 

confirmada por escrito, por ambas as Partes Contratantes. 

ARTIGO 20 

Denúncia 

Cada Parta Contratante poderl, a qualquer ~nto após a 
entrada .. Yiqor desta Acordo, notificar a outra Parta Contratante, por 
escrito, da sua decisão de denunciar e~t• Acordo. Tal notificação aará 
feita simultaneamente i Organização da Aviação Civil Internacional. O 
Acordo deixará de viqora.r 1 (um) ano após a data do recebiJ~Htnto d- ~ 
notificação pela outra Par~~ ~ontratante, a meno~ que esta s~ja 
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retirada, de comua acordo, antes 
recebimento da notificação nio 

de expirar esse perlodo. Se o 
for acusado pela outra Parte 
considerada recebida 14 {quatorze) 
O~qanizaçio da Aviaçio Civil 

Contratante~ essa 
diaa após seu 
Internacional. 

notificação ser& 
recebimento pela 

AR'I'~GO 21 

Re9iatro 

Bate Acordo • todaa .. suas ... ndaa serão registrados na 
Orvaaizaçlo da Aviaçio Civil Internacional. 

Alt'l'IGO 22 

Entrada .. Vigor 

Bate Acordo entra - viqor loqo que aa Parua Contz:atantea •• 
notific~, por escrito, que todos oa proced.t.entoa neceaalrioa para 

~1 ~oraa conclu!doa. 

Ea fi do que, oa aiqnatlrioa, tendo sido devi~nte 
au~rizad.oa peloa aeua reapectivoa Governos, aaainar.. o presente 
Acordo. 

Feito - Macau, - IS dto o .... a...-· dto 1994, - doia 
ex-..plarea oriqinaia, naa l!nquaa portuqueaa • chineu, sendo a.boa o• 
C.xtoa iqaat.eftt;e aut;lntieo•• z:. eaao de diverqincia, prevaleeerl a 
veraio portuquaaa. 

Miniatro da Kata4o 4• 
AeronluUca 

PELO GOVII:RliO DB MACAU 

I. ltotaa a ·~ operadai pela• UIPre••• "- tr&na~porte •'reo 
deaiqnada• pel• República Federativa do araails 
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?ontos no Brasil - pontos lnte~dllrioa - Macau - ponto• al'• 

II. Rotai a 

M~cau - pontoa inte~41lrioa - um ponto no Braall* - ponto• alia 

• Ca aar escolhido pelas ·~re••• de tranaporte airao daalqnadaa 
por Macau) 

NOTAS 

1. Aa e.praaaa da tranaporte alrao dealqnadaa pela Rapdblica 
Ped.eratlva do •l'aail poderio, •• qual.;r:er ou .. to4oa oa v&oa, 
o.itlr escalas conatantal daa ~otaa aci .. aapeelficadaa, • poderio 
aerYi•laa •• q~alquar ord .. , deade que oa serviços acordados 
neataa rotai co.ecaa .. pontos no Brasil. 

2. AI ...,reaaa de tranaporta direo daai9nadas por Macau poderio, aa 
qualquer ou .. todoa 01 v&os, ~itlr eacalaa constantes daa rotas 
act.a eapeciflcadaa, • poderio aervl-laa •• qualquer on~•, dead• 

que oa aervlçoa acordados naataa rotas caa.caa •• Macau. 

3. lfenhu. ponto · • BOIMJ Konq, Taiwan ou no interior da China poder i 
.... oerrl.do ,_ ponto lnte....Wlo ou alia. 

•• Aa e.pnaaa 

Contra tu te a 
lntenoldloo 
poderio ••r 
IA'I'A. 

da tranaporce alreo deaiqna4aa de aab&l aa Parte• 
poderio utili1ar ati u. .&xt.o 4• doia pontoa 

• wa ponto al .. , co. direito• de trl!eqo, o~ quais 
variado& nu.A baae •••onal, de acordo eoa oa perlodoa 

5. lfenhw. ponto .. Portuqal oa no Japlo poderl ••r utili&ado co.o 
ponto lnte~lo ou al6a, coa direito• de trlfego, pela• a.preaaa 
4e tranaport8 aireo dealqnadaa de aabaa •• Partea contratantea. 

A Comissão de Relações Exte.riores e Defesa Nacional 
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PARECER 

PARECER N' 433, DE 1!195 
(Da COOllssão Diretora) 

Rcdação do vencido, para o turno suplemen
tar, do Projeto de Lei da Citoara n° 81, de 1993 (n• 
4.876, de 1!190, oa Casa de origem). 

A Comissão Dii<tom apreseDta a redaçio do veocido. para 
o tumo supl<mentar. do Projeto de Lei da C1mam n' 81, de 1993 
(n' 4.376, de 1990, na Casa de Origem), que inclui pa interligaçJo 
de Bacias do Plano Naci<mal de Viação. nas Bacias dos Rios Para
llllfba..Porani. a interligação Iwmbiara - conflu&lcia dos Rios Pa
nnail»-Grande. 

Sala de Reuniões da Comissilo, 29 de juobo de 1995. - Jú· 
Ho Campos, Presidente - Lcvy Dias, Relalcr - Ney Su....,na -
OdadrSoara. 

ANEXO AO PARECER N"433, DE 1995 

Inclui oa Interligação de Bacias do Plano Na
cional de VIação, nas Dadas dos Rios ParaiW'ba -
Paran6, a Interligação Ilumblara - Coolluêuda dos 
Rios Paraoalba- Grande. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 o É inclu!da na interligação de Bacias do Plano Nacio
nal de v ... çio. aprovado pela Lei n° 5.917. de 10 de setembro de 
1973, a interligação abaixo: 

"lDtedigação 

Paranaíba- Paraná 

Tr<dlo a ser tomado llllVqpivd 

DaviOOpolis- Calalilo- Itumbiam 
- a.cbceim Domada - Silo 
Simio - Coofileocia dco Rios 
Panmm.'ba- Gnmde.'' 

AIL 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em cmtrário. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pón:s) - O expediecte 

lido vai A'jiubticaçio. 

O Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Júlio Campos~ 2° Vice
Presidenk. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os Projetos de De
creto Legislativo D0 S 62 a 65. de 1995, lidos anteriormente. trami
tarão com prazo determinado de quarenta e cinco dias. nos termos 
dos arts. 233, § 1°, e 64, § 1 o da Constituição, combinados com o 
art. 375 do Regimeoto lctemo. 

De acordo com o art. 122. IL b, do Regimento Intemo, as 
matérias podetio receber emendas, pelo prazo de cinco dias, pe
rante a Ccmissão de Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os Projetos de De
CIClo Legislativo n"s 66 a 70, de 1995,lidos anteriormente, terão. 
nos termos do art. 376, c, do RegimenlO lnlemo, peraDte a Comis
são de Relações Exteriotes e Defesa Nacional o prazo de cinco 
dias para recebimento de emendas, fmdo o qual a referida Comis
são terá quinze dias, prorrogáveis por igual periodo, para opinar 
sobre as proposições. 

Sobre a mesa. indicação que será lida pelo Sr. 1 o Scctetário 
em exerclcio, Senador Jefferson Péres. 

É lida a seguinte: 

INDICA:ÇÀO N° 8, DE 1995 

Nos tennos do art. 224 do Regimento lctemo do Seoado 
FederaL apresento a presente indicaçio que tem per fu...lidade so
licitar -da Comissão de Infra-Estrutura.. com fundamento no art. 
104, incisos I e n. provid&.cias DO sentido de proceder estudos e 
analisar as medidas cabíveis para a urgeof.e instalaçio do Sistema 
de l'ransmissio Venezuela-Brasil com util.izaçio da energia gera
·da pela usina hi<bl&rica Raul Lcooi (Gúri) no suprimento de Boa 
Vista e Mma.us, já disponível e de baixo rusto. 

Justillcaçio 

O projeto denominado "Sisrema de Transmissão Veneme
la-Brasil", de autoria dos engenheiros Tácito Sampaio Alves e 
Alan:on Lopes, é, sem dúvida, a obra mais viável, de cooslruçio 
mais rápida e de menor impacto ambiental para suprimenlO de 
energia para as duas capitais do Norte do País. 

Acresce, ainda, que a implanlaçio do citado projeto oferece 
as seguintes vantagens: 

- Meoor prazo de implaDtaçio do que qualquer rutra alter
nativa. a energia esá dispaúveL 

- Tecnologia dominada pela CII8eDharia brasileira, em cor
rente alternada w CODlfuua. 

- Reduz de forma significativa o consumo de derivados de 
peiióleo (100 a 200 milhões de reais/.00). 

- Impacto am.bienlal pequeno, devido à existSncia da estra
da, AfOlará apenas 70 quilômetros quadrados, melado florestados. 
A madeira estará na beira da estrada; poderá ser veodida. 

- Infui fOI.'tcmente para a retomada do desenvolvimento, es
pecialmente em Roraima e Amazonas. 

- Projeto inserido na i"egiio amazônica, cujo desenvolvi
meJJto deve ser feito e protegido pelos países participantes do Tra
tado de Cooperação Amazôoica (3-7-1978), lambém coobecido 
como Pacto Amazôni.co. 

- Nilo exiStindo mooop6lio absoluto de eoergia elétrica, o 
projeto poderá ser desenvolvido pela emp=a pública, privada ou 
mista: a construção da obra nio necessita de licitaçio; somente na 
exploração econômica ela ~ exigida. Os direitos autorais estão rc
gistta.dos DO Brasil e na Venezuela. 

- lovestitueotos estimados em US$400 a US$500 milhões, 
oode32% em território venezuelano e 63% em territ6rio brasileiro. 

- A viabilizaçio deste projeto depende da fotmaçio de um 
coosórcio, passagem da liderança das negociações para o setor pri
vado, de um contrato com o{s) concession.ãrio(s) comprador(es), 
de autorizaçio governamental para cooslruçio da obra; de um 
contra1o de aluguel da iostalaçio. 

Estando o Governo Federal em fase dl! estudos sobre a via
bilidade da sua implanlaçio e rep<eSOOtando ele obra de vital im
portância económica não s6 para os dois Estados, mas também 
para a União. é de toda conveniência que a Comissão de Infra-Es
lrublra do Senado Fedem! acompaobe pari passu o desenvolvi
megto do projeto nas áreas competentes, designando. inclusive. se 
for o caso, um ou mais de seus membros para representA-la nesse 
acompanhamento. 

Sala das Sessões, 29 de juobo de 1995. - Senador José 
Agripino. 

(À Comissãcde Serviços de lnfra·Estrururo.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~A iodicaçio será 
publicada e remetida à comissão competente. 

Sobre a mesa, projetes que senlo lidos pelo Sr. 1 o Secrerário 
em exerdcio, Senador Jefferson Péres. 

São lidos os seguintes: 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 210, DE 1995 

Dispõe oobre o horário gratuito de propagauda 
ekltorai uas cmbsoru de rádio e lclevisio. 

0 Con!!"'SSO Nacional decreta: 
Art. 1 o A propaganda eleitonl no :rádio na televisão restrin

gir....,_i. unicamente, ao horúio gratuito disciplinado pela Justiça 
Eleiloml, com exl'=sa proibição de qualquer Jll'OP"ganda paga. 

Art. 'Z' Do pedode de tempo a ser resetVado pua a propa-
ganda eleitonl: -

I- por todas as emissoras de televisão do Pais, uma metade 
seri entre doze e quatone horas e a oup:a entre dezenove e vinte e 
uma bons: 

n - por todas u <mis<oals de Ddio do Pais, uma metade sen\ 
en1Ie sete e nove horas e a cutm entre demito e vinte e uma horas. 

§ J• Em cada faixa de horirio prevista no-~ deste artigo 
bav<ri uma propaganda eleitonl. rujo boório sen\ fiXado pela emis
som, de oomum acordo canos partidos ou coHgações portid6rias; 

§ 'Z' Se a emissora e os partidos e coligações partidáriaa nio 
chegamn a um acordo, o Tn"bunal Superior Eleitonl ou o Tnllu
nal Regional Eleitoral. conforme o Ambito da eleiçio, defmirá o 
horúio dos dois programas diários: 

§ 3° O partido ou coügaçio partidária, de comum acordo 
<XlDl a emissora, poderá dispor, de modo di v e=, do tempo que lhe 
6 reoemulo nos dois programas diários, ulili>mldo-o, continua ou 
fmcionadamente, ao I01J8o da programação. 

Art. 3° Esta lei entra em vigOl' na dat& de sua publicaçio. 
Art. 4° Revogam-se u dispJsições em cootririo. 

Jlllllillcaçio 

A difusão da propaganda eleitoml gratuita em rede nacional 
há muito tem sido COIII.estada por interferir na programação das 
emissools, relir.lr uma opção de la= dos cidadã:os e proc!uzir resuha
dos queslicóveis do poulo de vista da educaçio politica do povo. 

Pa< isao. este projeto visa a adequar a propaganda eleitoral 
ao novo tempo detDOCrilico. tomando-a uma opçio enio uma im
posição ao eleitO<. sem que haja restriçio ao direito de os partidos 
e candidatos diwlgarcm livre e grablitamentc suas prq:x>!las. 

A fámula sugerida 6 a de pennitir que cada..,;...,.,. de Ddio 
cu te~ mediante mtencfimcnto am os portidos e coligações par
tidhias. defina õ seu próprio haririo de exibiçio da proptganda. Do 
ponto de vista da ""'~'=" de <Xl!DUlliclçio. a van1agem estari em fi
xarumhorárioque se adapte aos seus!udicesde audi&tcia. 

Com as emissoras transmitindo em horirios difenmtes. o 
ouviDle ou o telespectador poderá optar enlre o programa eleitoral 
ou qualquer outro. Em oonttapartida. a audi&.cia voluntária sem 
um fator de cn:scimento político e inteledual das pessoas, pois 
motivaçio e vontade sio elementos essenciais para qualquer pro-
cesso de esclatecimento ou aprendiudo. 

Por sua vez. os partidos. coligações e candidatos encontra
rão no novo método um grande desAfio. Mas, certamente, um de
safi6 salutar, pois, para atrair a atençio do eleitorado, os progra
mas e o conteúdo das mensagens tomar-se--lo mais criativos e de 
=lhocquilida~ . 

Por fun. faz-se necessário um esclarecimento: este projeto 
de lei não contempla qualquer dispositivo quanto ao tempo de rro
paganda eleitoral ou como este deva ser distribuido. Tais questões 
estão disciplinadas em oolnS leis, como as de n• 7.773, de 1989. 
n° 8.214. de 1991, e n° 8.713. de 1993. e. provavelmente, recebam 
novo t:ra.ta.mento nas futums eleições. ASsim. destaque-se, o único 
objetivo da presen~ proposição é o de criar um m6todo de propa
ganda altemativo à rede nacional, em que cada emissO<a defma os 
seus próprios horários; outras questões cmrelatas continuam sendo 
disciplinadas pela legislação em vigoc. · ·-

Consideraudo que o m6todo de propagauda sugemlo atende 
aos propósitos da grande maioria da sociedade b:asileira. espera-

mm contar com o apoio de nossos ilustres PIII'CS no Coagresso Na
cional para a aprovação deste projeto de lei. 

Sala daa Sessões, 29 de junho de 1995. - SeDador Jlílio 
Campos. PPL- Mr. 

LEGISU_ÇÃO CfiADA 

LEI N"7.m, DE 8 DE JUNHO DE 1989 

Dispõe oobre a eklção para Presidente e VI.,.. 
Presidente da República. 

LEI N" 8.214, DE 24 DE JULHO DE 1991 

Estabelece uormu para a realireção das elef. 
ções municipais de 3 de outubro de 19!12 e cü outru 
providêaclas. 

LEI N" 8.713. DE 30 DE SETEMBRO DE 1993 

Eatahdcce normas pano u elelções de 3 de OU• 

tubro de 1994. 

(À ComissiW de Cunstitllição, Justiça e CiJDJa
JW-decUão tuminalim.) 

PROJEfO DE LEI DO SENADO 
N" 211. DE 1995 - COMPLEMENI' AR 

Modifica dlopoolt!Yo da Lei Complementar n• 
82, de l7 de março de1995. 

O Con!!"'sso Nacional decreta: 
Acrescente-se ao artigo 1• da Lei Complementar n• 82, de 

27 de março de 1995 o seguin~ inciso: 
IV - no Caso dos Estados e dos Municípios criados ou ins

talados a portir di publicaçio da P=ODie lei, a quarema pix cento 
das respectivas receitas conentes líquidas, nos termos defmidos 
pelos dois incisos anteriores. 

Jlllllillcaçio 
O objelivo da Lei Complementar n• 82 6 disciplinar os limi

tes de despe ... com o funciooalis100 plblico, na forma do artigo · 
169 da Constituição. Estabeleceram-se assim parlmetros mhi
mos, em relaçio às receitas carentes, para :sse tipo de gastos. vi
sando assegurar recursos para investimentc.os e pua. o pagamento 
de d6bitos )rOOxistmtes. gerados freqilentemenle por excesso de 
gastos no próprio rusteio. 

Os muniápios e Estados que venham a ser criados deveria 
encontrar-se, por definição, em situaçio diferente. Ao conlririo 
dos demais. nio encontratio d6bitos penden~s. A experiencia re
cente mostra. porém, que nem sempe essa oondição se traduz em 
estabilidade fmanceira. Pelo conlltrio, seris possível listar dezenas 
de casos em que municípios teCCDlemente ~mancipados já se en
conttam em situação pm;ária. areando com dividas elevadas. 

O presente projeto de lei complemenm, acrescentando um 
inciso à Lei Complementar n° 82 visa. jJStameote pRvenir essa si
tuação. A crítica quo 5e fiZ con:i mais fre<j!Uncia à emancipaçio de 
distritos 6 a criação de despesas com sua instalaçio. Nelas. o item 
mais pesado costuma ser a folha do funcionalismo. O mesmo 
oc::ot'm com a criaçio de novos Estados. objdivo aliás de vúios 
projetas que tramitam no Congresso. 

·Muitas dessas propostas justificam-se do ponto de vist.a. 
econômico. Tratam-se de distritos, de regiões inteiras, que atingi; 
ram gnu de desenvolvimento compalivel com sua autonomia. E 
dcsejivel, porém que esse desenvolvimento não se veja de imedia4 

to comprometido com desperdício, com o empreguismo, com des-
pesas inj.IstiflCáveis.- - -
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Nessas condições., procuraDlOS estabelecer para os novos 
Estados e DllUlicipios uma disciplina fi.DAil(:Cira que lhes possibilite 
reservar recursos para os investimentos necessários a seu cresci
mento. Eles necessitarão obviamente de cduca.çio. de saúde, de in~ 
fra-estrutura viária. de saneamento básico e assim por diante. 

Uma vez que não arcarilo com despesas preexistentes na 
área de pessoal, os novos Estados e municípios poderio iniciar sua 
vida em cond..ições financeiras saudáveis, que lhes assegure um fu. 
turo saneado e melhores condições para exercer as funções para as 
quais foram emancipados. O limite de 40 por cento para os gastos 
com pessoal, portanto. pennitinl que garantam à sua populaçio um 
melhor atendimento em termos de serviços públicos. razio aliás 
para a qual foram- ou serão- criados. 

SaJa de Sessões. 29 de junho de 1995.-Senador Frdtas Neto. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N" 82. 
DE 27 DE MARÇO DE 1995 

Dlsc:iplina os limites das despesas com o fun
cionalismo p6bli~ na forma do art. 169 da Consti .. 
tu1çõo federal. " 

JustificaçãO -

A expectativa de vida do brasileiro mudou muito nos últi
mos anos. Passou de 46 anos em 1950 para 53 em 1970 e boje 
beira os 70. 

O Brasil tem boje 21 milhões de idosos numa populaçio de 
150 milhões. Em 30 anos, quando o país tiver 240 milhões de ha
bitantes, os idosos sedo 34 milhões e o País terá a sexta maior po.. 
ptllação idosa do mundo. 

Apesar disso, continua Wfícil conseguir emprego depois de 
uma certa idade. Num país que ainda se acha jovem, apesar do au
mento da expectativa de vida e do crescimento da taxa de na.t,ali
dade, pessoas com mais de 40 anos já são Consideradas velhas 
para o trabalho. 

_ O limite de 'Vida útil" pode ser de apenas 40 anos nas fun
ções menos qualificadas 00 que exigem algum esforço fisico. Nas 
mais qualificadas o limite Dilo passa doo 50 anos. 

Quando o fusideote Fernando Henrique Cardoso se referiu 
e pronunciamento, sobre a gravidade do problema do emprego no 
Brasil era de seu CODbecimento um esbldo mostrando já serem 
9.600.000 os deselll!""gados DO Pais. 

Mas sério que isso, embom o governo caracterize fonnal
menle a atual conjunb.Jra econôm.ica como um boom. o cresci.men-

···-··---··-··-··--··-··-··-··-··---·-··-·~------··--·---·--·~ to ecooômico não tevC: efeiíos proporcionais com reS})eíto ao nível 
CONS"ITI"UIÇÃO DA 

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASU.. 

de emprego. 
Não há gçmdes surpresas nisso. Após o grande aumento do 

nível de emprego ·com o crescimento ocorrido nos anos 70. o qua. 
dro alterou-se muito em nível mundiaL O ingresso de novas tecno-

........................................... --··--------·-·-·-·· .. ----·- logias. em especial na área de informática. mudou inteiramente o 
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inalivo da UniiW. perfal do mercado de ttaba!ho. 

dos Estados. do Distrito Federal e dos Munic(pios Dilo poderá ex- Segundo. 0 Professor Gary Becker. prêmio Nobel de Eco-
ceder os limites: estabelecidos em lei complemeDtar: nomia de 1992. ensina qUe ''na economia modema, o crescimento 

Parágrafo único. A conoessi!o de qualquer vamagem ou au- requer uma força de trabalho educada e treinada. desde que a pro
menta de remuneração, a criação de cargos ou allenção de estru- dução de computadores, de eletrônicos e da maioria dos demais 
tura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer títu: bens manufaturados exige operários com conhecimetos específi
lo, pelos órgãe5 e entidades da administração direta ou indireta, in- cos; uma economia cresce mais depressa quando awnentam as ta
clusive fundações instiblídas e mantidas pelo Poder Público, s6 xas de retorno dos investimentos em capital humano ou quando 
poderão ser feitas: -- - --- - esse investimento-se expande". 

Os sinais desse rrocesso tornam-se visíveis. Na década de 
I - se houver prévia dotação OI'Ç3.mentária suftciente para 70, a diferença entre a remuneração média de um profissional de 

atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela nível médio para oorro de nível superior era de 40%. Hoje. elevou
decorrentes; se a 70%. Isso nos Estados Unidos; no Brasil a dístância é muitO 

II - se houver autorização específica da lei de dirctrizes or- maior. Isso leva a mna percepção de que a desigualdade de reD.da 
çamentárias, 'teSsalvadas as empresas públicas e as sociedades de decorre do padrão de desenvolvimento. 
economia mista. Os sindicatos brasileiros têm a percepção desse processo. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 212, DE 1995 

Dispõe sobre a concessão de inceo:tivo fiscal 
para as peosoas juridicas que possuam empregados 
com mais de 40 anos, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Fica instituído incentivo fiscal para as pessoas juridi-' 

casque, na qualidade de empregador, PJSsuam pelo menos 30% 
(trinta por cento) de seus empregados com idade superior a 40 
(qu~nta) anos. 

Art. 2° As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tri
butável, para fms -de cálculo do Imposto de Renda, até 30% 
(trinta por cento) do montante dos salários e respectivos encargoS 
sociais pagos, no periodo base, a seus empregados, observado o 
limite de IS% (quinze por cento) do lucro antes de computada a 
referida dedução. ~ 

Art. 3° O Poder Executivo regulamentam esta Lei no prazo 
de 90 (noveDla) dias contadoo de sua publicação. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~, 
produzindo efeitos tributários a partir do ano-base subseqüeDte. 

Art. 5° Revogam-se as disp:>sições em cOO.trário. -

Quando da discussão sobre a refonna :do Estado. repre
sentantes da CUT surpreenderam o Governo quando admitiam dis
cutir a idéia de um estado mais enxuto. Seria um Estado com me
nos funcionários, mas com servidores qualificados mediante reci
clagem e treinamento profissionaL 

Mais do que isso, como resumiu o secretário-geral da CUT, 
João Vaccari Neto. até a distinção constitucional entre empresa na
cional e empresa de capital estrangeiros deixa de ter importância 
desde que se regulem as relações capital - trabalho de forma a ga
rantir o emprego e a qualificação. 

Na verdade, na medida em que se aprofunda esse novo mo
delo de desenvolvimento cresce. portanto, a necessidade de se es
tabelecer incentivo ao treinamento e à especializã.ção da mão...de
obra, bem como políticas de emprego para o ingresso no mercado 
de trabalho de ttabalhadores com mais de 40 anos. -

No B,..il. c=a de 19% da renda da população eoonomica
mente ativa está~ nas mãos de quem tem 50 anos ou mais. 

No Japão, onde a expectativa de vida para os homens supe
ra os 75 anos, e para as mulheres os 81 anos,. as grandes empresas 
adotam urDa estratégia de consetvar em seus quadros antigos pro- -
fiSSionais, mesmo após a aposentadoria. 

· O Projeto objetiva proporcionar às empresas, incentiVo fiS-
cal para ter nos seus quadroS de recursos humanos trabalhadores 
com mais de 40 anos. 
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Determina ele a concessão de incentivos fiscais às elriJ)íesas 
permitindo-lhes abater, da base do cálculo do Imposto de Renda, 
alé 30% do moDtante dos sal.ãrios e cncii'go& sociais pagos a seus 
empregados, desde que esta mão-de-obra constitua no mínimo,_ 
30% da fmça de trabalho empregada. 

Segundo o Dr- Roberto Feminolo - Direlor do Departa
mento de Relações Intersindicais e do Trnbolho, da Federnção das 
Indústrias do 'Estado de São Pau lo (FIESP~ "o procooceito contra 
a idade varia de acordo com o tipo de atividade~ nas funções mais 
qualiflC&das o proftSsional demora. mais tempo para ser formado e 
a experiência é im.ponante". 

Em reoeme Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) da 
Fundaçio Seade e do Dieesc havia entre dezembro de 94 e feverei
ro de 95, 7,04 milhões de pessoas ocupadas na Grande Sio Paulo, 
sendo que destas 2.23 milhões, ou 31,7% tinham 40 anos ou mais. 

Na verdade, é fundamental estimular o ingresso dos traba
lhadores com mais de 40 anos no mercado de trabalho, inde
pendente de serem aposentados oo nio, a fim de que possam ter 
uma renda compo.tível com as exi~ncias da vida. além de cmti
nuarem inoorporando, ao processo de produção, a sua acumulada 
experiência. • 

No mundo moderno, o bem-estar social 6 fator potitico-mo
ral essencial para que a economia possa conviver com estabilidade 
pontica. 

Sabemos que s6 com crescimento cconômico. inêorporação 
do avanço t«:oológioo à Jr<l<lução o a apni7llçio da sociedade have
rá maior igualdade de opodUilidades, mais bem-estar e maior segu
IllilÇil pai11 o cidadão. O =scimemo ooooômioo deve ser instrumento 
pai11 a melhaia da distribuição de renda ~ as classes e as "'giões 
do País e pai11 o alendimemo das necessidades básicas do povo. 

Ofereço assim, à doo.ta coosideração de meus ilustres pan:s 
este projeto de lei, consciente que lhe darão, com. o costumeiro es
pírito público e ampla visio dos problemas nacionais, a acolhida 
que merece, dentro dos objetivos que nortearam sua formulação. 

Sala das Sessões. 29 de jmbode 1995.-SeuadocFiavíaao Melo. 

(A Comissão de Assuntos Económicos - decisão 
termimtiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 213, DE 1995 

·- _ Cria a ZAJoa de Livre Comérào do Muoiápio 
de Ponta Porã, EstadO- de Mato Grosso do Sul, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional deaela: 
Art- !'E criada a Zona de Liv.. Comé~t:io-ZLC- de Pon

ta Porii, Fstado de Mato Grosso do Su~ a qual compreende a ex
tensão integral do Município de mesmo nome. 

Art. 'r Fica iilStiblído regime fiscal especial para a ZLC de 
Ponta Porã, defmido nesta Lei. 

Parágrafo único. Podem beneftciar-se do regime réferido no 
caput deste artigo· as empresaS aUtorizadas a operar na. ZI..C. 

Art. 3° A entrada na ZLC de mercadorias de proveniência 
estrangeira far-se-á com a suspensão do Imposto de Importação e 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, convertida em isen
ção, qiiando forem elas destinadas a: 

I - vendas na Zona de Livre Comércio, para ConSumo e uso 
dentro de seu petimetro; 

II - beneficiamento e tDD.sforinaç:ão indUstrial de matérias
primas minerais e demais origens extrativas, bem como agrícolas e 
da pecuária; . 

Ill - operação de atividad.:s de turismo e demais serviços 
naZLC; 

IV - exportação. 
Art. 4° As seguintes destinações habilitarão taulbém qs inte

ressados a obter a conversão em isenção dos impostos suspensos 
nos termos do art. 3°: 

I - bagagem acompanhada de viajantes, obServados os limí
tcs fiXados pelo Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da 
Receita Federal; · 

II- remessas postais para o restante do Pais. nas condições 
determinadas pela legislação específica. 

Art. 5° Ex.cetuados os casos previstos nos artigos 3° e 4°. as 
mercadorias de proveniência estrangeira, que saírem da ZLC para 
o restante do País, estarão sujeitas à tributação no momenl.o de sua 
intemação, sendo tratadas, para efeitos fiscais e administrativos 
como importações normais. 

~rt. 6° As importaÇões de mercadorias destinadas à ZLC fi
cam ~jeitas aos procedimentos non:oais de importação, para faze
rem jus ao desembaraço aduaneiro. 

Art. 7° Os bens nacionais ou nacionalizados que entrarem 
na ZLC esta.rão isentos do Imposto sobre Produtos Industrializa
dos. quando destinados às atividades indicadas nos incisos do art. 
3° desta LeL 

Parágrafo único. É CQQçedido credito do Imposto sob., Pro
dutos Industrializados. relativo ãs matérias-primas e demais insu
mos empregados na transformação industrial dos bens a que sere
fere o caput. 

Art. 8° Excluem-se dos benefícios ftscais as~egurados por 
esta Lei os seguintes produtos: 

I - armas e munições; 
n- veículos de passageiros, exceto ambllâncias, carros fu

nerários, caxros celulares e jipes; 
Ill - bebidas alcoólicas, exceto as posições 2208.10 e 

2208.90.0100 da Nomenclab.lra Brasileira de Mercadorias; 
IV - produtos de perfumaria. toucador e cosméticos; 
V- fumo e seus derivados. 
Art. 9° O Poder Executivo regulamentará a aplicação dos 

regimes aduaneiros especiais das mercadorias de proveniência es
trangeira destinadas à ZLC, bem como os dos bens que dela saírem. 

Art- 10. O Banco Ceulral do Bmsil estabelecerá os procedimen
tas cambiais apHcáveis às tr.msaçõe• realizadas no âmbito da ZLC. 

Art- !L O limite global pai11 as imporw;ões da ZLC será 
determinado pelo Poder Executivo, conforme os critérios aplica
dos em relaçio às demais ZLC autorizildas a fuilcionar no" País. 

Art- 12- A ZLC de Poota Pcri será administrada por wn Con-
selho incumbido de promover e coordenar a impla!llação da Zona. 

§ I' O Conselho de Administillção será composto por. 
I- 2 (dois)..presentantes do Governo Federal; 
II- um representante do Governo Estadual; 
Ill -um representante do M.micípíO. 
§ 'r A designação, rotativa, da presidência e o processo de

cisório DO âmbito do Conselho serão regulamentados pelo Poder 
Executivo. em consonância com o sistema adotado nas demais Zo
nas de Livre Comércio em operaçio no País. 

Art- 13. As isenções e beneficies instituldos por esta Lei vale
rão pelo prazo de vinte e cinco anos. a contar da implantação da Zona. 

Art- 14. Esta Lei e!llillrá em vigor na data de sua !"blicação. 
Art. ~5. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em localidades situadas próximo à fronteira e, especialmen
te em situações COmo a do Município de Ponta Porã. em que a ci
dade se liga à de Pedro Juan Caballero, no Paillguai, por meio de 
uma avenida. tem ocorrido esvaziamento do cOmércio local. em 
função da existência de pólos de livre comércio localizados- DO 

país vizinho. 
Esse quadro tornoo-se ainda mais agudo pelo fato de estar

se concentrando dO outro lado da fron~ira um conjunto de ativida
des, inclusive as de na~reza turística. ensejadas pelo elevado e 
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crescente número de pessoas., provenientes. do proprio País, que se 
dírigem 3o Paraguai a fim de fazer compras facilitadas pela exis
tência de Pedro Juan CabaUero de uma zona franca. 

A maior at:ração exercida do lado externo da fronteira faz 
com que a queda de atividadcs se tome mais grave naquela cidade 
brasílei.ra, que, como as demais fronteiriças, um tanro à margem 
dos pri.nciPJ:is eixos de interação económica positiva em tenitório 
brasileiro, SÕfre particularmente com a reduçio do consumo, das 
vendas e da produção, que está afetando, de forma gernl, os seg
mentos produtivos da economia em todo o Brasil. 

O processo de dinamização de Ponta Porã. a ser incentivado 
por meio da promoção de seus recursos turisticos e de suas vanta
gens pua a prestação de sezviços e para a industrialização de inSu
mos regionais-. certamente se refletirá em aumento de intercâmbio 
com as demais áreas do Estado, além de. no imediato, aliviar a 
grave escassez de emprego e de geração de receita fiscal que, neste 
momento, atingem pesadamente o municipj.o, sem perspectivas de 
reversão, se faltarem medidas em profundidade. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1995. - Senador Ramez 
Tebet. 

(À ComisSão dt! AJ:SuntoS- Econômicos - dt!cisão 
terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 214, DE 1995 

Cria a Zona de Livre Comércio do Muofcipío 
de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, e dá ou .. 
tras providências: 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1°. É criada a Zona de Livre Comén::io- ZLC-.:... de éo

rumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, a qual compreende a exten
são integral do Município de mesmo nome. 

Art. 2°. Fica: ínstíruído_ regime fiscal para a ZLC de Corum-
bá. definido nesta Lei. - -

Parágrafo único. Podem benef1cii!I'-se do regime referido no 
caput deste artigo as empresas autorizadas a operar na ZLC. 

Art. 3~ A entrada na ZLC de mercadorias de proveniências 
estrangeiras Far-se-á com a suspeDsão do Imposto de Importação e 
do Imposto sobre Produtos Industrializados, convertida em isen
ção, quando forem elas desti..oadas a: 

I -~endas na Zona de Livre Comércio, para consumo e uso 
dentro de seu perlmetro; 

II - beneficiamento e transfonDaçãO industrial d6 matérias 
primas minerais e demais origens extrativas, bem comO-ãgiicolas e 
da pecuária; 

Ill- operação de atividades de tllrismo e demais serviços na 
ZLC; 

IV- exportação. 
Art. 4°. As seguintes desti..oações habilitarão também os iii-

teressados a obter a conversão em isenção dos impostos suspensos 
nos termos do art. 3°: 

I- bagagem acompanhada de viajantes, observados os limi
tes fiXados pelo POOer Executivo, por intermédio da Secretaria ãa 
Receita Federal: 

II - remessas postais para o restante do País. nas condições 
determinadas pela legislação especifica. - -- - -

An. 5° Excetuados os casos previstos nos artigos 3° e 4°, as 
mercadorias de proveniência estrangeira. que saírem da ZLC para 
o restante do País. estarão sujeitas à tributação no momento de sua 
internação, sendo traladas. para efeitos fiscais e administraúvõs 
como importações normais. 

ArL 6° As importações de mercadorias destinadas à ZLC fi
cam sujeitas aos procedimentos normais de importação, para faze
rem. jus ao desembaraç-o aduaneiro. 

Art. 7° Os bens nacionais ou nacionalizados que entrarem 
na ZLC estarão isentos do Imposto sobre Produh)S lndusuia!iz.a-

dos, quando destinados às atividades indicadas nos incisos do a.rt.. 
3° desta Lei. ~ 

Parágrafo único. E concedido ~to do Imposto sobre f'ro. 
dutos Industrializados, relativo às matérias-primas e demais insú
mos empregados na transformação industrial dos bens a que se n:
fere o caput. 

Art. 8° Excluem-se dos benefícios ftscais assegurados por 
esta Lei os seguintes produtos: 

I- armas e munições; 
II --veículos de passageiros, exceto ambulâncias. carros fu

nerários, carros celulares e jpes; 
m - bebidas alcOOlicas, exceto as posições 2208.1 O e 

2208.90.0100 da Nomenclatura Brasileira de Men:adorias; 
IY_:-~tos de perfumaria. toucador e cosm.6ticos; 
V- fumo e seus derivados. 
Art. 9° O Poder Exerutivo regulamentará a aplicação dos 

regimes aduaneiros especiais das mercadorias de proveniência es
trangeira destinadas à ZLÇ, bem como os dos bens que dela saírem. 

Art. 10. O Banco do Brnsil estabelecerá os procedimentos 
cambiais aplicáveis às trans.ações realizadas no âmbito da ZLC. 

Art. 11. O limite global pora as importações da ZLC será 
determinado pelo Poder Executivo, conforme os critérios aplica
dos em relação às demais ZLC aulorizadas a funcionar no País. 

Art. !2. A ZLC de Cotumbá seni administrada por um Con
selho incumbido também de promover e coordenar a implantação 
da Zona. 

§ 1° O Conselho de Administração seti comj)6sfo pOr: 
I- dois representantes do Governo Federal; 
II- um representante do Governo Estadual; 
Ill- um representante do Município. 
§ 2° A designação. rotativa, da presidência e o processo de

cisóriO nO âmbito do Conselho serão regulamentados pelo Poder 
ExecutiVo, ei::õ consonância com o sistema adotado nas demais Zo
nas de Livre Comércio em operação nci País. 

Art. 13. As -msenções e beneficias instim.ídos por esta lei 
valerão pelo prazo de vinte e cinco anos. a conlar da implantação 
da Zona. · 

Art. 14. Esta lei entrará em Vigor na data de sua publicação. 
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação . 
Corumbá está situada numa das áreas de fronteira interna

cional. do Estado de Mato Grosso do Sul, mais remotas em relação 
aos principais eixos do fluxo interestadual de bens e serviços. Essa
posição, por si só, recomenda a doção de medidas em favor do de
senvolvimento daquela cidade e de seu enlOmo, uma vez que, des
provida de quaisquer fatores de dinamização, sua econOmia e sua 
própria vida cukural tenderiam a desganar-se crescente e perigo
samente da internção com as demais regiões do Estado e do País. 

Esse quadro tomoo-se ainda mais agudo pelo falO de estar
se concentrando do outro lado da fronteira um conjlnto de ativida
des. inclusive as de nattlreza turistica, ensejadas pelo elevado e 
crescente número de pessoas, provenientes do próprio País, que se 
dirigem à Bolívia,-_a funde fazei- coaipras. facilitadas pela existên
cia em Quijarro de uma zona de livre comércio. Ademais, incenti
voS a investimentos industriais do lado boliviano- reforçar.uD a ca
pacidade de atração da cidade boliviana, por ter ensejadO maiõr di
mensão de seu comérc-io. com maior oferta de bens importados. 

Essa mação, exercida do lado externo da fronteira, faz com 
que a queda de atividades se tome mais grave naquela cidade bra
sileira. que, como as demais fronteiriças. um tanto à margem dos 
principais eixos de interação ocooômica positiva em tenitório bra
sileiro, sofre particularmente com a redução dõ-Coosumo, das ven
das e da produção. que está afetando. de forma geral, os segmen· 
tos produtívos da economia em todo o Brasil. 

O -processo de dinamização de Corumbá, a ser incentivado 
por meio da promoção de seus recursos turísticos e de suas vanta
gens para a prestação de serviçOs e para a industrialização de insu
mos regionais. certamente se refletirá em aumento do intercâmbi~ 
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com as demais áreas do Estado, além de. no imediato, aliviar a 
grave escassez de emprego e de geração de receita fiscal que, neste 
momento, atingem pesadamente o Municlpio, sem perspectivas de 
reversão, se faltarem medidas em profundidade. 

Sala da• Sessões, 29 de junho de 1995.- Senador Ramez 
Tebet. 

(À Comissão dt: Assuntos Económicos- decisão 
terminativa.) . . -

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 215, DE 1995 

Introduz a equivalência-produto nos aitérlos 
de finandamento dos progl'llmas de desenvolvimeuto 
rural com recursos do Fundo Coostltuáonal de Fi
nauciameuto do Centro-Oeste- FCO. 

O Congresso Nacional determina: 
Art. 1°. Os fmanciamentos com recurSos do Furido Consti

tuciocal de Financiamenlo do Cenlr0-0e5te (FCO), criado pelo 
item m, do parágrafo único, do art. 6• da Lei n• 7 .827, de 27 de 
setembro de 1989, serão destinados prioritariamente aos progra.: 
mas de desenvolvimento industrial e respectivos Subprogramas de 
insumos básicos; programa de infra-estrulura ecooômica e respec. 
tivos subprogramas de. energia, transporte e comunicação; progra
ma de desenvolvimento do turismo ~gional, programa de apoio à 
política de refomta a~-e programa de desenvolvimento rural. 

Art. ZO. Para os programas de desenvolvimento rural, e de 
apoio à PJ lÍtica de refonna agrária a -amortização dos empréstimos 
dar-se-á com base exclusivamente em índices representativos de 
equivalência em especificado produto ruraL 

Art. 3°. O índice de que trata o artigo anterior será calculado 
mediante a divisão do valor do fmanciamento pacb.lado pelo preço 
de mercado do produto especificado, apurado no mês precedente, 
pelo Sistema de Informação de Mercado Agricola, sob a COOidena
ção do Ministério da Agriculnna, do Abastecimento e Reforma 
Agr.lria_ 

Parágrafo único_--Os índices representativos de equivalên
cia-produto para os flD8llciamentos dos programas de desenvolvi
mento industrial, de infra-estrutura econômka e do hlrismo regio
nal serão ealcvl.ados mediante a divisão do valor do fmanciamento 
pactuado pelo preço de men:ado, apurado no mês precedente. pela 
Secretaria de Aoompanhamenlo Econômico do Ministério da Fazen
da. por certificado da SuperiDteiidência Naciooal do Abastecimento. 

Art. 4° O instn.IID.e:Dto de crédito consignará. além do valor. 
em moeda corrente, do fmanciamento ajustado. também. a quanti
dade numérica correspondente às unidades físicas do produto rep
resentativo da equivalência pactuada. 

Parágrafo único. Aplicam-se aos fmaii.Ciarilentos dos prc: 
gramas de desenvolvimento industrial. de infra-estrutura economi
ca e de turisllio regional os mesmos critérios de equivalência-pro
duto, guardadas., peculiaridades de cada produ lo fmanciado. 

Art. 5° Por ocasião de qualquer amortização ou liquidação, 
o saldo devedor do fmancia-mento seiá apurado mediante a multi
plicação- do número das unidades físicas: ajustadas, pelo preço de 
meocado, sob o critério -referido no art. 4°, acrescido dos encargos 
legais. 

§ 1° Os reciOOi concernentes às_ .amortizações do capital 
mub.lado consignarão, obrigatoriamente, o saldo residual quantifi
cado em unidades tisicas -do produto represenlalivo da equivalên
cia pactuada. 

§ 2° As amortizações e liquidações do fmanc:ianlento- pro-
cessar-se~ão de acordo com o art. 947 do Código Civil sobre o sal
do apurado na forma índicada no caput deste artigo, coiil rebates 
incidentes sobre a ab.lalização monetáiia {VafJaçãO do preço dos 
produtos em equivalência, e juroS, na forma do parágrafo seguinte. 

§ 3° Os __ rebates de que trata o parápfo anterior são fiXados 
em 50% (cinqüenta per cento) para mim e pequenos produtores, 
individualmente oo para suas associações ou cooperativas. 

Art. 6° Os fmanciamentos de investimentos poderão ter por 
referencial básico o preço do produto de maior expressão no imó
vel da exploração fuwiciada, ou outro escolhido dentre os indica
dosnoart. 7°. 

Art. 7° A adoção de equivalência produto que trata esta Lei 
posoa a ser aplicada a partir da Lei n• 8.880, de 27-5-94, incidindo 
sobre tcxlos os fmanciameilr.os vigentes~ - - -

Art. SO Fica o Governo Federal autorizado a contratar em
préstimos junto às agências internacionais de desenvolvimento 
para fmanciar projetas para estrutUraÇão da capacidade produtiva 
dos agricultores beneficiados pela política de reforma agrária e 
para aproveitamento econômico racional das áreas de assentamen-
to aprovados pelo Incra na região Ceõ.tto-Oeste. -

Art. 9° Esta Lei entra em vigência na data de sua publica
ção, revogando as disposições em contrário. 

Justillc:ação 

-Os elevados custos fmanceiros dos empréstimos origináriOs 
dos recursos do Fundo Constimcional de Financiamento do Cen
lro-Oeste- FCO, estão levando para os Estados de Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, as incertezas de sua 
viabilidade como instrumento de promoção do desenvolvimento 
econômico e social dessa região no Plana1to Central. O tormento 
da ioadimplência, já começa a impor tons cinzas nos horizontes da 
economia do planalto, reclamando, por isto mesmo, providências 
saneadoras que contribuam pa.m reverter os parâmetros de tais re
sultados adversos. refletindo-se nos financiamentos em atraso. 

Não por culpa do nosso principal estabelecimento de crédi
to, mas. sim.. em decottência dos níveis criticos da política de juros 
e das disposições da legislação que impôs a c_orreção monetária 
para os fmanciameõfos do FCO._Os encargos_ fmanceiros ootn:iais, 
incidentes sobre cs créditos são de 100 por cento da hlXá-refer
encial de juros e mais 8 por cento ao ano, incidentes sobre o saldo 
da dívida previamente abJalizada. A partir de 1993. ocofreU Uma 
nova sistematização com alterações que mantiveram a TR como 
indexador e o chamado método hamburguês, com a -capitalização 
mensal para os encargos, passando o rebate acordado semestral
mente ou anualmente, com exceção !lberta para os mini e peque- . 
nos produtores e as associações e cooperativas, com essa metodo
logia com rebate em cascata. A TR, como indexad.or, em 1994 va
riou 1297 por cento, contra 869 por cento do IGP~M e sua agres
são fmanceira é tanto maior,(Jtia.D.do se sabe da forma de sua capi
talização. 

A extinção da lR, oconida recentemeDte, no entretanto. 
não pode levar o Brasil a manter os mesmos erros, voltando a tri
lhar os mesmos caminhos de uma correção monetária fundada em 
índices de comportamento imprevisível, notadamente quando o 
Plano Real mantém a estabilidade de preços, são sensíveis as ten
dências de decesso nos segmentos mais competitivos da economia 
onde a agricultura pontifiCa, dando larvar exemplo de contribuição 
à sustentação do Plano Real, mantendo os preços da cesta básica 
em baixa, enquanto os demais segmentos de mercado disparam. 
acompanhando os indices inflacionários. Registre-se o espantoso 
desempenho do setor de avicultura, onde prevalecem as bau:as co
tações junto ao público consumidor, medidas a nível mundial. 

A constatação do confortável vigor institucional do FCO. 
seu sólido lastro fmanceiro, e sua completa imunidade a restrições 
monetárias conjUnturaiS ensejando umã. completa regularidade em 
sua disponibilidade com aportes assegurados pelo seu embasa
nieiito- cõnstiblcional, abre espaços para uma reavaliação de seu 
mecanismo de aplicação. A lei que o regulamentou. no seu título 
lll - Dos recursos e aplicações, indica como fontes de recursos. 
além dos repasses originários do Tesouro Nacional. os retornos e 
resultados de suas aplicações, as contribuições. doações, fmancia-
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mentos e recursos de outras origens. coocedidos por entidades na
cionais e estrangeiras, públicas ou privadas. 

A tua numa programação extremamente seletiva. em termos 
de desenvolvimento e integraçio sócio-ecóoômica. no setor indus
trial de insumos básicos, de agroind:.ístria, de bens de consumo e 
de capital e de tecnologia de ponta, de infra-esttublra econômica, 
compreendepdo energia. transporte e armazenagem. tinisnió-re"g10:. 
na.l, desenvolvimento rural e apoio à política de reforma agrária, 
numa diversificada pauta de objetiVos. O FCO identifica-se com 
as linhas de atuação de organismos fmanceiios -futemaeionais; 
quer os de natureza creditícia, de âmbito bancário, ou ainda como 
fundos, a exemplo do Nakasone, do Japão. 

O desempenho dos programas de apoio à política de refor
ma agrária. de coopemtivismo e de outras práticas associativas in~ 
corpora um parâmetro social ao FCO de dimensões abr.mgentes, 
em extensão e profundidade, com particular ênfase para o total de 
empregos diretos criados. num montante de 78.786, alé dezembro 
de 1994, desde a sua criação, cm 1991. e com 129.537 empregos 
indiretos, no mesmo período, sooiarido um conjunto de 208323 
ocupações. Como fator de fixação do bomem ao ca.tllp'J, esses nú
meros ganham uma expressão invulgar, máxime quando se sabe 
das tendências m.igrat6riai que ultimamente vêm esvaziando o 
meio rural, em detrimento da inchação das grandes metrópoles. 

O ano de 1994. com registres nas transferências do Tesouro 
para o FCO, de R$ 104559.583,00, dã bem uma amostragem do 
que poderia ser acordado a nível mundial, em favor de aportes de 
recursos negociados a nível externo para fundos constiwcionais 
para uma composição mistiL nas aplicações, podendo alcançar uma 
complementa.ção anual de milhões de dólares. Essa fonte estran
geira, inclusive, permitiria uma baixa significativa nos juros dos 
fmanciamenfOs. -em rnzão doS ciJSt.os do dinheiro nos mercados de 
origem. Nessa direção vamos colocar todo o empenbo do nosso 
mandato para um trabalho que seguramente lerá a solidariedade 
das bancadas do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, numa una
nimidade dos Deputados, Senadores e Govemadores em geral e 
certamente de todo o povo de Mato Grosso do Sul, em particular. 

A limitação de recursos do FCO tem impedido o aprofunda· 
mento dos programas de apoio à política de reforma agrária, com 
reflexos sensíveis na área sociaL Aberto a investimentos destina
dos à implementação de infra-esúuOJr.t. produtiva e sua operacio
nalização ressentem-se tais programas da ausência de prioridade 
para a aquiSição,-transporte e -aplicação de calcáreo, proteçio e re
cuperação do solo, íoclusive preparo de áreas, fundação e manu
tenção de culturas permanentes ou de longa duração. Por igual 
pouco se tem providenciado em relação à consttução, ampliação 
ou reforma de cercas, galpões, armazéns e outras benfeitorias, ins
talações vinculadas à produção agropecuária, eletrificaç.io e tele
fonia rural. Também se inscrevem entre as fmalidades do crédito 
de apoio à política. de reforma agrária. nas áreas de assentamento 
aprovadas pelo Incra, fmanciáveis através do Banco do Brasil. 
para aquisição de matrizes e reprodutores bovinos de corte e leite, 
aquiSição-de animais de serviços. aquisição e inStalação de máqui
nas, complemenEOs, utensílios agricolas e equipamentos de irriga
ção, de obras de drenagem. de açudes, poços e cacimbas. No mes
mo sentido atua o Banco do Brasil para refma.nciamento de inver
sões em cooperativas e outros investimei:J.ros priõritárioS, segunCio 
as peculiaridades regionais: - -

Um largo espectro social, emerge da possibilidade de fmã.n
ciamento para a construção de casas nísticas para a melhoria do 
problema habitacional, admitindo-se o fmanciameniO integrado às 
habitações para a consuução e instalação de biodigestores, e a 
aquisição de equipamento para aproveitamento de recursosilidri
cos. Inscrevam-se ainda nas prioridades desse crédito o custeiO 

para lavouras destinadas à produção de alimenlOS bisicos de bens 
de consumo para fornecimenlO aos cooperados e outros bens ~ 
senciais, indispensáveis à saúde e o bem-estar familiar. Tais aJX.lr
tes se oferecem à feição para numerosos programas internacionais 
de embasamento social e econômico. São beneficiários dos pro
gramas de reforma agrária, mini e pequenos produtores rurais as
sentados bá mais de seis meses e até a sua emancipação, nos proje
tes do Incra que terão apoio prioritário e nos demais projetas já 
aprovados por aquele organismo e amparados pela politica gover
namental de assentamento. Também as cooperativas, compostas 
exclusivamente por associados mini e pequenos agricultoR:s. be
neficiados pela politica de reforma agrmia podem habilitar-se, 
constituídas e com quadros formados por mini e pequenos produ
tores rurais, em condições idênticas aos beneftciados pela política 
de assentamento promovida pelo Incra. estão no mesmo caso. 

Uma diligente atuaçio da estrutura governamental que ope
ra nas relações internacionais pode abrir espaços em entidades que 
promovem programas de interesse social, traço dominante dos 
programas de apoio à política de refonna agrária e em cujo desen
volvimento e consolidação existe uma UDa.Dimidade oo Brasil e 
nos países desenvolvidos. 

A equivalência-produto tem perfeito cabimento nos projetos 
de desenvolvimento rural e de refonna agrária, todos eles, indivi
dualmente, tendo em seus objetivos econõmicos bens de consumo 
e amparo social, cada um deles lllllltiplicado cm desempenho pelos 
investimentos da carteira do FCO administiada pelo Banco do BrasiL 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1995. -Senador Ramez 
Tebet -José Roberto Arruda. 

IEGISUÇÃO CfrADA 

LEI N" 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989. 

Regulamenta o art. 159, inciso I. alínea c, da 
ConstituiçãO Federal, institui o Fundo Constituà:onal 
de Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Consti
tucionstl de Financiamento do Nordeste - FNE, e o 
Fundo Constitucional de Finanà:amento do Centro
Oeste- FCO, e dá outras providências. 

CÓDIGO CIVll. 

Art. 947. O pagamento em dinheiro, sem determinação da 
espécie, far-se-á em moeda corrente no lugar do cumprimento da 
obrigação. 

LEI N" 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 

Dispõe sobn: o Pxograma de Estatib~ Jlco. 
nômka e o Sislema Monetário Nacional, insdlui a Uni· 
dade Real de Valor- URV, e dá outrasprovidênàas. 

(À Comissão de Assuntos Económicos -decisão 
terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Os projetos sedo 
publicados e remetidos às comissões competentes. --

0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presidência co
munica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovou. em reunião 
realizada nesta data, os Requerimentos n°s 877, 878, 879, 881, 
882, 883, 892, 893,900, 9(!7, 908, 923,927,928, 929; 944,945, 
946, 947, 957, 958, 959, 960. 971,972,979,989, 991.994, de 
autoria dos Senadores José Bi8n.c0, Humberto Lucena, José Eduar
do Outra. Eduardo Matarazzo Suplicy, Ronaldo CUnha Lima, Lú
cio Alcântara. Mauro Miranda. Giberto Miranda Batista, João Ro-
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cha, Emandes Amorim, Freitas Neto, Sebastião Rocha, A.nlonio 
Carlos Valadares e das Senadores Benedita da Silva e Marina Sil
va, solicitando informações aos Ministro mencioriados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi
dente da República editou a Medida Provisória JfJ 1.030, de 27 de 
junho de 1995, que "institiii a Taxa de Juros de Longo Prazo.- -
TJLP, dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Parti
cipação PIS.PASEP, do Fundo de Amparo ao Tra~dQr. do 
Fundo da Marinha Mercante, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° U89-CN, fiCa assim ConSfi-.: 
tuida a Comissão Mista incumbida de emitirpo=er sobre a maiúia: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Flaviano Melo 

Carlos Patrocinio 
RomeroJucá 

Carlos Wilsou 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

Adauto Pereira 
Efraim Morais 

Gonzaga Mola 

Jaime Santana 

Paulo Bauer 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

José Fogaça 
Ney Suassuna 

PFL 
Francelino Pereira 
Freitas Neto 

PSDB 
Geraldo Melo 

PSB 

PPS 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PfL.PTB) 

Maluly Netto 
Corauci Sobrinho 

PMDB 
Pedro Novais 

PSDB 
AécioNeves 

PPR 
Arnaldo Faria de Sá 

PP 
Odelmo Ceão- Edson Queiroz 

PDT 
Miro Teixeira Giovaon.i Queiroz 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fiCa estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 29-6-95- designação da Comissão Misla. 
Dia 30-6-95 - instalação da Comissão M"ISta. 
Até 3-7-95 - prazo para recebimento de emendas e pa...--a a 

Comissão Mista emitir o parecer sobre. a admissibilidade. 
Até 12-7-95- prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 27-7-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n° 1.031, de 27 de 
junho de 1995. que "cria a Gratificação de Desempenho de Ativi
dade de Fiscalização. a Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Proteção ao Võo, e dá outras providências". 

De accmio com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resoh.Jção D0 l/89-CN. fiCa assim coost.i
tuída a Comissão Mista incUmbida de emitir pam:er sobre a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Aaviano Melo 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

Coutinho Jorge 
Nabor Júnior 

JOISé Alves 
Edison Lobio 

Pedro Piva 

José Roberto Arruda 

LevyDias 

Titulares 

PFL 

PSDB 

PP 

Guilherme Palmeira 
RomcroJucá 

Lúdio Coelho 

João França 
PPR 

Lucidio Portella 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Antonio dos Santos Mauricio Najar 
Aroldo Cedraz Carlos da Carbrás 

PMDB 
Zaire Rezende Euler Ribeiro 

PSDB 
Joio Leão Eduardo Barlx>sa 

PPR 
Fausto Martello Jair Bolsonaro 

BL(PL-PSD-PSC) 
Expedito Júnior Pedro Canedo 

BL(PSB-PMN) 
Ubaldino Júnior Adelson Salvador 

De acordo com a Resolução n"I. de 1989-CN. fica eslabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 29-6-95- designação da Comissão Misla. 
Dia 30-6-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 3-7-95 - prazo para recebimeulo de emendas e para a 

Comissão Mista emitir o ~r sobre a admissibilidade. 
Até 12-7-95- prazo fmal da Comissão Mista. 
Até 27-7-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 1.032. de 27 de 
junho de 1995. que "dispõe sol= os quadros de =gos do Grupo
Dí:reçio e Assessoram.ento Superiores - DAS da Advocacia-Geral 
da União. do Ministério da Fazenda. e dá outras providências". 

De aconlo com as indicações das l.i.deranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. '].C da Resoh.Jçio na 1/89-CN", fJCa assim coosti
núda a Omissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

·SENADORES 

. Titulares Suplentes 
PMDB 

Nabor Júnior Gilberto Miranda 
Ney Suassuna José Fogaça 

PFL 
Carlos Patrocinio Joel de Hollanda 
Vilson Kleinúbing w a1deck Omelas 

PSDB 
Carlos Wilson Geraldo Melo 

PDT 
Darcy Ribeiro Sebostião Rocha 

PT 
José Eduardo Duua LauroCampos 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloeo (PfL.PTB) 
NeyLopes Antônio dos Santos 
Paulo Gouvêa Mauro Lopes 

PMDB 
Alberto Goldman Mauri Sérgio 
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Zulai!Cobm . 

Luciano Castro 

Agnelo Queiroz 

Augusto ~alho 

PSDB 
Vicente Amlda 

PPR 
• Joio Pizrolatti 

PCdoB 
Jandira Fegbali 

PPS 
S&gio Arruca 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário pam a tramitJição da matéria: 

Dia 29-6-95- designação da Comissio Mista. 
Dia 3()..6-95 • instalação da Comissio Mista. 
Al6 3-7-95 • prliZO pam recebimento de emendas e pam a 

Comissio Mista emitir o puecer sobre a admi<::sibilidade. 
Al612-7-95. pr11Z0 ímal da Comissio !·lista.. 
Al6 27-7-95 • prliZO no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jólio CIIDlpOS)- O Senhoc Presi

deoteda República editou a Medida Privisória n• 1.033, de 27 de 
junho de 1995, que "dá nova ndaçio a dispositivos da Lei D

0 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe oobte a organizoç•o 
da Assist!ocia Social, e di cuttas providências". 

De acordo com as indicações daa lidennças, e nos tennos 
dos §§ 4° e 5° 00 art. ~da Resolução D0 1/89-CN. flCa assim cons
timfda a Comissio Mista ineumbida de emitir sobte a matmao 

SENADORES 
Titulara Suplenlel 

Coutinho Jotge 
Nabo< Júnior 

Odacir Soares 
Jooas Pinheiro 

Arb1r da Tá v ola 

Arlindo 1'ortD 

Ademir Andrade 

PMDB 
Fla.viano Melo 
Ney Suassuna 

PFL 
Joel Hollanda 
VÜson K.leinübing -

PSDB 
Carlos Wilson 

PrB 
V antir Campelo 

PSB 

O .SRJ'RESIDENTE (Júlio Campos) • O Senhoc Presi
dente da República editou a Medida Provisória n• 1.034, de 27 de 
junho de 1995, que "í!Xa cril6rios pua a progressiva uriificação 
das tabelas de vencimentos dos scrvidotcs., altcta o Anexo n da 
Lei n• 8.237, de 30 de setembro de 1991, pam implementação da 
isonomia a que se refere o § 1 o 00 art. 39 da Constituição, e di ou
tns providencias''. 

De ac:oxdo com as indicações daa lidennças, e nos tennos 
doo§§ 4• e 5• do 3\1. '1:' da Resolução n• U89-CN, f~ea assim consti
tuída a Comissão Mista ineumbida de emitir parecer soba: a matéria: 

Titulares 

Gilberto Miranda 
Coutinho Jotge 

J~Alves 

Jos~ Agripino 

José !gnácio Ferreira 

Roberto Freire 

SENADORES 

Suplente 

PMDB 
~ Ney Suassuna 

Femande Bezerra 
PFL . 

Guilherme Palmeira 
Odacir Soares 

PSDB 
Pedro Piva 

PPS 

PP 
Antônio Carlos Valada= J~ Roberto Amlda 

DEPUTADOS 

Titulares Suplente 
Bloco (PfL.PTB) 

Jairo Cimeiro Wemer Wanderer.Jairo Azí 
Cláudio Cajado 

PMDB 
Ma.rcelo Barbi.eri Zaire Rezende 

PSDB·~ 

Salvada Zimbaldi Eduardo Mascaremas 
PPR 

Eraldo Trindade Jair Bolsonaro 
PT 

Jaques Wagner Adindo Cbinaglia 
PP 

Odelmo Leio Edson Queiroz 
De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica eslabe-

lecido o seguinlc calendário pam a ttamitação da matéria: 
Dia 29-6-95· designaçio da Comissio Mista. 
Dia 3()..6-95 • instalação da Comissio Mista. 
Al6 3-7-95 • prliZO pana r=:biraento de emendas e pana a 

Comissio Mista enritir o pa<eeer sobte a admisSJbilidade. 
Al612-7-95 • pr11Z0 fmal da Comissio Mista. 
Al6 27-7-95. prliZODO Congresoo Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 1.035, de 27 de 
junho de 1995, que "dispõe sobte a fiXação daa mensalidades es· 
colares e di outras providencias". 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos ter4 

mos dos §§ 4° e 5° do art. 2• da Resoluçio o• 1/89-CN. fica assim 
constindda a Comissio Mista incumbida de emitir parecer sotn a -

Titulares 

Ney Suassuna 
J~Fogaça 

Guilherme Palmeira 
Júlio Campos 

Lúcio Alcânlara 

Leomar Quintanilba 

Darcy Ribeiro 

SENADORES 

Suplenb:s 
PMDB 

Gilvan Botges 
Femando Bezerm 

PFL 
JoioRoeba 
RomeroJucá 

PSDB 
Artur da Távola 

PPR 
LevyDias 

PDT 
Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares Suplenlel 
Bloco (PFL-PTB) 

Paes Landim Betinho Rosado 
Roberto Jefferson Marilu Guimaries 

PMDB 
lvaudro CunhaJ.ima Joio Thom6 Mestrinho 

-~ PSDB 
Ubiratan Aguiar Osm&nio Pereira 

PPR 
Paulo Bauer Fausto Martello 

PDT 
Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BL (PL-PSD-PSC) 
De Velasco Luiz Buaiz 
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Do aamlo com a Resoluçllo n• 1, de 1989-CN, fica eslabe-
lecido o seguinte calendário para. a ttamit.a:çio da matéria:

Dia 29-6-95- designação da Comissio Misla. 
Dia 3~-95 - instalaçio da Comissio Mista. 
At6 3-7-95 -prazo para recebimento de emendas e para a 

Comissio Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
At6 12-7-95- pnzo fmal da Comissio Mista. 
At6 2'7-7-95- pnzo no Con=so Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 1.036, de 27 
de juuho de 1995, que "altera as Leis n"s 8.019, de 11 de abril 
de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e di outras providen
cias". 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos ter
mos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução 0° 1/89-CN. fica assim 
constituida a Comissão Mista incumbida de emitir puecer solm: 
amllléria: 

SENADORES 

Tltulllft!l Supleata 
PMDB 

JAde< Barbalho GemmCamala 
Gilberto Miraada Oaolie Quinaa 

PFL 
Jooas Pinheiro José Bianco 
Joel de Hollanda Jos6 Alves 

PSDB 
PedroPiva Carlos Wilsoa 

PT 
MariDa Silva Eduanlo Suplicy 

PTB 
Emitia Fernandes V a1mir Campelo 

DEPUTADOS 

Titulares Sapleates 
Bloco (PfL.PTB) 

Ursicino Queiroz Antônio Geraldo 
Osar Bandeira Carlos Alberto 

PMDB 
Rita Caqta _. Sarai'f'a Felipe 

PSDB 
Sebastiio Madeira Eduanlo Barbosa 

PPR 
Arnaldo Faria de Sá OliaMeades 

BL (PSB-PMN) 
JoãoColaço Jerônimo Reis 

PCdoB 
Jandira Feghali Sérgio Mimada 

Do acordo com a Resoluçion• I, de 1989-CN, fica eslabe-
lecido o seguinte calendirio para a tramitação da ma 16m:·· 

Dia 29-6-95- designação da Comissio Misla. 
Dia 3~-95 - instalação da Comissio Mista. 
At6 3-7-95 - prazo para reccbintemo de emcadas e para a 

Comissão Misla emitir o pan:cei sobre a admissibilidade. 
At6 12-7-95- prazo fmal da Comissão Mista. 
At6 27-7-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 1.037. de 27 de 
junho de 1995, que 11cria a Gratificação de Desempeobo e Produti
vidade - GDP das atividades de fmaaças, controle, orçamcolo e 
planejamento. c dá ootras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter
mos dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim 

constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a 
matéria: 

Titulara 

RamezTebct 
Ney Suassuna 

João Rocha 
Francelina Pereira 

Beni Vens 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulara 

Rubem Medina 
José Jorge 

Roberto Valadio 

Arthur Vírgilio Neto 

Luciano Castro 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

SENADORES 

Sapientes 
PMDB · 

Flaviano Melo 
Naboc Júnior 

PFL 
Joel de Hollanda 
José Alves 

PSDB 
Lúcio Alcânlara 

PSB 

PPS 

DEPI.JT ADOS 

Suplentes 
Bloco (PfL.PTB) 

Mauúcio Najar 
José Múcio Monteiro 

PMDB 
ZilaBez=a 

PSDB 
Jovair Arantes 

PPR 
Maria Valadão 

PPS 
Augusto Caivalbo 

PV 

Do acordo com a Resoluçllo n• I, de 1989-CN. fica eslabe-
lecido o seguinte calendário para a ttamitãçlo da matéria: 

Dia 29-6-95- designação da Comissão Misla. 
Dia 30-6'95 - instalaçio da Comissão Mista. 
At6 3-1-95- prazo para recebintemo de emendas e para a 

ComissiO Misla emitir o poreocr soble a admissibilidade. 
At612-7-95- pnzo fmal da Comissão Mista. 
A!621-7-95- pnzonoCongresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Senhor Presi

dente da República editou a Medida Provisória n• 1.038, de 27 de 
junho de 1995, que "dispõe soble a organização da Presidência da 
Repiblica e dos Ministérios, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações daS lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e s• do att. 2" da Resoluçáo n• U89-CN, fica assim consti
tulda a Qxnissiio Misla incumbida de emitir parecer sobn: a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Coutiaho Jorge 
Gilberto Miranda 

José Bianco 
Waldeck Omelas 

Artur da Távola 

Antônio Carlos V aladares 

. Esperidiio Atnin 

Suplentes 
PMDB 

Fernando Bezerra 
Onolie Quinaa 

PFL 
Carlos Patrocínio 
Joel de Hollanda 

PSDB 
Te<Jtoaio Vilela Filho 

PP 
João França 

PPR 
Leomar Quinlanilha 
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DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
Bloco (PFL-PTB) 

Vilmar Rocha Mauricio Najar 
Mendonça Filho Heráclito Fortes 

PMDB 
Gonzaga Mota Ivandro Cunha Lima 

PSDB 
Roberto Santos Franco Montoro 

PPR 
EuriCo Miranda Gerson Peres 

PRP 
Adhemar de Barros Filho 

PT 
Jaques Wagner Arlindo Cbinaglia 

De acmdo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica eslabe-
lecido o seguinte calendário pam a tr.unitação da matéria: 

Dia 29-6-95- designação da Comissão Misla. 
Dia 30-6-95 - installição da Comissão Místa-
Aié 3-7-95 - prnzo para recebimento de emendas e para a 

Comissão Mista einitir o pa.mcel' sObre a admissibilidade. _ _ 
Alé 12-7-95- prnzo fntal da Comissão MistL 
Alé 27-7-95- prawnoCongrosso Naciottal. 
O SR- PRESIDENTE (Jt!Iio Campos) - Há CXlldol<s insailDo. 
Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. 
O SR- FREITAS NETO (PI'L-PI. Pronuncia o seguinle 

discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Se
nadores, há mais de quarenta dias o Presidente Fernando Heorique 
Cardoso, diversos Miní.stroo de Estados, dirigemes de empresas pú
blicas e autarquias do Govemo_ Federal raeram uma viaBem ao Nor
deste brnsileiro, ODde partícipmm, íriclusive, de uma n:união do Con
selho Deliberativo da Sudene, ocasião em que estiveram presentes 
também todos os Govemadoles que mm põem aquele ConseJho. 

O Presidente e seus Ministros falaram aos presentes, 8IlUD
ciando providências e programas que seriam desenvolvidos e im-
plementados na nossa região. -

No dia seguinte, a imprensa nacional, jamais de diversos 
Estados, divulgavam cifras de R$2.6 bilhões que seriam aplicados, 
no Nordeste, em diversos setores, como: retomada de obras de re
cursos hidricos, rodovias, aeroportos. setores de saúde c educação. 

Naturalmente que nós, daquela região, região necessitada c 
que precisa realmente ser prioridade de verdade com rclaçio a 
uma política do Governo FederaL ficamos felizes e ainda estamos 
esperançosos de que as provid!ncias ati anunciadas sejam realM 
mente implementadas.. pcxquc conÍlamos no Governo do IlO'IiSO 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Mas gostaria de chamar a atenção desta Casa, que repre
senta os Estados brasileiros., para o fato de que até o presente []1()<> 

mento, pelo menos no meu Estado, o Piauí. nio se tem notícia de 
nenhuma providência concreta para a implementação das proViM 
dências e a alocação dos recursos ali anunciados, para que o Go
verno passe a abJar no Nordeste. 

Faço isso, Sr. Pn:sidente e S:n e Srs. Senadores~ porque o 
Nordeste é muitas vezes coosiderado ~la opinião pública. sobre
tudo das regiões mais ricas, como o vtlão de nosso Pais. Inclusive 
já ouvi pronunciamento nesta Casa em que o nobre Senador AdeM 
mir Andrade cobrava, nabnalmente com muita justiça, proVidênM 
cias também para a região que representa no Senado Federal M a 
Região Norte M• e dava como exemplo as providências anunciadas 
na Sudene pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

. Tive oportunidade, na última reunião da Comissão de SerM 
viços de Infra·Estrubua desta Casa, de informar aos Srs. Senado
res ali presentes que realmente nada, alé o presente momento, foi 
providenciado. E aproveito para infotmar aos Srs. Senadores C à 
opinião pública brasileira que aquelas medidas, aqueles ret:ursos 
anunciados, vultosos, principalmente considerandoMse as dificulM 

-dades ímanceiras vividas por todos os níveis dã Administração 
Pública. inclusive a União Federb.l. Mas o fato é que. até o presen
te momento, nenhuma providência foi tomada. 

Também aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para di
ur que~ por um lado, o Governo vai muito bem, implementando, 
com o apoio maciço do Congresso Nacional. as reformas que pro
meteu, defendidas durante a campanha eleitoral. O Presidente Fer
nando HeDrique não está, absolutamente, surpreendendo ninguém. 
No seu programa de governo, previamente anunciado à opiniio 
públiça brasileira durante a campanha eleitoral, em seus prooun
ciamentos na televisio, nas emissoras de rádio e nos comícios de 
que participou pOr todos os recantos do Brasil. mostrava, natural
melile. além daquelas cinco prioridades setoriais, que também ha
via a necessidade de se promoverem reformas na economia e na 
Administrnçãó Pllblica. 

Com o apoio da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral, as reformas estão andando inteiramente a contento, sendo 
aprovadas num tempo, diria, recorde, tendo em vista que muitas 
delas sio complexas e polêmicas. 

Mas, por outro lado, confOIDle já tive a oporn.midade tam
bém de tmtar nesta Casa. em pronunciamento que proferi em abril 
último, é preciso, além das reformas, que o Governo passe a amar 
administrativamente, principalmente em regiões mais pobres. To
dos os dias, recebemos prefeitos, telefonemas, reclamações de Ci
mams Municipais, porque os municípios mais pobres. mais distan
tes,_ menores. sem nenhuma capacidade de investimento, não têm 
boje sequer a quem se dirigir. 

Extinguiu-se o Ministério da Integração RegiooaL a Legião 
Brasileira de Assistência, o Ministério do Bem-Estar Social; criou
se a Secretaria de Políticas Regionais, mas, natu!a.Imente, subordi
nada ao Ministro do Planejamento e Orçamento, José Serra, que, 
inclusive, vetou todas as emendas dos parlamentares aprovadas no 
Orçamento passado que contemplavam, em sua maioria, obras es
taduais e municipais. A Secretaria de Políticas Regionais, embom 
com toda a boa vontade do Ministro Cícero Lucena, que a conduz, 
não tem o apoio que deveria ter do Ministério e do Governo para 
atender a esses mp.nicipios menores. 

Em todos os governos, inclusive no Governo do ~sideDte 
Itamar Franco, quando se iniciou a implementação do Plano ReaL 
pelo então Ministro da Faunda Fernando Henrique Cardoso. os 
municlpios contavam com uma espécie de parceria administrativa 
do Governo Federal naqueles setores mais reclamados, como saú
de. educação, saneamento, melhoria de rodovias vicínais, enfim. 
aqueles programas que são característicos dos municípios meno- · 
res, que estão. boje. inteiramente relegados à sua própria sorte. 

Nanualmente, o Ministro José Serra tem a sua maneira de 
ver as coisas. Eu. por exemplo, procurei duas vezes falar com o Sr. 
Ministro~ em março, logo que cheguei aqui, cOmo Senador, eleito 
pelo meu Estado, por telefone, não tendo conseguido. Há cetca de 
dez dias. também venho tentando uma audiência, e nem sequer ob
tive resposta de S. Ex• o Ministro do Planejamento •. 

Estru aqui, nesta tarde, chamando a atenção desta Casa pani 
o fato de que as providências anunciadas pelo Governo Fedexal 
para o Nordeste, no dia 19 de maio úhimo, na SudeD.e, até o pre.. 
sente momento, pelo menos no Piauí, não foram implementadas, 
nenhuma delas. Não se tem n_otícia de nenhum fato concreto para 
que as providências sejam iniciadas em matéria de retomada de 
obras. que é uma preocupação desta Casa, já t~ndo, inclusive, as
sistido a vários pronunciamentos de Senadores .a esse ~il9. 

Existe uma -Comissão_Tem.porária, presidida pelo nobre Se
nador Carlos Wilson, fazendo um levantamento de obras públicas 
paralisadas no Brasil todo, muitas delas no Nordeste. inclusive de 
recursos hídricos, fundamentais para nossa região. -

No meu Estado existem obras que, com ape~s I 0%, chega
riam à sua conclusão e passariam a prestar serviços relevantes 
àquela sofrida população. Obra paralisada significa desperdlcio de 
recursos fmanceiros. 
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Sr. PR:sidente. sr-s e Srs. Senadores, eram essas as comider.t· 
ções que gostaria de fazer neste instan1e, para lll05ttar a esta Casa. a 
qual. repito, represema os Estados do Btasil, que os recursos e progxa
mas anunciados na Sudene, por enquanto, ficaram no anúncio. 

Aproveito a oportunidade para solicitar ao Presidente da 
República. um homem sensível, um ex-Parlamentar que conhece 
as necessida.Qes das «:giões mais pobres, que oriente o seu Gover
no no sentido de não deixar os municijiióS mais IicCessitados. de 
longínquas regiões deste País, à míngua, sem nenhum apoio do 
Governo Federal para as obns de pon:<:ria administrativa, beoi i:omo 
dê. realmente, prioridade às regiões mais sofridas do nosso Brasil. 

Muito obrigado. ~ ~ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidenec, peço a pa
lavra. para uma comunicação imidiáveL 

O SR. PRESIDENTE (Julio Campos)- Tem V. Ex' a pala
vta para 1.:.:11a comunicação inadiáVel, pelo prazo de cinco minutos, 
nos termos do arJ. 14, VII, do,..Regimento Interno. 

O SR. LUCIO ALCANTARA (PSDB-CE. Para uma co
municação inadiáveL Sem revisão do ota.dor.)- Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senad<m:s, morreu em Fortaleza uma das fi~.aras marcantes 
de um dos periodos mais ficos da história jomalistica do Ceaní, 
aquela que deconeu eutre os anos que precederam a Segunda 
Grande Guem1 e a década de 60. Bra a época em que a imprensa 
cea.rense, pela força dos grandes nomes da intelocrualidade da ter
ra. transitava de uma fase heróica e fll"Dl.ava as be.ses de uma im
prensa combativa, fundada em novos princípios. de ampla penetra
ção- e cada vez mais influente no processo de mcxiemiz.açio pelo 
qual passava o PaíS. - -- --- -

Murilo Mota, aquele cuja memória agoni." reverenciamos~ 
participou desse periodo notável da imprensa da minha_ tem. como 
um dos seus jornalistas mais constantes. intétprete sCnsfvel das 
melhores causas em favor do Estado e de seu progresso. 

No início dos anos 30, aos 16 anos. seguindo os passos do 
pai. jornalista. escritor e folclorista. Leonardo Mota, Murilo Mota 
iniciava sua longa convivência com a imprensa profissional como 
redator do jornal A Rua, de Fortaleza. Da Faculdade de Direito do 
Ceará sairia, em 1937. Qm o grau universitário que o levaria ao 
exercício de funções expressivas na vida administrativa do Estado. 
Com ele. colavam grau personalidades fundam.enlais na vida polí
tica e intelectual do Ceará. Entre eles, Flávio Marcilio, DeputaOO 
Federal e Presidenle da Câmara dos Deputados por mais de uma 
vez, Wilson Gonçalves, Senador pelo Ceará por dois mandatos, 
Walter SãCavslcanti. Deputado Federal, Fran e Cláudio Martins. 

A Gntnde Guerm foi elicontri.-lo no Correio do Ceará, já 
então o jornal vespertino de maior circulação no Estado. Como in
tegrante dos Diários Associados, O Cornio se tomaria logo em 
seguida o jomal mais impórtante e influente da imprensa cearense. 
Murilo Mota responsabilizou-se iniCía1mCille pe10 OOi:neritáiiO fu
temacional do jornal. importante num-tempo em que a atenção do 
mundo se voltava pma o teatro da Guem. João Calmon, nosso 
querido e sempre Senador, enlão dirigente dos AssociadQS no 
Ceará e, posteriormente, Presidente do condomínio Associado e 
Senador da República, ~elembra esses tempos na afetuosa alcunha 
que dedicava a ~o Mota. ''Madame Tabouis", comentarista inter
naciooal de ext:raOidin.ário preSffgiO -n:aiiiiprensa-rtancesa da época. 

Logo em seguida, Murilo Mota se inrum.biria do edilOria.l do 
Corn:io do Ceará. O perisamexik> do jornal ganhava ali sua melhor 
expressão, traduzida em quase !rés dkadas de matérias diárias. Não 
conheço, na ~nsa do meu Estado, exemplo de tão longa e profi-
cua pr<SOnça em espaço nobre de uma publicação diária. ~ ~ 

Dividindo espaço COCl as págmas dos jornais, Murilo Mota 
ocupou postos relevantes na vida adminisaar.iva do Estado. Foi 
Consultor Juridico e Presidente do Instituto de Previdência do Es
tado do Ceará. Foi advogado e integrante do antigo Conselli.o Regio
nal doTr.tbolbo da 7' Região, boje, Tribunal Regional doTrnbalbo. 

Não posso encerrar meus comentáriO!f Sobre a ~ida profis_
sional daquele a quem hoje presto justa homenagem sem menção a 

um fato. Há pequenos gestos que mostram um homem por inteiro. 
Procurador Fiscal do Estado na década de 40_ e até o início dos 
anos 70, talvez o ~ mais ímporta:ale que exerceu em sua vida de 
servidor píblioo, Mnilo Mota recusoo-se., uma vez aposentado, a co
locar COD1ra o Estado, que defendera por uma vida, os seus conheci
mentos de mestre em Direito FJSCal. Extraordinária lição de ética nos 
dias que COIIeiD, quando o mais comum ~ se ver ah.os e graduados ex
setVidorc:5 píblicos, no dia seguinte, colocaram-se a serviço de insti
b.lições privadas que. muitas vezes, mantêm relaçio conflituosa oo de 
CÓOCOil'&lCia com o &lado. Limitava. drasticamente, a.'>sim. suas al
ternativas profiSSionais de forma consciente. Exemplo de comporta· 
mento ético que dignifica uma geração de velhos servidores. 

-~ Nos anos que se seguiram e até a década de 80, Murilo 
Mota colaborou espontaneamente com quaçe todos os jornais do 
Ceaiá. O jornal O Povo, fuudado por Demócrito Rocha. e, hoje. 
dirigido pelo jornalista Demócrito Duma, seu neto, abrigou um 
Muri.lo Mota já aposentado das lutas dii.rias da imprensa, dedicado 
ao prazer da crónica semanal, com a qual expressava seus mefuo
res sentimentos de amor à sua cidade e sua gente. Muito do que se 
fez então pela cultura cearense. pela divulgação de seus nomes 
ilustres, de seus valores, muito do que se fez pelas instituições fun
damentais do Ceaní passanun por suas contribuições aos cadernos 
dominicais dos jornais cearenses. A Santa Casa Cearense de Mise
ricórdia de Fortaleza, instituição centenária plantada em frente a 
um dos mais belos recantos da Fortaleza de antigamente, o Passeio 
Público, teve em Murilo Mota um motdomo atento à administra
ção de suas necessidades e no jomalista Murilo Mota um de seus 
cronistas mais constantes e fiéis, sempre dedicado a sensibilizar a 
população e os poderes ~blicos em favor de seus doentes e de 
suas fmanças. ambos em constante estado de penúria. 

No fim de sua vida, escreveu o livro Na Casa da Mi .. 
nba Mãe, no qual, numa Fortaleza das primeiras décadas do 
século. retrata seu pai, o notável folclorista e escritor Leo
nardo Mota, o ''Leota", visto através da figura marcante de 
sua mãe, Luisinha Mota, e da casa da família, no antigo cal
çamento de Mecejana. 

Sua esposa. Violeta Mola, e seus fllbos concordarnm em me 
fornecer as informações que serviram de base para este pronuncia
roenlo, estimulados pela possibilidade de que sua divulgação, des
ta tribuna do Senado, sirva de exemplo para as novas gerações de 
jornalistas e de servidores públicos, dos quais Muri.lo Mota foi um 
dos mais notáveis. 

Em nome do povo do meu Estado, do Senado Federal e no 
meu próprio rendo minhas homenagens a um cearense que soube,· 
como poucos, digriificar sua terra e sua gente. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) ~ Concodo a palavra 

ao nobre Senador Ney Suassuna. que dispõe de 20 minutos para o 
seu pronunciamento. -

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sr-s e Srs. 
Senadores,_na _Folha de S.Paulo, na sessão de "Opinião", Clóvis 
Rossi, escreve o seguinte artigO: -

''São Paulo- Imaginei que, ao relatar neste espa
ço do início do mesmo o drama do aposentado Luiz Gal· 
li. estivesse Contando o máximo de crueldade que a bu
rocracia "poderia infligir às suas vítimas. 

Errei. O Advogado A. Fernando Mattos encami
Dha.. acompanhado de completa documentação, uma 
caso ainda mais terrível. 

É a históila de José Ramos da Silva. uni ãuxiliai: 
de caldeira que. pelas condições insalubres de trabalho, 
ficou tota.Jmcnt.e inválido. Entrou, então, com um m-o
cesso 724/79. O último número indica o ano em qu~ se 
inicia a nossa história. 

Seis anos depois. em setembro de 1985, depois 
de idas e vindas foi julgado procedente a ação pedindo a 
aposentadora por invalidez. 
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Dois mcsCs -depois, José Ramos da Silva mOireU 
sem receber coisa alguma. Sua viúva~ Auta Ramos Cos
ta, habilitou-se no processo no mesmo instante. 

Recursos de parte a parte para cá e pua lá., e o 
processo 724179 foi parar no STF (Supremo Tribunal 
Federal). Já era 1991 ou 12 anosapós o início do caso. 

Nodia6deju!lhode 1991. oSTFnega, "ag<Jmdefi
oitivamc::nte". diz O -advogado, o último mcmso do INSS. 
Tenilinru? Que nada. Mais prrtelações armstaram o 724179 
até o CQI::mlte ano. Ou seja 16 anos após o seu iiúcio. 

Muito bem: as partes chegam. em conjunto, ao va
lor do pagamento, aliás nada elevado em se considerando 
o tempo deconido. Exatos R$6.763.71. O INSS pogou? 

Nada. Reco= com base numa lei (8.2!3191).que 
diz que, a partir de dado valor, o pagameniD tem que ser 
requisitjtclo por ''via procat6rio". 

E um oficio enviado ao INSS pela P're$idência do 
Tribunal de Justiça do Estado em qne a açio foi impetra
da. solicitando a inclusão da verba para o ano seguinte, 
acredite o leitor ~ quiser. -

No último dia 3 de junho, Auta Ramos Costa 
morreu, ''vítiri:ta não s6 de insuficiência respiratória.-mas 
também da absurda lenlidio e do exagerado formalismo 
do Poder Judiciário, da ganância dos procuradores autár
quicos, que ga.obam por recurso ajuizado, tenha ou oão 
fundameniD", lamenta o advogado. 

Agom, os quatro filhos do casal entraram no 
724/79. Sobreviveria?" 

Sr. Presidente, sn Senadoras e Srs. Senad~s. essa é a 
conslalaÇão da morosidade e do exagero formal do Poder Judiciá
rio, que entrava a vida do cidadão comum que necessita de qualquC'.I' 
tutela do Estado. A insensibilidade social caract<ristica do apanno bu, 
:rocnitico, com graves conseqüências na qualidade de vida do cidadão 
no seu ~Iaciooamento com o Estado, está aqui pateoleado. 

O Estado foi criado para servir ao cidad!o, para proteger o 
cidadão. É direito do cidadão e dever do Estado dar a cada um que 
forma a commidade as coberturas necessárias à sua segmança, à 
sua educação, à sua saúde. E o que vemos: um Estado transforma~ 
do num monstro que, pura e simplesmente, age dessa forma., com 
tama.nha insensibilidade com brasileiros que pagam. com o seu 
suor, o INSS- o mesmo que deixa de pagar a dois necessitados 
que morreram, mas que se deixa roubar com a conivência de mui
tos. São dois ou três. no máximo, na cadeia, quando milhões de 
reais foram roubados e centenas de pessoas envolvidas. 

O quadro de conupção vertical e horizoDlal que se estabele
ceu ao longo de muitos anos e a certeza da impunidade são elemenlos 
determinantes da baixa qnalidade dos serviços Pf'"ladoo. O peqneno e 
até o grande burocrnta agem com a insensibilidade de qnem não lllm 
nada a ver com o cidadão, que é o seu cliente. E o que é pior. agem 
com toda rapidez quando os seus interesses estio em jogo. 

Temos vislO a tentativa de desmonte dessa estrutul'3. de cor~ 
rupção e esperamos que se fmalize brevemente. Mas deve o Go
verno, rapidamente, fazer uma boa reengenharia de todos os seto
res, para que o cidadão volte a ser o ponlO central, o fulcro do inte
resse do Estado. e não o seu escravo. 

Por essa razão, Sr. Presidente, sr-- Senadora e Srs. Senado
res, venho boje à tribuna para denunciar o status quo em que o ci
dadão é massaCI3.do, em que o cidadão vale absolu~nle nada. 
Foram dezesseis anos para se pagar R$6 mil, que não foram pagos 
- morreram os dois interessados. Sabemos de tantos casos de pes
soas que lesaram o País em milhões e estão impunes graças à mo-

rosidade da Justiça, enquanto, do ootro lado. em função dessa 
mesma morosidade, os que têm o direito são injJstiçados. 

V etlbo, enfnn. denunciar esse quadro de dicotomia. de bru
tal diferença entre uma elite poderosa. que cada vez ganha mais. e 
uma massa, que cada vez ganha menos. Somos um Estado e uma 
economia extnmwnenl.e fortes no contexto mundial- somos a oi~ 
ta v a oo décima econõmia-do mundo- e, no entanto, as massas que 
dão o seu suor. a sua saúde e a sua vida para engrandecer o Brasil 
estão vivendo em condições cada vez piores. 

·Qpando li essa mal6ia hoje. la~ntei e enverg~ei-me de 
estar vivendo cm um país onde o povo, os humildes são tratados 
des_sa man.c...ira pela nossa burocracia. como se não fosse esse povo 
que pagasse a burocracia, sustentasse e levasse o País nas costas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Continua a lista de 

oradores. 
Concedo a palawa ao nobie Senador Sebastião Rocha, que 

disporá de 20 minutos ~ o seu pronunciamento. 
O SR. SEBAstiÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do Oiador.)- Sr. Presidente, S~ Se· 
nadora. e Srs. Se:nadotes, registro, nesta oportunidade. que fui on
tem. na componhia de vários Depotados federais da Amazônia. ao 
gabinde do Dr. Jooé Milton Dallari. no Ministério da Fazenda. pora 
CODvmar a respeito da deseqna1izaçio do preço do gás- do GLP. 

Ficamos, de certa forma. satisfeitos quando tivemos uma 
parte. pelo menos, da nossa reivindicação atendida, no sentido de 
que o Ministério da Fazenda procurasse usar critérios que não pre
judicassem demasiadamente a população carente do norte do nos
so Pais, do interior da Amazôoia, qne, pela tabela poblicada an!Jl
riormenle, estava extremamente prejldicada. 

Para se ter idéia. em municípios do Acre, como Guaja.rá e 
Canamari. o valor do gás, no posto com o IVV. iria custar em lar
no de R$!4,!8,"p<alicamente três vezes mais do qne custa em capitais 
como Bras!lia, Sãç Paulo. Rio de Janeiro e outros grandes centros. 

.. A SrA Marina Silva- Pem:llte-me V. Ex• um aparte, Sena
dor Sebastião Rocha? 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Com todo prazer, Senado
ra Marina Silva. 

A SrA Marina Silva -No Estado do Acre, no Município de 
Cruzeiro do Sul mais precisam}:nte, o OOtijão de gás está ~tando •. 
no posto de revenda da FOGAS, R$14,00. E nos postos qne não 
são exatamente da distribuidora oficial. está custando R$21,00. 
Isso em localidades cuja pop1lação, na sua grande maioria. gal!ha 
menos do que um salário mínimo. Se considerarmos que a econo
mia dessa região está completamente arrasada, em função de uma 
política nefasta com. relação aos nossos produtos nabJrais, mais es
pecificamente borracha e castanha. é ímpossível, é impraticável 
esse tipo de atitude, que realmente precisa ser revista. Gostaria de 
abrir um parêntese, para falar da necessidade de nós. Semdores e 
parlamenlall's de modo geral, estarmos atentos à fiSCalização do 
subsídio que era pago às exportadoras desses produtos. Segundo 
denúncias. que precisam ser apumdas, na maioria das vezes. esses 
subsídios eram recebidos. e o gás, ao invés de ser transportado 
para essas localidades distantes, era vendido na própria região. 
Isso constibJí. pOrtanto. casó de conupção no recebimento de ver
ba pública. Sou favorável a que haja a equalização dos preços dos 
combustíveis na nossa região. porque a situação amai tomou-se 
impraticáVel. dando uma demonstração concreta de que o merca
do, que diz regular tudo, em toda parte e em todo o canlO, com a 
sua onipresenÇa, não é tão onipresente em algumas regiões do 
País. que constituem uma outra realidade. Nesse caso, a presença 
do Estado se faz necessária. juntamerite Cotri Uma aÇão ÍIScalizado
ra contundente da nossa parte e do próprio Poder Executivo, para 
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evitar que empresárioS-- não digo todos - de má~ fé lancem mão 
desses recursos e pratiquem oonupção, como atestam denúncias 
que foram motivo de escindalo na imprensa do meu Estado. Mui
lO obrigada. 

O SR. SEBASTIAO ROCHA - Agradeço o aparte de V. 
Ex•, Senadora Marina Silv~ que tem sido nesta Casa uma das Par
lamentares J!lais atuantes no sentido de que o Governo assuma seu 
discurso de combate ;\s desigualdades regionais. V. Ex .. tem razão 
quando cita o MunidpíO de Cruzeiro do Sul mas posso citar tam
bém Guajaiá. que. salvo engano. também é no Acre ... 

AS,. MariDa Silva- Não é no Acre. 
O Sr.Jcffer.10n Péres- É noA!Ila70nas. 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - ... em que o preço even. 

maL já de um segando oo ten:eiro distriruidor. está em tomo de 
R$21,00. Isso também ocorre em Canamari. muniCípio de algum 
outto Estado da Amazônia 

O Ministro da Fazenda em exercício, Dr. José Milton 
Dallari, infOimou-nos que, a princíPio.-o que poderia fãzer. e 
prometeu que o faria hojtt- já deveria ter sido publicada ~ma 
Portaria no- Diário Oftcial da União, limitando o preço máxtm.o 
da venda do gás no posto oficial, digamos, de revenda nas cida
des a R$10,00. Todos os preços que estivessem acima seriam 
tabelados em R$1 0,00 - isso, segundo ele, atingiria cerca de 30 
a 35 municípios da região -, enquanto se faria um estudo para 
determinar uma média ponderada que podesse servir de parâme. 
tro mais sólido, mais concreto para estabelecer um preço justo 
para o consumidor da região. -

Mesmo considerando os R$10,00 que custará no poisto de 
revenda. o gás vai chegar no interior, nos lugares mais distantes, 
no mínimo. a R$14,00 ou R$18,00. pozque os R$10.00 não in· 
cluem o IVVC Além dos R$10.00, serio aâescidos o IVVC e o 
preço do frete. Mesmo assim, o preço do gás, nessas regiões, será., 
no mínimo, o dobro do valor pelo qual é vendido hoje nas grandes 
cidades do nosso País. · 

O Sr. Jefferson Pêra- Pennite-me V. Ex' um aparte? 
O SR. SEBASTIAO ROCHA • Com todo pmur. concedo 

o aporte ao Senador Jefferson Péres. · 
O Sr. ]effer.10n Pires - llustre Senador Sebastião Rocha. 

na semana passada abordei esse assunto, e já havia conversado a 
respeito OOm o Ministro das Minas e Energia, Dr. Raimundo Brito, 
alertando para a gravidade da desequalização do preço do gás, 
pelo seu impacto junto às populações dos municipios ma~ ~
tes da Amazônia. principalmente as mais pobres. Nesse dia, eu di
zia a S. Ex• exatamente que., em um município como Einmepé, 
perto do Aae. já no Alto Juruli, um botijão de gás não sairia por 
menos de R$18,00. O Ministro me dizia que prOvidências estavam 
sendo tomadas para, mcm.entaneamente, num prazo curto, suspen
der os efeifos da ~ para a busca de uma solução definitiva. 
Agora V. Ex• dá a norfcia de que um meio teimo foi conseguido, 
ou seja. o preço máximo foi tabelado em R$10,00, mas, como im
posto, ele deve chegar em R$12.00 ou R$14.00- ainda asSim um 
preço muito alto. Senador Sebastião Rocha. dou-lhe os parabéns 
pelo seu empenho na busca de uma solução. V. Ex• pode contar 
comigo e com toda a Bancada do Amazonas - creio que estou fa
lando em nome também do Senadoc Bernardo Cabral - para que 
nesses trinta dias se dê uma solução para esse problema. Se a si
mação ficar como está, ilustre Senador, repito, as populações do 
interior vão ficar reduzidas ao fogão à lenha ou ao fogareiro de 
carvão vegetal. 

O SR. SEBASTIAO ROCHA - Agradeço a V. Ex' pelo 
seu aparte e considero extremam.enle importante que neste assun
to, como em outros, confvrme já disse em outtos discursos, possa
mos ~tar unidos na defesa dos interesses da nossa região. 

É com muito prazer que recebemos a informação importan
te de que os Seriãôores Jeffersori. Péres e Bernardo Cabral - a Se
nadora Marina Silva já se pronunciou a respeito e lellbo certeza de 
que os outros Senadore:s _dessa regiã.~ ta~m irão nos apdar
irão conversar com o Mlil!Stro e dema1s autondades que trabalham 
cem esse assunto, para buscar uma solução justa para o problema 
da região. 

O IVVC. segundo o Dr. Dallari. Senador Esperidião. está 
na Constituição. Logicamente, V. Ex• conhece isso muito bem e, 
parece-me, levanta a hipótese de que, em alguns municípios. ou na 
maioria deles, não é cobrado· esse imposto, sobretudo do gás. A la
bela saiu com e sem_lVVC. o que significa qUe ele é cobrado so
bre todos os derivados do petróleo. Pelo menos esse é o entendi
mento das prefeituras, que estão cobrando o NVC sobre o preço 
dogásdeoo~~ . 

Se isso não é permitido, é bom que os Parlamentares s&ba
mos disso para que. em nossos Estados. possamos combaler essa 
medida. Mas fui infonnado pelo próprio Dr. Dallari. Secretário de 
Acompanhamento Econõmico do Ministério da Fazenda. que esse 
imposto está sendo cobrado, porque da tabela consta o preço-que 
ele nos forneceu, de R$10,00, sem o IYVC. Foram palavras dele. 
Há o entendimento, então, de que, em alguns municípios, o IVVC 
está sendo cobrado sobre o preço do gás. 

Foi impOrtante a colocação de V. Ex.•, porque vamos averi
guar se as prefeitums estão oo não, de fato, cobrando esse imposto 
sobre o gás de cozinha. De qualquer fonna, fica a expectativa de 
que, nestes 30 dias. o Ministério da Fazenda, junto com o Ministé
rio das Minas e Energia. elabore outra tabela. intermediária, basea
da- como jA dissemos antes- na média ponderada dos valores, 
como se reivindica, incluindo todos os municipios do País- deter
mina-se a média poudemda para a venda ao coosumidor. da distnrui
ção ao consumidor. para se estabelecer um preço médio para a Ama
zôn.ia. Com esse raciocln.io, esperamos que o pmço seja reduzido. 

O segundo assunto que trago hoje ao Plenário para debate, e 
que, há alguns dias, já !em sido discu~do aqui, é exata~nte _a 
criação de uma. contnb01çio sobre movunentação fmance_na para 
atender às necessidades do setor de saúde, proposta defendtda pelo 
Ministro Adib )atene e que· concorre com uma outra proposta de 
criação do IPMF. do eminente Senador Vilson Kleinübing. 

Na condição de técnico da saúde. na condição de médico, 
fiquei, de certa forma, sensibilizado com o apel~ do ~o Adib · 
Jatene. Logicamente, já estamos procurando discuur 1SSO dentro 
do nosso Partido, o PDT. Há uma simpatia inicial com a idéia. 
Não sei se a formulação exata, se a proJX'Sta. exata é a que foi tra
zida à discussão desta Casa pelo emineDle Senador Antonio Carlos 
Valadares. através de uma emenda coostibJcional. Mas. a principio. 
assinei a emenda do Senador Valadares e quero ter a oportunidade de 
discuti-Ia e de apoiá-Ia. senão no seu todo, pelo menos em parte. 

O Ministro Adib Jatene tem grande credibilidade na socie
dade, sobretudo dentro da comunidade que trabalha no setor de 
saúde médicos e demais servidaes. e. portanto, acho que merece 
uma ~hance. O MiniStro faz __ esse apelo à Nação e eu, da minha 
parte, coloco-me à disposição paia. contritui:i ria discussão e no 
aperfeiçoamento dessa idéia. 

O Sr. Vilsoo Kleinübing- Permite-me V. Ex• um aparte. 
nobre Senador Sebastião Rocha? 

O SR. SEBASTIAO ROCHA - Concedo o aparte. com 
todo o prazer. ao Senador Vilson Klei..o:übing. . . 

O Sr. VUson Kleinübing- Quero aprovelf.ar a oportumda
de apenas para deixar bem claro que a minha .~meneia não é con
trária ao desejo do Ministro Aclib J.atene. A mfu.hl!, emenda é. para 
que o Ministro Adib Jatene receba o qu~ o Governo paga. h,o.Je, de 
juros, para S. Ex• aumentar a sua receita para fazer face as suas 
despesas na área da saúde. Não há absolutamente nada con~ o 
que o Ministro Adib Jatene deseja. Aliás, quando flZ a minha 
emenda foi com o objetivo de dar esse dinheiro para a saúde. para 
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a educação c para a segurança pública. O País paga, hoje, mais de 
USS 1 bilhão por més de juros. Quero que esse dinheiro, em vez' de 
ir para os banqueiros, vá para a saúde, para a educação, pa.ra a se
gurança pública. para as áreas sociais. enfim. Inclusive sou defen
sor da vinculação. As funções de Estado, as funções que São espé- -
cificainei:J.te de Governo, -como saúde, educação, segurança pública 
e moradia. devem ter vinculação - apesar de alguns economistas 
do Governo• acharem que o Orçamento não deve ter vinculação. 
Aquilo que é permanente no Governo deve ter vinallação, senão o 
Governo gasta com juros, com obras e acaba se esquecendo daqui
lo que é fundamental, que é cuidar das atividades sociais. A JXO
posta do Senador Antonio Carlos V a!Jldares c a minha têm. pri
meiro, a meSma alíquota, o povo vai pagar de qualquer maneira; 
em segundo lugar, na proposta dele existirá por dois anos e vai di
reta para a saúde, na miD.ba proposta, paga a conta, os juros caem 
e isso vai tudo para a saúde. O Ministro Jatene· sení bem atendido 
com uma ou com outra, vamos ver qual é a melb()[' maneira de tra
balhar. Em hipótese alguma estou fazendo emenda para prej.J.dicar 
a área social do Governo. Hoje, essa área do Governo está sendo 
prejldicada. porque estamos. no Senado, lOdos os dias. rolando dí
vidas integralmente. Hoje temos mais dois processos de rolagem 
de dívidas. Então, divida não se paga, rola-se, mas se pagam juros 
e mais juros. Os ricos vão ficando cada vez mais ricos. o Governo 
vai gastando cada vez mais com os juros, e falta dinheiro para a 
saúde, parn a educação. para a momdia, etc. A saúde, no Brasil. 
começou a ter problemas quando a Previdência começou a gastar 
mais do que tinha. Retiraram aquilo que seria repassado pua o 
MinistériO da Saúde. que ficou s6 na Previdêocia, e o Ministro da 
Saúde ficou sem dinheiro. O Ministro Adib Jatene tem toda ara
zão no que está fazendo; ele está lutando por uma causa justa. con
ta com o meu apoio, em uma emenda ou na outra. Os Senadores, 
que somos responsáveis, em última análise. pelo endividamento 
dos Governos, temos que decidir o que vamos fazer. Parar de en
dividar, reduzir a carga de juros e o dinheiro dará para a saúde e 
para as áreas sociais. __ _ - -

O SR. SEBASTIÃO ROCHA-Ágradeçooaparte de V. Ex'. 
O proprio Presidente da República disse clarnmente que entre

ga o assunto nas mãos do Congresso. p9r.1 que este decida o que fazer. 
Senador Vilson Kleinübing, nada a conlestar quanto A idéia 

de V. Ex•. O problema é a desvirtua.lização, porque já houve a 
criação de outros fundos; fundos a título de emergência, que foram 
desviados de suas fmalidades básicas. 

A -pop:tlação carente deste Pafs já está pagando muito caro 
para ter um mínimo de atendimento no setor da saúde. Como a 
Saúde não vai para o bairro. não vai para o interior, não vai para a 
periferia dos grandes centros, o trabalhador, as pessoas ca..""CD.tes 
são obrigadas a ir atrás, deslocando-se de transporte. pagando um 
médico particular, um exame ou comprando um medicamerii.o -Sem 
receita médica. encarecendo cada veZ mais o"tratam.eõto.: 

Por isso, entendo que 0.25% para nós, que temos Cheque -
somos uma minoria da pop.llação brasileira - ou qualquer outra 
contribuição cm favor da Saúde, isso é legítimo. Fico na dúvida 
quando se tenta transferir eSSeS-rii::ursos para a amortização de dívidas 
da União. dos Estados, dos Municípios. Muitas vezes, essas atitudes 
fornm tomadas 'SCIIl transparência. pois não sabemos como essas dívi
das fOI3.ID. contraídas. De repente, fJCO constnmgido em coritribuir 
com um imposto para amortizar dívidas, até JXlltlUe o meu Estado não 
tem nenhuma. l\.1as a pop.~Jação, como a de qualquer outro &tado. 
está necessitando de um investimento no setoc da saúde. 

Então, não me sinto à vontade, Senador K.leinübing. para 
pagar um imposto que não sei de que forma será utilizado. Agora. 
tenho a credibilidade do Minis~ Jatene e sei que há uma carência 
emergencial no referido setor. E por isso que defendo a idéia de se 
buscar uma contribuição específica para a Saúde. 

O Sr. Vilsoo Kleinübing- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. SEBASTIÃO~ ROCHA- Ouço o segundo aparte de 

V. Ex•. Senador Vilson Kleinübing. 

O Sr. Vilson Kleinübing '"-Nobre Senador, voo mais uma 
vez deixar claro: se a minha emenda tiver que prejudicar qualquer 
atitude social do Govemo, serei o primeiro a rasgá-la; vamos dei
xar isso muito claro. Em segundo lugar, quem paga a Saúde é o 
povo, de qualquer maneira; vai pagar com 0,25%. V. Ex• está en
ganado nessa observação. Todo mundo recebe salário através de 
cbeque; vão pagar 0.25% também. E o empresário vai repassar 
para o custo do produto; então, o trabalhador vai pagar de qual
quer maneira. Portanto, não há essa distinção. Não me sinto a. von
tade com os recursos que tem o MinistroJatene- pc.ucos US$515 
milhões por mês-, como também não me sinto à vontade em ver o 
Governo brasileiro - que, na verdade, somos nós. pois Governo 
nio existe -, pagar, todos os meses. mais de USSI bilhio de juros 
para os ricos. Isso é o que me dói! Todos _os ~es vejo, no balan
cete do Govemo. o pogamento de US$1.2 bilhão de juros par.~ quem 
já tem bastante; os Governos estaruais pogam juros p9r.1 quem já tem 
bastante. E o pior é que isso cria ainda mais um problema para o 
povo: a; juros sobem. e o povo paga na J?II'S!8Çio- paque é só o po
ln que compm à prestação. Os juros estio a 5% ao mês, po~quc o 
Governo é o maior devedor do País; e o Governo não deve nada:- é o 
povo brnsileiro que deve. Nmguém deu mandato a presidente, gover; 
nador ou prefeito p9r.1 endividar o povo em nome desse mandato. E 
ruim pogar mais de US$1 bilhão por mês p9r.1 quem não produz um 
parafuso! E é ruim dar apenas US$500 milhões por mês p9r.1 o Mini>
tro da Saúde cuidar da saúde de !50 milhões de brnsiloiros. 

A Sr- Marina Silva- V. Ex• me permite um apalte? 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Concedo um aparte à no

ln Senadouo Marina Silva. 
A Sr" Marina Silva- Nós, da Bancada do Partido dos Tra

balhadores, não discutimos, enquanio Bancada, o apoiaminto ao 
Ministro Jatene- vamos dizer assim. No entanto, eu e o Senador 
José Eduardo Dutm assiDamos a proposta por entendermos que, 
reaJ.i:nente, a Saúde está em completa falência no nosso País. Po
rém. talvez seja fácil, defensável pera o cidadio brasileiro dar uma 
contribuição emtrgencial para a Saúde, que é uma desgraça no 
BJ;<~Sil. oode as pessoas estão mmrendo, como acontece no meu 
Estado, à míngua. como se diz. Mas talvez não seja tão fácil assim 
defender o pagamento de contas, porque. como V. Ex• acaba de 
dizer, a sociedade não sabe como foram contraídas essas dív-idas e 
nào sabe se realmente há justeza nas contas a serem pagas pelo ci
dadão. Então, acredito que a emenda do_ Senador Vilson Kleinü-· 
bing - não entrarei rio n:iéritO,- .iilé -porque não estudei a emenda -
talvez aj.J.de mais ao Governo do que à Saúde. à medida que ela 
pode ser um empecilho para que a emenda do Senador Anlooio 
Carlos V aladares, que é uma reivindicação do Ministro Jatene, ve
nha a ser aprovada nesta Casa. Se ambas forem fundidas, acredito 
que estará f~da a uma derrota. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Concluo, Sr. Presidente, e 
concordo com a posição da Senadora Marina Silva.. 

Trago também a informação de que, para que esse debate 
seja aprofundando, pua garantir a oportunidade de todos QS Sena
dores discutirem o assunto, sobretudo com o Ministro da Saúde, 
apresentei à Mesa um requerimento de convocação do Ministro 
Adib Jatene a esta Casa. S. Ex,• já esteve na Comissão de Assuntos 
Sociais e na Comissão de Assuntos Econôm.icos. Mas entendo que 
é importante. pela relevância da matéria, que S. Ex• compareça ao 
plenário para debater cooosco esse assunto. 

Portanto, espero que o meu requerimento seja aprovado 
pelo Plenário. o que dará oportunidade de o Ministro defender a 
sua idéia.. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SE
BASFEÃO ROCHA EM SEU PRONUNCIAMENTO 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N• ,DE 1995. 

Dispõe sobre a instituição de 
contrihuição social para o 
financiamento das ações e serviços 
de saúde. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao Texto ConstittJcional. 

Art. I • A União poderá institt1ir contribuição sobre 
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e de direitos de 
natureza financeira, que não excederá a vinte e cinco centésimos por cento. 

Parágrafo Único -O produto da arrecadação de que trata este 
artigo será integralmente depositado ao Fundo Nacional de Saúde para 
financiamento das ações e serviços de saúde. 

Art. 2ó A contribuição a que se refere o artigo anterior será 
exigida nos termos do § 6° do art. 195 da Constiruição, facultando ao Poder 
Executivo reduzir o valor de sua alíquota ou restabelecê-lo, total ou 
parcialmente, nas condições e limites fixados em lei. 

Art. 3• Não se aplica à contribuição de que trata o caput do 
art. 1 •, o disposto no inciso I do art. 154 da Constiruição. 

Art. 4• A vigência da contribuição sobre movimentação ou 
transmissão de valores e de créditos e de direitos de nan1reza financeira não 
poderá ultrapassar o prazo de dois anos. 

Sala das Sessões, em de de 1995. 

Senador ANTONIO CARLOS V ALADARES 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SENADOR 
ANTONIO CARLOS V ALADARES (PP-SE), JUSTIFICANDO A 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL QUE INSTITUI 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SAÚDE, EM 22.06.95, NO 
PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL. 

Senhor Presidente, 
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, 
É fora de dúvida que o setor de saúde pública passa por uma 

crise sem precedentes, justamente pela falta de recursos adequados para a 
sua manutenção. 

Hospitais são fechados, doentes são recusados na entrada 
dos postos éie emergência e pessoas da comunidade perdem a vida, em todo 
o Brasil, apresentando a saúde pública um quadro tão precário que está a 
exigir a adoção, no campo financeiro, de medidas emergenciais para 
socorrer milhões e milhões de brasileiros que sofrem as consequências desta 
crise. 

Não devemos ficar aguardando que milagres aconteçam, 
quando ainda existem parcelas ponderáveis da sociedade que, com uma 
contribuição mí.üma, poderão reduzir substancialmente as dificuldades ora 
enfrentadas. 

E essa coritnbuição, muito · embora insignificante, 
"representada por uma alíquota de 0,25% sobre· a movimentação ou 

transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, criará 
par-a o Ministério da Saúde col]dições efetivas para manter a rede. hospitalar 
pública funcionando e operacionalizar todo o programa de trabalho daquele 
órgão, dentro da estrutura do SUS (Sistema Unificado de Saúde), sem as 
incertezas da alocação de recursos e sem a incidência da descontinuidade do 
fluxo financeiro, fatores que têm causado sérios prejuízos às instituições que 
prestam serViços de saúde em todo o Brasil, e à população a que se destinam 
tais serviços. -

Tal contribuição, pelo seu caráter emergencial e transitório, 
tem a sua vigência fixada pelo prazo máximo de dois anos, podendo neste 
período a alíquota ser reduzida, restabelecida, total ou parcialmente, nas 
condições e limites fixados em lei. 

A contribuição social, tal como concebida na proposta, tem a 
facilidade de atender de imediato a uma situação de emergência que compõe 
um quadro de verdadeira calamidade pública que atinge em cheio todo o 
sistema único de saúde no Brasil. A sua cobrança pode dar-se ainda este ano 
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se a mesma for aprovada pelo Congresso, _o que não aconteceria se a 
fónnula adotada fosse a do IPMF, o qual, sendo um imposto, a sua vigência 
só poderia ter início no ano seguinte. 

Os 6 bilhões de reais que poderiam ser gerados por ano, 
orihndos desta contribuição de emergência, seriam de vital importância para 
a saúde, dobrando o orçamento do setor. 

Reconhecemos que somente com a adoção de uma refonna 
tributária consistente, que venha reparar as injustiças nascidas de privilégios 
odiosos - como a de lacunas ou vazios na legislação que redundam em 
interpretações graciosas a grandes corporações - é que o Brasil poderá 
atingir o seu equilíbrio orçamentário e até sobrar dinheiro para ser aplicado 
nas áreas pri_oritárias definidas pelo Governo. 

Faz-se necessário que se suprimam de uma vez por todas as 
incompreensíveis imunidades a pessoas jurídicas que ganharam isenções 
privilegiadas e se transfonnaram com o tempo em entidades quase que 
intocáveis pelo fisco, o qual se- vê- tolhiâo na sua ação por causa do 
emaranhado de leis que no fundo só servem para proteger grandes 
sonegadores. 

É inconc,bível que este- País continue a penalizar o 
assalariado que paga uma exorbitância de imposto de renda, enquanto que as 
empresas em todo o Brasil não pagam nem a metade do que é descontado na 
folha dos trabalhadores, funcionários públicos e demais pessoas tisicas. 

É o próprio Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, que 
demonstra a sua indignação cívica ao afinnar: "quem gera a renda dela se 
apropria". E exibe dados que retratam de fonna irrefhtável os privilégios 
que detêm os gmpos poderosos da iniciativa privada. Enquanto as pessoas 
tisicas neste país irão pagar de Imposto de Renda retido na fonte, durante o 
ano de 1995, a absurda quantia de 14 bilhões e 900 milhões de reais, as 
pessoas jurídicas, protegidas por uma legislação distorcida, somente irão 
contribuir com 5 bilhões e 600 milhões de reais, ou seja, menos da metade 
dos assalariados. 

Não é só na área do fisco onde se descobrem mazelas que 
são praticadas contra o erário. Também na previdência as fraudes têm sido 
uma prática constante, gerando escândalos e prisões. Segundo infonnações 
do Ministro Reinhold Stephanes, que foram divulgadas pela imprensa, pelo 
menos 1 00 mil ações correm na justiça contra grandes sonegadores que 
âevem cerca de 5 bilhões à previdência, quantia esta que daria para pagar a 
folha dos 15 milhões de aposentados em todo o país. Além disso, foram 
cancelados 1 milhão e 200 mil benefícios fraudados, que vinham dando um 
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destinados ao SUS, empregam 400 mil pessoas e mensalmente internam 780 
mil pacientes. 

A remuneração que é paga pelo SUS aos hospi~ais 
cqnveniados é tão irrisória que muitos deles tomaram a iniciativa de can€:elar 
os serviços que prestavam ao setor público. Pela tabela do SUS, um médico 
recebe por uma consulta a ínfima remunemção de 2 reais. Já o hospital nada 
recebe por !:SSe serviÇO, mesmo que a consulta tenha sido feita nas SUaS 
dependências. Pela realização de um parto, a maternidade que é obrigada a 
internar a parturiente pór três dias recebe apenas 54 reais, e o médico que a 
assistiu 59,66 reais. . . . . 

As entidades representativas das unidades de saúde de todo o 
Brasil, como a C.N.S. e a F.B.S., reivindicam a atualização das tabelas do 
SUS, pois a súa defasagem contribui sensivelmente pam piorar as condições 
de trabalho e ·a oferta dos serviços. As suas -unidades de saúde. já, .não 
suportam mais a insatisfhção dos profissionais da área médica e pammédica 
e passam por sérios constrangimentos em face do atraso com· 'os 
fornecedores. 

Remuneração Uío irrisória, conferida aos hospitais e à sua 
equipe de profissionais, tem-se -coristittiído num estímulo oficial, numa porta 
aberta à prática de ações fraudulentas. E é por esta razão que . muitas 
entidades têm se desligado do SUS e passaram a atender exclusivamente aos 
interesses da iniciativa privada. 

Daí o cenário dantesco que se assiste frequentemente na TV: 
.acúmulo de doentes nos corredores dos hospitais por insuficiência de leitos, 
instalações tisicas precárias, equipamentos sucateados e sem manutenção, 
carência de medicamentos e insumos básicos para diagnóstico e terapêutica. 
Malversação do dinheiro público. Mortes prematuras de nossos semelhantes 
que não conseguem viver porque não encontram apoio adequado do Estado 
para proteger as suas vidas. 

Uma análise objetiva dos dados do ffiGE nos leva a concluir 
de forma indiscutível que nos últimos 30 anos o Brasil conseguiu elevar a 
expectativa de vida de seus habitantes, muito embora o nível alcançado 
tenha sido inferior ao patamar de outros países do Terceiro Mundo. 

Os dados do ffiGE evidenciam por exemplo que houve uma 
queda nos níveis de mortalidade registrada no País, o que fez a expectativa 
de vida passar dos 51,6 para 66 anos de idade, durante o período de 1960 a 
1990. Lógico que a queda gos níveis de mortalidade e o_ aumento da 
expectativa de vida mostram que o Brasil de fato melhorou a saúde de seus 
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habitantes. Mas se a atual crise não for debelada a tempo, por certo que 
esses indicadores deverão ser outros, muito abaixo dos de i 990. 

No entanto, se compararmos o Brasil com outros do Terceiro 
Mundo, chegamos à conclusão que já havia desde 1990 uma desvantagem 

• considerável do nosso País, que perdia para o México (70 anos), Argentina 
( 71 anos), Chile (72 anos). Esses povos só conseguiam viver mais porque 
ostentavam uma saúde melhor, menos vulneráveis à doença e à morte. 

"Nenhum povo tem saúde por acaso", como escreve 
Demócrito Moura, no seu trabalho publicado em "Problemas Brasileiros", 
edição jan.fev./94. A saúde é representada por poder aquisitivo, nutrição 
adequada, moradia higiênica, acesso à água tratada, esgotamento sanitário, 
educação, prática de esporte e lazer. Isto é, o nível socio-econômico de um 
povo oferece-lhe urna boa ou má saúde. 

· E as políticas governamentais nunca se concretiZam, apesar 
dos planos bem elaborados e tão discutidos nos palanques eleitorais e nos 
programas de rádio e televisão. No Governo, endurecem no social à espera 
de o bolo crescer, enquanto a população, sofiida e perplexa, pergunta: "Por 
que mudaram? Por que votei?". 

Na Amazônia, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cmz, 
recentemente, seguindo a mesma trilha científica de Carlos Chagas que 
esteve por lá nos idos de 1912, chegaram à inquietante constatação de que o 
Brasil é o campeão das Américas de ·incidência da malária. O nosso País se 
transformou, de um dia para o Ol!ITO, no grande exportador de malária para 
os países vizinhos. · .. 

Deveu-se à nossa vulnerabilidade em matéria de vigilância 
sanitária a ocorrência de infecções corno o cólera, que este País conseguiu 

_importar, no ano de 1991, do Pem, doença que provocou tantas vitimas. 
Somando-se às crónicas deficiências de saneamento básico e 

de habitação higiênica, calcula-se que pelo menos 14 rnill)ões de brasileiros 
possam ter morte precoce por esquistossornose e que 6 milhões tenham 
morte lenta com a doença de chagas. Por falta de uma vigilância sanitária 
eficiente no Brasil, a transfi.1são de sangue tem sido um grande veículo de 
transposição da doença de chagas e da AIDS. Provou-se que em 1991, 
através de testes de sangue reaEzados em São Paulo que 3% dos seus 
doadores eram portadores da doença de chagas, enqtmnto no Triângulo 
Mineiro essa taxa subia para 12% e para 20% no Rio Qrande do Sul. A 
AIDS conseguiu se expandir no Brasil justamente pela pr~cariedade de seu 
sistema de vigilância. Hoje ternos mais de 30 mil aidéticos que consomem 
·por mês I 00 milhões de reais. 

O Brasil é a I O" economia do mundo mas está em 
septuagésimo (74°) lugar quando se trata de aplicar recursos públicos na 
saúde de seus habitantes. Perde; por exemplo, para o Paraguai (que aplica 
US$ 140 por habitante), para a Bolívia (que aplica US$ 120 por habitante). 
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Já o Brasil, em média, gasta em torno de US$ 80 por habitante. Se esta 
proposta de criação da contribuição social for acatada pelo Con&'fesso, 
estaremos ajudando a salvar mais vidas, visto que urna disponibilidade de 

• recursos de US$ 160 por habitante vai aumentar !I participação do setor 
saúde na distribuição dos frutos da riqueza nacional, reduzindo assim urna 
cota da injustiça que atinge grandes parcelas do povo marginalizado. 

Em relação ao Pffi, o Brasil apresenta urna taxa que mais 
uma vez demonstra a inversão de prioridades na escolha de nossas políticas 
sociais: enquanto nos EUA se gasta com a saúde o equivalente 12% de seu 
PIB, a França 8,9%, a Índia 6%, a Argentina 5,6%, o Brasil aplica urna taxa 
inexpressiva de apenas 4,2% de seu PIB. 

É pela falta de urna vontade política que sintetize as 
verdadeiras aspirações nacionais, que os nossos indicadores de saúde estão 
a desnudar uma realidade cnm, fria e insensível que se espalha por todo o 
território nacional, fazendo com que os bolsões de pobreza e miséria se 
multipliquem num crescendo assustador, carregando doenças que não mais 
se justificam num País que cresce em todo os setores de sua economia. 

Não é possível que, em plena virada do século XX, se 
assistam ainda neste País pessoas serem invadidas por verminoses, pela 
tuberculo_se e por doenças que já haviam desapnrecido há décadas do nosso 
meio, estimulando a separação do nosso País em dois Brasis: um Brasil 
moderno, saudável, superdotado, sendo tratndo em hospitais de 5 estrelas e 
um Brasil do Jeca Tatu, raquítico, amarelo e triste, para o qual não existe 
perspectiva nem horizonte, pois até o direito á saúde lhe é negado, o direito 

-- ...de senratado condignamente lhe é subtraído. 

Nãq é mais possível assistirmos impassíveis crianças 
inocentes serem mortas nas Casas de Saúde por infecção hospitalar, as quais 
deveriam ter como fonte primeira de suas preocupnções manter a vida e não 
provocar riscos ou óbitos. 

Nós, queiramos ou não assumir as responsabilidades 
inerentes á funÇão que o povo -tios delegou, somos de fato uma elite política 
capaz de mudar esse panorama de humilhação e de dor. 

Vamos todos, juntos, Senadores, Deputados, Governo e 
Oposição, levar adiante esta causa justa, legítima, que se harmoniza com o 
discurso que pregamos na praça pública, pois, afinal, ter uma saúde perfeita 
é o que todo cidadão realmente deseja para poder trabalhar e criar sua 
família, é um direito da Cidadania previsto na nossa Lei Maior. 

Assim nos comportando estaremos a instalar entre nós um 
regime democrático com justiÇa social. 

469 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N° 37, DE 1995 

Acresceale cUspositivos ao AtD du Disposi._,'ôt:s 
Co.nstitucionais Transitórias, racuh.ando â União ins~ 
tituir impo"to :'!Obre movimt.ont»çlio ou trwnsmi-...,.iiu 
de valores e de c:rntito!l e din:Uos de n11tun::r.a nnw.n• 
càra, de vigéaà.a temporária. 

As Mesu da Clman dos Deputado~ e do Scn~u.Jtl h•dt·t~tl. 
nns 1cumos úo § J" do art. 60 da ConsUWI\'.iU. prumul~arn a 't'· 

gumtc emenda ao texto consutucaonal: 

Aruso único. O Ato das Dlspos1ções Coostiructonats TrJ.n· 
sttórias passa a viger acrescido dos seguintes disposu.ivos: 

"Art. 74. A Unilo poderi instituir Imposto sobre Mo" tmcn· 
u.çio ou Traasnussio de Valores e de C~ditos c Dt~ttos de Naw. 
re7.a Financeira- WMF. 

§ 1° O IPMF será cobrado dun.me os quatro e:tercktos Ji. 
nanceiros subseqüentc:s ao de sua cnaçio. 

§ 2° A altquota do IPMF será de vinte e ctm.·u t:entésmlllS 
por cento do molli&Dte da moviment.aç.io ou transn:nssão de valo
res de crédito e dlnitos de na.turua fina.ncetn.. 

§ 3" O produto da arTOCadaçlo do IPMF de'il m.v-'ie· .í: 
I - o;etcnta e cmco por cento. a ot.monit.ac,·áo da Llívtd.a mlt·r· 

llol da Unt!o: 
11- vmtc c L'tnt·u por cento, a <tmuntt.ac,·àu d..11livtda ntt\'rtt.l 

Úll"~~ I~Stlldos. do l>t~Ulhl F<"dcral e d1•" Mumdpm,., rnteadt•s ri\'' 
termos d.u.lcl LjUC LT!a.r u IPMF. 

§ 4• A parttcipt~çio da Uniio. dos Eslados. dos Municiptm 
e do Distnto Federal no proc:i:Ho da am:cadaçaõ do lPMF I! L'Onda· 
~.·tonada i uulit..açaõ pn:via de recursos própnos na unoruzaç.io de 
!OU.t díviC:i& mtema. em montante nunca tnfenor iqucle que vter a 
receber do Tesoom Nacaonal. 

Art. 75. Durante a v1gência do lPMF. é vedacb a emisdo de 
tiwlos púbJtC'O.,!õ .e a contr.ataç.io de openções de crédito i.Dtemo e 
e:ttemo por Uni.io. Estados, Distrito Federal e Murucipios. ressai· 
v adas as hipóteses de rolagem de dívidas nlo amortizadas e de fi. 
nanetamentos de kmgo pra7D. concedidos por instituições nacio
naiS e mtema.donais. desde que apm:iados pelo Banco Centnl e 
aprovados pelo Senado Federal. nm termos da lei que cnar o !PMF." 

J u s1 ift c:aç:io 

•Quando ullo EL·m•omi~W niiu çOP:M.'JI:Ucm 
diminuir a.'i buuA.'Ii de juros e a dívida pública., 

cabe aos Políticos as providênc:iu• 

O rJCfk11 pU~lim ~~ 11 ~randc problema do Estado brasileiro· 
\'k- v~·m dc~ahandu (t• venn·ndo) -.:UL'CSSIV&mente os governos que 
''-' ~un·rJcm. <.h l'sfnn,·m cm pml Jo seu saneunento se vêm frus
lrmdtJ. mapclav<"lmcnt~. n.io obstante Ol sacnflcio supaudos pela 
pnpula,·io. cm decC!rt"ênc1a d..l aplil'açào de cada plano «oaómico. 

E que n montante da rJivtd.a pública interna (100 bilhOC's de 
n.:.lrs cm JQ.4.~S), pMC1palmcnte. em vez de dimmulC, vem t'l'C· 
-.~.·endo. tendo :umgido nivell.Titieu. O pagameDID de» juros pua a 
o;ua rolagem rt"quer dOlac,•ão ~"Upenor 1 todas u demais do orça-. 
m~·nto. 1r:msformando""1 em mera peça de ftcçlo. _ 

E por 1s~ que nào há vcrb:1 para a saúde. para a educação. 
para a ma.nutcn\·.áo das rodovw. para ronipr desequi.M:Jrios socws. 

E por ISSO que os ..rurm no. Bra~1l estio em pawnares iiuu. 
ponávets para nomt. CC"ononua. E por isso que o Esado ·brasúetro 
é coocentrador de ~nda. Tira recursos das áreas sociais para con· 
t'cntr.u" na mla~em das dívrdas públicas. p;an concentrar' cm espe.
\'Uia\·:ill lin:ua~·c1rá. 

r: n~o•t't'~"'ánn pc;1r tt•nm,, de uma ve-r por todas. a cua srtua· 
,.iu. N.io ~· 111.u~ po'>">IV\'1 • ·•nlcmpon1..1.r. Nilo p.-.JemO'Ii permJ!Ir 
que ~v~ohn• o plano f<cal. •lu~·. :tfk"'tar de l<l<.los c~ pcn:alços. v~·m 
!;l<tl:tnltndt• uma t:r.o:oavcll'~lahrhdadc munet;\n~. ! fá que :o.e en(R"n· 
lar n mal Pela rur.. E o mal. u grande mal. é a dívida pública - a 
mtema. pnnt.~lpalmente, jâ que a ucema pelos menos fot posta sob 
~·nmn,lc. I~ prt"<.,'>n, f.'liS. atnc:á-Ja com anna elicaz. capu. de aMii·l.a.. 

O JPI\tF. r:tttnto ;w final dn exert'it'tO de I ~94, ~velt.oo·Sf' 
tnhulo pnx.lutJ\'O e d~ ~o·õm~oxla .arn·<.·ad:lç.io. Su.a rec:etta era obc.tda 
~t·m traumas e -.em matorcs sacnrkios pela pop.~laç.lo. por isso. 
pouco<; cr:un os contnbuimes que roc:lamavam. apesar do bombar
Jctt> da mid1a. A expenêncta lhe foi favorivel. como ati,ís ~~m 
.üesr.ado opuur.':.:-s fe(.'c,lhtd.as de túd.a.s as camadas da soc:tcdade. 
Pnr 4uc. t•nl.à~'l. não uulu.armos msaumeDlo semelhante para a 

. nc'lliS3 1-mulha dc~·i!;;iva'' 
Estamt11i propondo. po1s, 1mposto sucedà.neo ao anugo 

lPMF .... ·.m1.:1 nwsma aliqUt'lla. O n11VO imposto. a ser msmuido por 
lo.:t. tc1a 1\'ntiLm~·mo ~upcmor a mc=1o bith.lo de reais meosalmente. 
r:. o lll:IJ'i ltllptlf'1:1nle. () pnxiuln de ';li;! ..111l:l'3da\·âu se .uc~urusra. 
na sua luLalrdade. ao resgate da dfv1da pU.bhL·.a mtema. 

lm'PictOS. posttzvos da aplicaçio desta meWd.a: 
1a) o~ JUfOS c.airão substancialmente çom a !.mplalltaçlo e 

dcnmação deste tmposlo. () que a :çoc1cdade pe-rde ao pagar o 1m· 
pc;1stu a l·.~·tmomta ganha ~um a rc<Ju~.ão dos JUros, 

h) os Murudp1os. l:.st61dos. Distr11D h:dera.J c a Umão pode· 
rio destinar mã1s verbas pa.n as áreas scx:1ais lS.aúde. Educ.aç1o, 
Habitação), pms m-ão menos dispêndios com JUros da dívida pú· 
blica e ,çcrv 1çv dcila mesma dívida. Para u M1nuténo d.a Saúde. 
que hoJe adnumstra uma emcr~ncia fm:an~o·etr:s. tl Congresso N.a

cioaal pode exiglr do Exccuttvo. que dura.Jlle a vigência deste 
IPMF. assegum aa LDO 4% da receita orôinária liquida disponível 
(receil.a toW menos lrallsferfocias aos Est.t.ú~ e Mumciptos) pan~ 
atendunemo ao SUS. Ass1m estaremos ~~lvcindo d01s problemas 
ao mesmo 1cmpo: queda de ,rums e suas t:onseqtiêrx:tas e rerursos 
para a Saúde e outros setores. pois a economia de despeS& do Go
veruo feden.l seti. de no mi rumo 6 t-ilhões de n:.a..os ac az::~; 

~;) "'" Unn.Jadc11 h: ... Jc.:raU-il~>lamOCrn -.c l"''.:ncfit:larã.o Uo pn....Ju 
to deste mrposw da t'lnna <.jU~ (llr regul.amcntada pela Jea. pcrs 
suas dividas wnbêm serão rcUuml.ls. 

Pelas raz.õcs cxposu.s. temo-. 1 çene1..a de l(Ue o Parl~mento 
Urasilcuu at·at.aci .a presL•nu: Prupt.,,.ta U.c l:.mc.:nc..l.a (.'un~JUJL'Iünal 

Nós Soi!.l.emos QUe o Oovemtl não ''4u•.•br•": mas u üu"~nl•J 
pode "quebrar·• o Pa.is. Colhe ao Congn:ssu Nadoaal evtW que 
isso aconteça. 

"iala da-. St')>\l..X:'i. K de ;unho dr IYYS - Vihcm Klernuhmg 
- Mauro Mtr.tnda - l,.n:1ta~ Neto - V;~lnur Campelo - l.com.u 

.Quiawlilha - Espendião Arruo - Joãn Roc:b.l - GilbeJ10 Mtramia 
- Sl!rgio Machado- (",enldo Melo- Ney Suusuna- Ekao Ah·a
res - Hugo Napoleão - Rt,hcn,, Ret.~uad\, - :tedro Simon - B~nr 
Vcras • Jo'iê Blanco ~ Bcllcl Parga. - (.'oU'Ius Pat.rocinio- Arhndi..J 
1'')110 - l·ranL·c:lanu l'c:relf"'" - H.umcu l'uma - Artur Ttvola - CoU'h.~ 
Wilson- José A[Ç'IpUlO- Antõruo Carlos Magalbies- Pedro Piva. 

{À Comu.ldo d~ Consruwçiio. Jumçc ~ CJ.adama.1 
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Durante o discurso do Sr. Sebastião Rocha, o Sr. 
Júlio Campos, 2° Vice-Presidenre, deixa a cadeira da 
presidência, q~ i ocupada JM/c Sr. OdaciT Soares, } 0 

SecreTário. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES ·Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR! PRESIDENTE (Odacir Soan:s) - V. Ex' l<>m a polavm. 
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP-SE. 

Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, a minha presença nesta tribuna é __ ItO sentido de in
formar à Casa que, ontem. dei Cotiada em um requerim-entO, solici
tando informações. atxavés do Ministro das Minas e Eoergia. ao 
Presidente da Petrobrás., que esclareçam as razões por que o Go.. 
vemo decidiu subtrair da Pettobrás o beneficio do drawback, dis
positivo criado em novembro de 1966 e que até então niio fora in
terrompido pelo Governo Federal. Trata-se de um beneficio pelo 
qual uma empresa importa detct.:m.ii:ulda 'lllltéria-prima. e a devolve ao 
extmor já beneficiada e txansformada induSirialmente. 

No caso da Petro~ a empn:sa importa petróleo e o ex
porta já devidamente beneficiadO e transformado em derivados 
para o exterior. ajudando. assim, o nosso Pai.i no ecjuilíbrio da ba
lança de pagamentos-

Sr. Pn:sidente. o que causa estranheza não é o fato de aPe
trobrás perder o beneficio do drawback. mas de ter havido nesse 
caso - pelo menos à primeira ViSfi lendo-se o Decreto D0 1.495, 
baixado em 18 de maio deste ano - uma disctimiDaçiio. jã que o 
art. 1 o diz o seguinte: 

"Art. l 0 
- O beneficio de drawbadc., ~visto 

pelo art. 314 do regulamento aprovado peJo Decreto D0 

91.030. de OS de março de 1985. em oonfotmidade oom 
o art. 78 do Decrelo-lei o• 37. de 20 de novembro de 1976. 
não seaplica A importação de petróleo e seus derivados." 

Ora. Sr. Presideote. é só a Petrobrás que importa matéria
prima de outros pafses? Empn:sas privadas outras parúcípani do 
mercado, conbiWindo pam o desenvolvimento deste Pais, opera
cion.a.lizando o seu parque industriB.I e produzindo para o exterior. 
Através da exportação, como eu disse, contribuem para o equilí
brio de nQ,!Sll EaJança comercial. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores, s6 mediante o esc1arecimen
to da Petrobrás e do Ministério das Minas e Eoergia chegaremos a 
uma COilClusio plausível sobre esse beneficio <p.J.e. desde 1976, foi 
conferido il Petrobr.ls e que agora. de um dia para o outro. justa
mente quando estamos disallindo no Congresso Nacional n:for
maa da Constituição. fuclusive a que quebt-a o monopólio da Potro
brás em tolaçio ao pett61eo e..,. derivados. está sendo retir.ldo. 

Com essa estnlllbeza é que trãgo ã Casa e leio, de f<:mlll rá
pida. a jJstificãtiva que apresentamos: 

"A edição do Decreto n• 1.495, de 18 de maio de 
1995. publicado no Diário Oficial da União de 19 de 
1995. trouxe uma n:striçio à Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobrás. porque proibiu a importação de petróleo e de
rivados com o beneficio do drawback. 

É notório qUe o drawbadt se destina a incentivar 
as exportações. Os produtos são -importados e, depois de 
beneficiados, são exportados. 

Não se tmta, como pode parecer à primeira vista, 
de um incentivo fiscal. Qualquer empresa, desde que te
.oha as coadições objetivas, pode pleitear o beneficio 
previsto no Decreto-lei ·no 37166, regulamezitado pelo 
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo ~to n° 
91030/85. 

Por isso, é da maior importância a sociedade tér 
coobecimento das mzões que levaram o Poder Executi
vo a editar o referido decreto no momento em que a con
juntula- econômica -brasileira demonstra a necessidade de 
se exp:xtar o mais possível pam a obtenção das divisas que 
visam a equilibrar nossa balança cometcial..'' 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. GILBERTO MIRANDA • Sr. Pn:sideote. peço a 

palavra para uma breve ~municação. 
O SR. PRESIDEND: (Odacir Soares)- Coocedo a palavra 

ao nobre Senado< Gilberto Mir.mda. para uma breve comunicação. 
--V. Ex~ dispõe de cinco minutos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para uma 
b~ve conm.oicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn 
e Srs. SeuadoR'Js, estive, na manhã de hoje, com o Senb()[' Presi
dente da República. ocasião em que entreguei a Sua Excelência o 
OflcioGSGMn•035/95, que diz:· 

"'Brasilia.27 de junho de 1995. 
Exoelentissimo Senhor Pn:sideote da República. 
Como Senador da República pelo Estado do 

Amazonas, tive a honra. de ter sido de$igliada _para ser o 
relator do Sistema de Vigilancia da Amazônia - SN AM. 
tendo proferido meu parecer em plenário do Senado Fe
deral no dia 21 de dezembro de 1994. e """m sido pu
blicadas as Resoluções n"s, 91. 93. 95. 96 e 97/94. 

2. As Resoluções. Senhor Presidente. incorporam 
dispositivos que tm.duzira.ril tio-somente a enorme preo
cupaçio com. o interesse nacional, com dados estrita
n:iente de acordo com aqueles fornecidos pelo ExeaJti
vo, notadam.ente a Secretaria do Tesourõ Nacional. Ban
co Central do Brasil. Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e. sobretudo. com os dados da indicação dos 
recursoS t1nanceiros para a Raytheon Company e para a 
ESCA - Eogenharia de Sistemas de Controle e Automa
ção 5.A.. em faa assinado pela Comissão para a Coordena
ção do Sistema de Vigilância da An:la7ôoia- CCSIV AM. 

3. Outro dispositivo inserido no cotpo das Reso-
luções do Senado. Senhor Presidente. é que "'os contra-. 
tos de fmanciamento do Projeto SIV AM somenl<> pode
rão ser assinados após a formalizaÇão do competente 
contxato oomereial entre CCSIV AM - Comissão de 
Coordenaçio de Implantação do SIV AM e o consórcio 
constituído pelas empresas ESCA S.A. (empresa inl<>
gmdora brasileira) e Rayrheon Company (empresa for
necedora estrangeira)". 

4 .. Tomei conhecimento, através de jornais e pos
teriormente através de cópia. dos temos do Contrato ne 
01/95 - CCSN AMIRA YlllEON. assinado em 27 de 
maio 6ltimo entre o Ministério da Aeronáutica. repre
sentando a Uniio. e a Raytheon Company. objetivando a 
aquisição de equipamentos, aeronaves, materiais, docu
mentação, solnssalentes, setViços c serviços de integra
ção ncceasários à imp!antaçiio do Sistema de Vigilância 
da Amazônia." 

Sr. Presidenl<>. Sr.;. Senadores, ~enção para essa parte. por
que é muito importante: 

''5~ O contrato celebrado, Senhor Presidente, ex
trapola e afronta os termos dispostos na Resolução do 
Senado da RC:pública. Além dos diversos aspectos en
volvidos nas cláusulas daquele contrato. duas particular~ 
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mente chamam a atenção: a primeira refere-se a preços, 
e os val~s ali mencionados estão bem acima daqueles 
estritamente nominados nas Resoluções; a segunda refe
re-se aos fundamentos legais para a celebração do con
trato. As Resoluções autorizativaS do Senado Federal 
nem sequer foram uominadas. 

.6. Procurei exaustivamente inforinar aos- iiieUs 
interlocutores do Executivo que teria que dar conheci
mento a Vossa Excelência e ao Plenário do Senado da 
Rep.íblica - uma vez que fui o relator matéria - desse 
meu juízo sobre a não validade daquele Conlr.tto à luz 
das Resoluções autorizativas já editadas. Fiquei" aguar
dando que modificações às Resoluções fossem propos· 
tas no sentido de adequar a realidade dos fatos atuais às 
DOIDlas editadas e que esse contrato fosse cancelado. 
Relembro ainda. por disciplina ao contido nos aiOS le
gais que foram emanados deste Senado, que termos do 
cootrato extrapolam o petmitido pelas Resoluções. 

7. Some-se a bldo isso, Senhor Presidente., os fa
tos posteriores à ediçãb das Resoluções, que culminaram 
com o envolvimento da ESCA em fraude previdenciária, 
tendo o Govemo de Vossa Excelência afastado-a do 
~sodewp~m~oooSNAM 

8. Na dam de boje recebi minutas de alguns docu
mentos - exposição de motivos e mensagem presidencial 
• bem assw de carta damda de 20 de junho dirigida à 
Raytheon Olmpany pelo Pn:sidente do CCSN AM. 

9. Os ICI11106 da carta enviada à Raytheon Olmpa· 
ny e da minuta de exposição de motivos, respectivamen
te. indicam que para o contrato assiri.ado entrar "em vi
gor11 dependerá. da assinab.lra dos Contratos de Financia
mento pela República federativa do Brasil e respectivos 
credores, esclarecendo ainda que essa assinatura é con
dicionada à aprovação pelo Senado Federa.l de modifica
ções nas Resoluções já emitidas sobre a maléria, ade
quando-as à nova situação promovida somente pela ex
clusão da ESCA, e qUe o Contrato seriã Dovado em fun
ção dessas adequações. 

10. Senhor Presidente., continuo a Dão entender os 
procedimentos e, ao que me p.m:ce, o continuado des
cumprimento às nonnas legais emanadas deste Senado 
no que respeita aos estritos- termos das Resoluções auto
rizativas do Projeto SIV AM, antes mencionadas. Ou 
con:ige-se bldo e adequadamente, ou cancela-se bldo, in-
clusive as Resoluções vígenles. -

11. Essas são as preocupações que tenho o dever 
de informar, primeiramente a Vossa Excelência, ao Ple
nário do Senado da República, remelendo cópia aos in
dicados abaixo. 

Aproveito para, mais- Uma Vez, renovar a Vossa 
Excelência meus protestos de estima e apreço. 

(Assina Senador Gilberto Miranda.) 
ele Pn:sidente do Senado Federal 
Líder do Governo no Senado Federal 
MiniStro da Aeronáutica 
Ministro da Fazenda 
Secretário de Assuntos Estratégicos/PR 
Presidente do Banco Central do BraSil 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN. Sr. Presidente. peço a polavm. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa!es) ·Concedo a pala· 

vra ao nObre Senador Esperidi.ão Aniin, para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares). Senador Esperi
dião Amin. a ~sidência, com fundamento no art. 158, § 1°, do 
Regimento Interno, prorroga a Hora do Expedienle pelo prazo má
ximo de quinze minutos, para atendimento do disposto no § 2°, a 
fJJD. de atender ao periodo de_comunicações inadiáveis, que se fm
dará em clecorrencia das palavras que serão proferidas pelo Sena
dor Antônio Carlos Magalhães. 

Concedo a palavra ao nobre Senador' Esperidião Amin. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Para uma comuni

cação inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e 
SIS. Senadores. agradeço o Senador Antonio Carlos Magalhães, 
que já estava )X'CViamente inscrito. Mas fui tangido, sob a forma 
de colllllDicação inadiável, a me manifestar a respeitO desse assun
to agora. POitlUC não tinha conhecimento dessa carta que, acredito, 
pelo que entendi, o Senador Gilberto Miranda entregou boje ao 
Senhor Presidente da República, onde discriminou várias pessoas 
que, muito adequadamente, são destinatárias da cópia - eu até gos
taria de me habilitar, ainda que menos merecidamente. a ter aceSSo 
a uma. 

Mas, desde que ocorreram três incidentes, entendo que o 
Senado esti, nesta Legislatura. agravando a sua situação dia.nf.e 
desse problema. 

Tomamos coDhecim.ento, no sábado passado, da decisão do 
governo americano de priorizar a aquisição de aviões de fabrica
ção própria. num montante de USS7 bilhões. pr<terindo os chama
dos Super Tucanos - nio sei se passaram a se chamar assim depois 
da posse do Presidenle da República. E foram preteridos. nobre 
Senador Aolonio Carlos Magalhães, por aviões de pouca repre
sentatividade política, posto que denominados Pilabls. E, Pilalos, 
entre outras coisas, é conhecido pela versão de ter lavado as mãos, 
ftcando, portanto, em "cima do muro". Lavou as mãos, não deci
diu e permitiu que -se jlerpetr.iSse o histórico e religiosamente im
portante incidente da crucificação de Jesus Cristo. 

Mas o que quero colocar é que, desde que houve essa deci
são, o Senado a somou ao episódio da empresa Esca. que foi de
nunciada em 12 de abril. exatamentc no momento em que o Sena
dor Antonio Carlos Magalhães promovia uma reunião da maior 
importância na Comissão de Relações ExterioreS-e Defesa Nacio
nal, em que a irregularidade da simação da Esca ficou demonstra· 
da. Finalmente, com a decisão do Govemo de assinar o contrato -
que agOra v.--Ex•. SenadOr Gilberto Miranda, alerr.ã que é uma so-
lução inválida ·, est.mlos chamando para nós algo pai<Cido com o 
perl'Il do Pilatos, po!tjlle está trunitando um projeto de resolução, 
que eu pr6prio subscrevi e comentei, e cujo primeiro subscritor é o 
Senador Edwudo Suplicy, que suSia as Resoluções n"s 91, 93, 95, 96 
e 97, para que o Brasil não seja surpreendido com fatos coos1mados 

Quero coil.cluir - e isso não estava previstO na minha comu
nicação, evidentemente, porque eu não tinha sido distinguido pelo 
Senador Gilberto Miranda como destinatário das cópias da sua 
carta -, mas agora adiciono a isso o fato de que o Senador Gilberto 
Miranda, mesmo não o fazendo em nome da Comissão de Assun
tos Econômicos, posto que não submeteu à Comissão o teor dessa 
carta. presta um grande serviço ao País., demonstr.mdo o seu inte
resse em zelar não apenas pelo dinheiro público, mas pelas conse
qüências jlridicas que esse contrato, assinado pelo Govemo Fede-Pn:sidenle do Banco do Brasil 

Secretário do Tesouro Nacional 
Procurador-<ieral da Fa:unda Nacional 
Presiden<e da CCSN AM 

- - ral, pode ensejar, posto que, assinado o cootra.lo, direitos remanes
cerão para os demais signatáriO~ 

Departamento de Comércio/EEUU " 
Então, transformo minha comunicação inadiável em um 

apelo a esra Casa para que esse assunto seja objeto de uma decisão 
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do Senado, para que o País não fique pendurado dianl.e de pelo àqueles que sobrevivem desse trabalho, de prestarem um bom ser-
menos trSs incidentes processuais, que são, no mínimo, instígan- viço à nossa coletividade. 
tes, e que daqui a pouco poderio ser ah.amente prejudiciais ao Erário. Cumprimento V. Ex•, Senador' Antonio Carlos Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Qdacir Soares) - Coocedo a pala- já que não pude fazê-lo DO aparte, pelo seu empenho, que é da 
vta ao Senador Antônio Carlos Magalhães, para uma breve'comu- mais alta import.âp.cia:, porque mostra a sensibilidãde para uma 
nicação. V. Ex• dispõe de cinco minutos. - questão social do nosso País. O serviço de tAxi não é apenas uma 

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA. pmstaçio de serviço, mas também uma forma de gerar emprego, 
Para uma breve conmnicação. Sem revisão do oradOr.)- -sr. Presi- fazendo com que os proprietários de táxis possam sobreviver. 
dente, sn e Srs. Senadores. o meu assunto não é relativo ao Si- Sr. Presidente, faço este pronunciamento tazi:J.bém para re
vam.; é uni assunto bem terrestre: vou-me referir ao problema do gistrar a minha preocupação, neste momem.o, com relação ao pro
!CMS dos táxis DO BrasiL blema da Sllllla Casa de Belo Horizonte. O Senador Francelino Pe-

Desla mesma tribuna. ftz um apelo, em particular, ao ao. reira conhece muito bem a situação daquela instituição. um dos 
vemo de Minas e aos dos outros Estados para que dessem isenção maiores complexos hospit~ do nosso Estado. Em face da ine
aos taxistas de todo o Brasil. no Confaz. a f11ll de se prosseguir um xislência de mpasse de mcursos. de apoio do Governo Federal. a 
programa. que se fazia com muítO êxito na Bahia. de mnovação da Santa Casa está passando por uma das sib.Jações mais dificeis e na 
frota de táxi. já que havia isenção também do IPL É um programa iniinência de fechar as suas portas. Recentemeote, houve repasse 
vitorioso DO EStado da llabia, e que pode sor estendido a todo o por parte do Governo do Estado, da Prefeitum de Belo Horizonte, 
Brasil. com lucros para a população brasileira e ainda mais para os mas. certamente, não são recursos suficientes para. restabelecer o 
turistas de outros países que nos visitam. - - equilíbrio das contas da Santa Casa de Miseric6rdia, que atende a 

Quero salie~ quê fui comunicado pelo Governador de milhares de pessoas que lá procuram. principalmente. o serviço 
Minas que aquele Estado modificaria, no Confaz. S1iiL posição. De cmergencia.L 
fato. modificou. Graças a isso, volta a haver a isenção para os táxis A Santa Casa de Misericórdia gasta R$3,6 milhões. por 
no Brasil. Com isso, a frota de thi se renoVarã.. põdendo os de- mês, para funcionar, mas sua receita operacional ~ de apenas 
mais Estados bcasileiros seguir o exemplo da Babia, fazendo-se R$2,9 milhões, dos quais R$2,1 milhões são provenientes do SUS. 
também a renovação em todo o território nacional. Apenas no último mês de abril, a Santa Casa de Belo Hori-

Tenho, no meu Estado, o prazer, diria mesmo a Satisfação zonte ateúdcu, por dia. a 28 mil pacientes; destes, 27 mil foram 
de ser uma figura muito ligada aos taxistas baianos. Fico, portanto, atendidos através do SUS. O númerO de refeições serv:idas diaria.
muito feliz cm dar-lhes essa notícia e de fazer com que ela chegue menle chega a pouco mais de 200 mil. 
a todos os taxistas do País. pon:JUe estamos prestando não s6 um Por iSso, todos aqueles que dirigeni a Santa Casa de Mise
serviço aos que dirigem os táxis. mas, s"obretudo, à J>OPlh!ção bra- ricórdia. principalmente o seu provedor, Dr. Celso MeUo de Au· 
sileira. vedo, têm manifestado a sua preocupação c proCurado os Srs. Par-

Agradeço a V. Ex•. Sr. Presidente, a oportunidade que me lamentares, para que se possa encontrar uma solução satisfatória 
dá de fazer esta comunicação. que evite o fechamento da Santa Casa de Misericórdia de Belo 

A Sr" Júoia Marise- Permite-me V. Ex• um aparte? Horizonte. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Senadora Júnia Contando 96 anos de existência, seu hospital cenlml é o 

Marise, regimentalmente não são permitidos apartes. _ maior do País em número de leitos. tendo 1.17 4. Além disso. a 
O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES • Não há San!a Casa também mantêm o Hospital São Lucas, a Maternidade 

evidentemente apartes, mas sei que a Senadora Júnia MariSC: vem Hilda Brandão, o Asilo Afonso Pena, a Creche João Paulo II c 
dar seu apoio, em nome do povo de Minas Gerais, à atitude do seu uma escola de enfc1Dl8.gcm. 
Govemadõr, dt' aceder, mudando a atitude adotada, em março. na F.m 1994. a Santa Casa de Belo Horizonte atendeu a 330· 
reunião do Confaz pelo Secretário da Fazenda do seu Estado. S. mil pacientes. 
Ex• vem atender ao nosso apelo. feito desta tribuna, de fazer com Essa é uma situação que serVe ae exetriplO,-nest.e-mOmento 
que os taxistas possam renovar a frota de tb.i em todo o Pais. em que não só a Santa Casa .de Mi.seric6ldia de Belo ~. mas 

Agradeço ao Governador Eduardo Azm>do a sua compreen- em que todas as Sllll1as Casas do BmsiJ estão em situação dificiL 
são. mas quero dizer que de parabéns estão os taxistas bra:silcíros. Na semana passada, se nlo me engano, o· Senador Bemar~ 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Mesa. conside- do Cabn:l também fez: aqui um prónunciarriento. sOlicitando do 
rando a prorrogação da Hora do Expediente por quinze minutos. Goverilo aS providências parn. o socorro das Santas Casas de Mise
vai permitir à Senadora Júnia Marise e aos Senadores Francelino ricórdia de todo o País. 
Pereiia e Eduardo Suplicy usarem da pala~ por dois minutos Desta tribuna. peço especialmente ao Governo Federal que 
cada um. para completar o tempo da prorrogação do período de atenda às reivindicações de Iibe:ração dos recursos necessários 
breves comunicações, a ftm de que possamos dar início à Ordem para que a Santa Casa de Belo Horizonte não tenha que fechar as 
do Dia. suas portas. 

Concedo a palavra à Senadora Júnia Marise. Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. JUNIA MARISE (PDT-MG. Para uma oomuni- O SR. FRANCELINO PEREIRA- Sr. Presidente, peço a 

cação inadiável. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, real- palavra, para uma comunicação inadiável. 
mente gostaria de apartear a c:Omunicação que fez o nobre Senador O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a pala
Antonio Carlos Magalhães para rumprimentá-lo pela preocupação e, vra ao nobre Senador Francelino Pereira, para uma comunicação 
sobretudo, pelo seu empenho em ajudar todos os taxistas do nosso País. inadiável. . 

Ficamos satisfeitos exatamente por constatar que Minas O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Paill uma 
Gexais atendeu à manifestação do nobre Senador Antonio Cátlos comunicação inadiável. Sem revisãO-do orador.) - Sr. Presidente, 
Magalhães, e que o Governador de Minas pôde. assim. efcrccer as sn e Srs. Senadcxes, nós. que governamos os nossos Estados, ou 
condições necessárias para a reriovação da frota de táxi do nosso mesmo clep:)is, como homens públicos, no exerclcio de atividades 
Estado, dando, certamente. condições aos taxistas, principalmente administrativas e políücas, acompanhamos atentamente e partici-
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pamos ativamente das decisõe:i relativas ao atendimento da políti
ca de transporte por meio dos laxislaS. 

Por isso mesmo, quando à frente do Governo de MlDas Ge
rais, atendemos imediatamente aos entendimentos entre o Governo 
Federal e os Govemos dos Esrados, no sentido de proceder-se à re
dução no IPI e no ICMS Para que os taxiStas pudesSein adqU-~ os
seus veículos por preços razoáveis, com desconlOS substanciais. 

ÜCOll'e que, às vezes, basta um Estado da Federação dar o 
seu voto negativo no Confaz paxa que se desfaça essa política e se 
interrompa o processo de forma drástica, causando mal-estar entre 
os taxistas, que perdem a oportunidade de adquirir os seus veícu
los por um sistema adequado e compatível com a realidade social. 

Encontrava-me neste plenário quando o Senador Antonio 
Carlos Magalhães alertou para o fato de que Mínas Gerais fora o 
único Estado que na última ~união do Confaz negou a sua partici
pação na redução do ICMS. 

Em Belo Horizonte, no contato com os taxistas - e tenho 
com eles um grande relacionamento-. pude verificar a sua ii:icõn-
formidade, solicitando-nos todo o apoio possível no sentido de que 
o Estado de Minas Gerais Modificasse a sua decisão. -

Claro que o Governo de MiDas Gerais tomou conhecimen
to dessas inco~ormidades, inclusive da manifestação do Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que também governou o seu Estado 
por mais de uma vez. O Governo do Estado, na primeira Oportuni
dade, determinou a presença do Secrctário da Fazenda na reunião 
do Confaz. a fim de que se posicionasse pela redução do ICMS 
para os taxistas, de acordo com o pensamento de todos os Estados 
brasileiros, o que. efetivam.ente, aconteceu. Encontrãva-me em 
Belo Horizonte quando a notícia foi divulgada. recebida com mui
ta satisfação pelos taxistas e pela sociedade. 

De maneira que desejo manifestar, aqui, a Diinba solidarie
dade e o meu apoio às palavras do Senador Antonio Carlos Maga
lhães, louvando a sua posição de defender cio apenas Os taxistaS 
da Bahia, mas também os taxistas do Brasíl e, de fonna particular, 
os: de Minas Gerais. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Sobte a mesa. ex

pediente que será lido pelo Sr. 1 o Secrelário em exercício. Senador 
Levy Dias._.. -

O'SR:-EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a pa
lavra a V. Ex•, pois eu já a havia solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Nobre Senador. a 
Mesa lamenta, mas: já ultrapassamos os IS mi:nptos de prorroga
ção. V. Ex' terá a opot1llllidade, no deco=r da Ordem do Dia, de 
se manifestar sobre o assunto que considerar relevante e atuaL 

O SR_ EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra, como Líder, na ocasião em que V. Ex.", como Presidente, 
houver por bem. regimentalmente, dar a palavra ao Líder do Parti
do dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência de
seja informar ao -Senador Eduardo Suplicy que S. Ex" já está ins-
crito como orador,logo após a Ordem do Dia. - -- - - --

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. lo Secre~ 
tário em exercício. Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 999, DE 1995 

Convoca o Sr. Ministro da Saúde ao plenáriO
do Senado Federal para dar esclarecimentos sobre a 
política de 6oaociamento do sistema de saúde. 

Sr. Presidente, 

ouvido o Plenário, seja convocado o Sr. Ministro da Saúde ao ple
nário do Senado Federal para prestar informações sobre as alterna
tivas de fmancialnento panO setor da: saúde no Brasil. 

Justificação 

O colapso do sistema de saúde no Brasil tem trazido a esta 
Casa o debate de diversas alternativas emergenciais para solucio
nar a grave crise instalada no setor. O Ministro da Saúde compare
ceu no dia 20 de junho de 1995 à reunião da Comissão de Assun
tos Econômicos para apreseótar algumas proposições a respeito 
desse tema. 

O que proponho aqui é uma ampliação do âmbito dessa dis
cussão para o plenário desta Casa com o objetivo de envolver um 
maior número de parlamentares neste debate que considero crucial 
para o encaminhamento dessa problemática tão crítica para a so
ciedade brasíleira. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1995. ""':Senador Sebas
tião Re><ha, PDT- Amapá-

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Este requeri
mento será publicado e incluído oportunamente na Ordem do 
Dia. nos termos do art. 255. II. c, 9. do Regimento httemo do Se~ 
nado Fedeno.l. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. SeDador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.000, DE 1995 

SCn.bor Presidente. 
Requeiro lictmça aUiorizada para os dias 5, 9, 16. 19 e -23 de 

junho, qri.indo tratei -de questões politico-partidárias em São Paulo, 
e participei de reunião do Conselho de Empresários da América 
Latina. discutindo com auiDridades dos Governos brasileiros. ar
gentino e mexicapo a crise dO México e o impacto no fluxo de ca-
pitais para a América Latina. _ 

Sala de S~ssões. 29 de junho de I 995. - Senador Pedro 
Plva. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Aprovado o re
querimento. fica concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se-· 
crelário em exercício, Senador Levy Dias. 

São lidos e aprovados os seguintes: 

REQUERIMENTO N'I.OOI, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 55, 10, da Constituição federal. e para 

fms do disposto no§ 1° do art. 13 do Regimento Interno do Se
nado Federal, requeiro seja considerado como licença autoriza
da o meu afastamento dos trabalhos da Casa nos dias 26 e 27 
de junho do corrente ano. por motivo de falecimento de pessoa 
da família. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995.- Senador Ronaldo 
Cunha Lima. 

REQUERIMENTO N" 1.1102, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requeiro a V. Ex_•, com base no art. 50 da Coostiruiçio Fe
deral e na forma do inciso I do art. 397 do Regimento InternO-qUe, 

Nos termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno do Sena
do Federal, requeiro seja considerada como licença autorizada a 
minha ausência aos trabalhos da Casa nos dias 2 9, 12, 13. 14, 16, 
19, 20, 21. 23 e 30 de junho dO corrente ano, em. razão de estar, 
nesses dias,_tratando de assunlOs partidários no _meu Estado. _ _ 

Sala das· Sessões. 29 chi junho àe [995. - Senador Darcy 
Ri&Ciro. 
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REQUERIMENTO N" 1.003, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Com fundamento no inciso II do art. 43 do Regimento ln

temo do Senado Federal, informo a Vossa Excelência sobre _minha 
ausência aos trabalhos desta Casa, no dia 26 de junho corrente, 
para acompanhar intervenção médica em pessoa da família. con
forme atest.allo médico. 

Justificação 

No dia em questão, desloquei-me de Porto Alegre a Pelotas, 
onde proferi palestra, em reunião do Centro de Indúsrrias daquela 
cidade, sob o tema "O Desenvolvimento da Zona Sul no Contexto 
do Mereosul". - -

Retomando a Porto Alegre. com o propósito de embarcar 
para Brasllia, fui infounado da decisão m6dica de submeter meu 
filho Pedro, com um ano de idade. completado no dia 17 do cor
rente, a uma punção suprn-púbica, para investigação de infecção 
urinária. conforme explicitado no atestado módico citado. 

Devido a esse COmpJ;Omisso superveniente, não me foi PJS
sível comparecer aos trabalhos parlamentares desta Casa. no dia 
em questão, a despeito da inegável importância dos temas em 
apreciação e votação. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995.- Senador Pedro 
Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Ficam concedidas 
as licenças solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-
tário em exercício~ Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.1104, DE 1995 

Seohor Presidente, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b, do Regimento lnl.er~ 

no, urgência para o Projeto de Resolução n° 65, de 1995, de auto
ria do Senador Humberto Lucena, que acrescenta um art. 60-A ao 
Regimento Interno. instituindo a Procuradoria Parlamentar, e dá 
outras providências. 

Sala~ Sessões, 29 de juoho de 1995.- Jáder Barbalho 
- PMDB,- Sérgio Machado- PMDB- Geraldo Melo- PMDB 
- Hugo Napoleão- PFL- Renan Calhciros- PMDB. 

O SR. PRESWENTE (Odacir Soares) • O l'<'!"erimento 
lido será votado após a Ordem do Dia nos termos regimentais. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Presidência re
cebeu, do Banco Central do Brasil. o Oficio n' S/38. de 1995 (n• 
1.6ltl"95, na origem), eoca.minbando, nos termos da Resolução n° 
11, de 1994, do Senado Federal. solicitação do Governo do Estado 
da Bahia para que possa contratar operação de crédito externo, 
para os rmsqueespecifii::ã:. - - --- -

A matéria vai à Com:iSSão de Assuntos Econõmicos. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -.A Presidência 

convoca sessão extraordinária .a realizar-se segunda-feira., às !Oh, 
destinada à apreciação da Proposla de Emenda à CO!lstiruição n' 17, 
que amplia a aposentadoria comp.dsória para os 75 :mos de idade. 

O SR. PRESWENTE (Odacir Soares) . A Presidência,.. 
cebeu a Mensagem n° 239, de 1995 (n° 697/95. na origem), -de 29 
do corrente, pela qual o Senhor Ptesidentc da República, nos ter
mos do art. 52. inciso V, da ConstitUição Federal, solicita aulDriza
ção para que seja contratada operação de empréstimO externo DO 
valor equivalente a duzentos milhões de dólares oorte-imericanos 
junto ao lbe Esport·lmport Bank o[ Japan- EXIMBANK, desti
nada ao fmanciameri.10-pãicial do projeto de ampliação da capaci-

dade de produção da empmsa de Celulose Nipo-Bnsileira SIA -
CENIBRA, afiliada da Companhia Vale do Rio Doce. 

A matéria será.despachada à Comissão de Assuntos Eco
nómicos. 

O SR. PEDRO SIMON · Sr. Pn:siden<e, peço a palavra. 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- V. Ex' tem a palavra. 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Pela ordem. Sem re· 

visão do orador.) - Sr. Presidente, na segunda~feini àS lCIJ estarei 
viajando. Se houver sessão à tarde. virei. mas -pela manhii não es
~iaqui. 

O SR. PRESWENTE (Odacir Soares)- A sessão destina
se a receber parecer e rmalizar o transcurso do interstício regimen
tal para posterior inclusão na Ordem do Dia. 

O SR. PEDRO SIMON · Entio não vai haver votação? 
O SR. PRESWENTE (Odacir Soares) · Não. nobre Senador. 
Sobre a mesa, requerimenlD que será lido pelo Sr. I o Secre-

tário em C:xercicio, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N' 1.005, DE 1995 

Senhor Presidenle, 
Requeremos, nos termos do art. 336, b. do RegimenlD Inter

no. urgência para o Oficio n° s/38, de 1995 (n° 1.610/95, origem), 
do Banco Central do Brasil referente a solicitação do Governo -do 
Estado da Sabia para que possa contratar opent.ção de crédito ex

- temo com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvol
vimento- BID, destinada a rmanciar a execução do Programa de 
Apoio às Comunidades Rurais- PRODUZIR. 

Sala das Sessões 29 de jlnho de 1995.- Bet'llardo Cabral 
-Geraldo Melo -Francelina Pereira - Ronaldo Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O requerimento 
será votado após a On:lem do Dia. na ronna do disposto rio-art. 
340.ll. do Regimento lnlemo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Esgotado o lempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 76 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

tário em exercício, SenadorLevy DiaS. --- -- -

É lido o seguinle: 

REQUERIMENTO N'1.006, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposto no art. 175. alínea d, elo Regimento 

Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a maté
ria constante do item n°6 seja Submetida em 1° lugar. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1995.- Secador Gilberlo 
Miranda Batista. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) · Lm votação o re
querimento. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • .:::Oncedo a pala· 
vra ao nobm Senador Francelino Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PfL. MG. Par.o um es· 
clarccimemo.· Sem revisão do orador.) ~ Sr. fusidente. não sei o 
motivo da inversão da Ordem do Dia., maS teiriós dois itens urgen
tes. o primeiro e o segundo, de interesse do meu Estado. Minas 
Gerais. e gostaríamos que não rosse feit:a a inversão. Portanto, gos-
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taria de saber qual 6 a mzão do meu querido Senador Gilberto Mi~ 
randa requerer essa inversão. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares). Senador Franceli· 
no Pereúa, essa invernão não prejudica a aprecíação dos demais 
itens da Ordem do Dia. 

O SR. FRANCELlNO PEREffiA • Claro que oão preju· 
dica. mas temos urgência na aprovação dessas matérias. ã.té porQue 
temos outros compromissOs. - --

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em votação·o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen~ 
tados. (Pausa.) -

Aprovado. 
Será feita a inversão solicitada. 

Item 6: 

SUBSTifUTIVO AO PROJETO DE LEI DA 
CÂMARA N" 114. DE 1992 

Discussão. em rumo. suplementar, do Substitutivo ao Proje
to de Lei da Câmara n° 114,de 1992 (n° 4.556/89, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de pro
dutos fumígeros, bebidas alcoólicas. medicamentos, terapias e de
fensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição 
Federal, tendo 

Parecer, sob o0 418, de 1995, da Comissão 
- Dirctora, oferecendo a redação do vencido. 
Discussão do substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas o 

substitutivo é dado como defmitivamente adotado sem votação. 
nos termos do art. 284 do Regimento Interno. 

O projeto volta .ã Câmara dos Deputàdos. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

SUBSTITUTIVO DO.SENAOO AO PROJETO DE LEI 
DA CÂMARA N" 114. DE 1992 

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propagan
.da d~ produtos fumígeros, bebidas alco61icas, medi
camentos, terapias e defensivos agricolas, nos termos 
do § 4' do art. 220 da Constituição FederaL 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° O uso e a propaganda de produtos fumígeros, deri

vados oo não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e 
terapias e de defensivos agrícolas estão sujeitos aS restrições e 
condições estabelecidas por esta Lei, nos teqnos do § 4° do art. 
220 da Coostimição Federal. 

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para 
efeitos desta Lei. as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 
treze graus Gal' Lussac. __ 

Art. zo E proibi:do o uso_ de cigarros, cigãrrilbas, charutos, 
cachimbos ou de qualquer oulro produto fwriígero, derivado ou 
não do tabaco, em recinto coletivo, privado oo público, salvo se 
dotado de arejamento conveniente. 

§ 1° Nas repartições públicas, hospitais e postos de saúde, 
salas de aula. bibliotecas, teatros e cinemas, exigir-se-á, para uso 
dos produtos referidos no caput, áreas destinadas exclusivamente 
a esse fiiD, devidamente isolada e com arejamento conveniente. 

§ 2° É vedado o uso das substâncias mencionadas no art. zo 
nas aeronaves e veiculos de Jransporte coletivo, salvo ~uando 
transcorrida uma hora de viagem e houver nos referidos meios de 
transportes parte especialmente reservada aos fumantes. 

§ 3° Nas casa-s de espeticulos e diversões, bem como nos 
restaurantes e demais estabelecimentos e locais em que sejam ser
viQas refeições, deverá obrigatoriamente existir área reservada aos 
não fumantes distinta daquela destinada aos fumantes. 

Art. 3° A propaganda comercial dos produtos referidos no 
art. zo somente será permitida nas emissoras de rádio e televisão 
no borário compreéiidido entre vinte e uma e ãs seis horas. 

§ 1° A propaganda comercial dos produtos referidos deste 
artigo deverá ajustar-se aos seguintes princípios.: 

I- não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável. nem 
a indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebraçõ
es cívicas ou religiosas; 

ri- não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo aos pro
dutos propriedades calp:J.ante~ 90 estimulantes, que reduzam a fadi
ga ou a tensão, ou qualquer efeito similar; 

Ill - não associar idéias ou imagens de maior ê .... ito na se
xualidade das pessoas, insiritiando o aumento de virilidade ou fe

- - ti:J.iJiiU~ de pessoas fumantes; 
IV - não associar o uso do prcduto à prática de esportes 

olimpicOS;-nem sugerir ou induzir seu cOnStiiiio em locais ou situa
ções perigosas ou ilegais; 

- -v..:. não empregar iniperativos que iriduzam diretamente ao 
consumo; 

VI - não incluir, em iiiúigens ou sons:- a-partiCipaÇão de 
ctí3rtças ou adolescentes, nem a eles dirigir-se. 

§ 2° A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em 
função de suas características, advertência escrita e/ou falada so
bre os malefícios do fumo, através das seguintes frases usadas se
qüencíalmente, de forma simultânea ou rotativa. nesta última hipó
tese devendo variar no máximo a cada cinco meses, todas precedi
das da afumação "O Ministério da Saúde Adverte": 

I- fumar pode causar deeoças do cocação e deoaroe cerebtal; 
II- fumar pode causar câncer do pulmão. bronquite crônica 

e enfise~ _pulmopar_; __ _ 
----Irr .=--ruiD.a.r-duiante a iravideZ pode prejudicar o bebê; 

IV- quem fuma adoece mais de úlcera no estômago; 
V- evite fumar na presença de crianças; 
VI- fumar provoca diversos males à sua saúde. 
§ 3° As embalagens, exceto se destinadas à exportação, os 

poster.o. painéis ou carl.iti.es, jornais e revistas que façam difusão . 
ou propaganda dos produtos referidos no art 2°. conterão a adver-
tência mencionada no § 2° deste artigo. --- -

§ 4° Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se 
refere o § 2° deste artigo serão seqüencialmente usadas, de forma 
sirimltânea ou rotativa. nesta última hipótese devendo _v_ariar no 
máximo a cada cinoo meses, inseridas. de forma legível e ostensiva
mente destacada. em uma das laterais dos maços. carteinls ou capotes 
que sejam habitualmente comercializados diretamente ao consumidor. 

§ 5° Nos posters. painéis, cartazes, jOrnais e revistaS:. as 
cláusulas de advertência a que se refere o § zo deste artigo serão 
seqüencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta úl
tima bip6tese variando no máximo a cada cinco meses, devendo 
ser escritas de forma legível e ostensiva. 

Art. 4° Somente será permitida a propaganda comercial de 
bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre vúite e 
uma e as seis boras. 

§ 1° A propaganda de que trata esse artigo não poderá asso
ciar o produto ao esporte olímpico ou de rompetição. ao desempe
_nho_ saudável __ ºe qualquer ativi~de, à condução de veículos e a 
im.ãgens ou idéias de maior êxirO-ou sexualidade das pessoas. 

§ 2° Os tórulos ilas embalagens de bebidas alcoólicas conte
rão advertência nos seguintes tennos: "Evite os riscós do consumo 
excessivo de álcool". 



Junho de 1995 ANAIS DO SBNAPO FEDERAL 477 

Art. 5° As chamadas e caracterizações de patrocínio dos 
produ [Os indicados nos 3,1_1,s. 2° e 4°, para eventos alheios à progra
mação normal ou rotineira Qas emissoras de rádio e televisão. po
derão ser feitas em qualquer horário, desde que identificadas ape
nas com a marca ou slogan do produto, sem recomendação do seu 
consumo. 

§ 1° A~ resttições deste artigo aplicam-se à propaganda estática 
exiStente em estádios, veíCUlos de competição e locais similares. 

§ 2° Nas condições do caput, as chamadas e caracterização 
de patrocínio dos produtos estado liberados da exigência do § 2° 
do art. 3° desta lei. 

Art. 6° É vedada a utilização de trajeS esportivos, 1-elativa
mente a esportes olímpicos, para veicular a propaganda dos produ
tos de que trata esta lei. 

Art. 7o A propaganda de medicamentos e terapias de qual
quer tipo ou espécie poderá ser feíta em publicações especializa
das dirigidas direta e especialmente a profissionais e instihlições 
de saúde. 

§ 1° Os medicamentos anódinos e de venda livre assim clas
sificados pelo órgão competente do Ministério" da Saúde, poderão 
ser anunciados nos órgãos de comunicação social com as adver. 
tências quanto ao seu abuso. conforme .in.dicado pela autoridade 
classificatória. 

§ 2" A propaganda dos meclicamezuos re_feri@_~_neste anigo 
Dão poderão conter afirmações que não sejam passíveis de com· 
provação científica, nem poderá utilizar depoimentos de profissio
nais que não sejam legalmente qualificados para fazê-lo. 

§ 3" Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasileira 
que se enquadram no disposto no § 1° deste artigo deverão apre· 
sentar comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos no pra· 
zo de cinco anos da publicação desta lei. sem o que, sua propagan· 
da será automaticamente vedada. 

§ 4" Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigat:Õ.
riamente advertência .in.dicando que, a persistirem os sinlorila.s, o 
médico deverá ser consultado. 

Art. 8" A propaganda de defensivos agricolas que conte
nham produtos de efeito tóxico. mediato oo imediato, para o ser 
humano. deverá restringir·sê ·a-programas e publicações dirigidas 
aos agricultores e pecuaristas, contendo completa explicação sobre 
a sua aplie:a.ç.ig, precauções no empxego, consumo ou u~ão. 
segundo o que dispuser o órgão competente do Minislélio da 
Agricultura, sem prejuízo das notmas e~belecidas pelo Ministé· 
rio da Saúde ou outro órgão do Sistema Unico de Saúde. 

Art. 9" Aplicam· se aos infratores desta Lei. sem prijtiiio de 
outras penalidades previstas na legíslação em vigor, especialmente 
no Código de Defesa do Consuniídor, as seguintes: sa:õções: 

r- advertência; 
II- suspensão no veículo de divulgação da publicidade, de 

qualquer outra propaganda do produto, por prazo de até trinta dias; 
Ill - obrigatoriedade de veiculação de ratificação ou escla· 

recimento para compensar propaganda distorcida ou de má. fé; 
IV - apreensão do produto; 
V - multa de cem a quinhentas vezes o maior valor de refe. 

rência vigente no País. cobrada em dobro. em triplo e assim suces
sivamente, na reincidência. 

§ 1 o As sanções previstas neste artigo poderãO-ser aplicadas 
gradativamente e, na reincidência. cumulativamente, de acordo 
com a especificidade do infrator. -

§ 2° Em qualquer caso. a peça publicitária fica defmitiva· 
mente vetada. 

§ 3" Consideram·se infratores. para efeitos deste artigo. os 
responsáveis pelo produ lo, pela peça publicitáriã e -pelo veiculo de 
comunicação utilizado. 

Art. 1 O. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prizo 
máximo de ses!õenta dias de sua publicação. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 1: 

OFÍCIO N°S/3l,DE 1995 
(Em reginie de urgência, nos tennos do 

arL 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n" S/31, de 1995, através do qual o Banco 
Central encaminha solicitação do Governo do Estado de 
Minas Gerais pata que possa emitir Letras Firianceiras 
do Tesouro do Estado de Minas Gerais- LFTMG, cujos 
recursos serão destinados ao giro da Dívida Mobiliári"a 
do Estado, vencível no 2" semestre de 1995. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômlcos) 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno. designo a 
nobre Senador Júnía Marise para proferir parecer em substituição 
à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente, peço a pa
lavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Coocedo a pala
vra ao nobre Senador Adem:ir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela ordeDl- Sem 
revisllo do orador.) • Sr. Presidente. gostaria de um esclarecimen
to, pois não entendi o que se passou aqui no plenário. O item 6 foi 
ou não votado? Não consegui compreender. 

A coisa foi feita de maneira tão rápida que não foi possível -
perceber. Não vi se submeter nada a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Nobre Senador 
Ademir Andrade. foi votado o i'equerimento de inversão e o item 6 
logo em seguida •. 

Já é-matéria vencida. Estamos no Item 1. 
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente. peço que 

V. Ex.& conduza com mais calma os trabalhos, para que possamos 
ter, pelo menos. ccmdições de discutir a matéria. Dessa forma, não 
é passivei. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- V. Ex' será aten- -
dido. 

Concedo a palavra ã nobre Senador Júnia Marise, para pro
ferir parecer. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para proferir pare
cer.) • Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, vem ao ex:ame desta 
Comissão de Assuntos Econômicos o Oficio "S" n" 031. de 1995, 
do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, encamirihindo soli
citação do Governo do Estado de Minas GeraiS, no SCntido de que 
seja autorizado o giro de 100% da Divida Mobiliária do Estado. 
vencível no 2" semestre de 1995. 

A autorização do Senado Federal para operações da ·espé· 
cie eslá prevista no art. 52, da Carta Magna, regulamentado pela 
Resolução n° 11/94, do Senado Federal, a qual estabeleceu as con· 
dições e exigências para concessão daquelas aulOrizações. 

A operação que ora se aDalisa será reali.zadã sob as seguin· 
tes condições: 

a) quaDtidade: a ser defmida na data de resgate dos tib.llos 
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal n° 03~ deduzida a parcela a ser defmida pelo Senado Federal; 

b) modalidade: nominativa-transfetível; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

_ LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376. de 25.1 LR7: 
d) prazo: 5 anos; 
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e) valor nominal: RS 1,00; 
O caraderísdcas dos títulos a serem substítuídos: 

Título V encimcnto Quantidade 
511826 01.07.95 1.808.859.849 
5ll826 01.08.95 1.678.433.162 
511826 01.09.95 1.428.986599 
511826 01.10.95 1.765.570.826 
511826 OI.JJ.95 2.401.298.691 
511809 01.12.95 8.982.516.993 
511826 01.12.95 I 232 4§5 608 

20.005.131.728 
g) previsão de colocação e vencimento dos titulos a se

rem emitidos: 
Colocação V cnc.::imento Titulo Data.base 
03.07.95 01.07.2000 511825 03.07.95 
0!.08.95 01.08.2000 5JJ827 01.08.95 
0!.09.95 01.09.2000 SJJ827 0!.09.95 
02.10.95 01.10.2000 511826 02.10.95 
0!.11.95 0!.11.2000 5ll827 0!.11.95 
01.12.95 01.12.2000 511827 01.12.95 
01.12.95 01.12.2000 511827 01.12.95 

h) forma de colocação: -atrãvés de ofertas públicas. nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20.09.79. do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Decreto n° 29.200, de 19.01.89~ 
Resolução n• !.837,de 23.01.89; Lei n°9589. de 09.06.88. 

De acOrdo com o artigo 13, da Resoluçio n° 1 U94, já refe
rida. devem integrar a solicitação um conjtii:no-- de documentos, 
que, no caso em tela foram anexados ao processo. A instrução, 
portanto. encontra-se completa, cabendo tão somenle ressaltar a 
necessidade de serem atualizadas as Certidões Negativas de Débi
to (Dívida Ativa, FGTS e PIS/PASEP) que eslão com validade 
vencida. · 

Do exame da solicitação do Govemador do Estado_® Mi
nas Gemis, objeto do Parecer DEDIP/DIARE·95/440. de 
18.05.95, o Banco Central ressaltou algum: aspectos: 

a) A Divida Mobiliário do Estado atingiu, em 28.02.95, o 
montante de R$ 4.789.003.381.81 (qualro bilhões, setecentos e oi· 
tenta e nove milhões, três mil, trezentos e oitenta e um reais e oi
tenta e um centavos), correspondendo a 8.479.889.232542 
LFIMG."O fmanciamento dessa dívida vem sendo feito por inter
médio da substituição de úbdos estaduais por federais, em vii1:il(ie 
do esgotamento do men::ado daqueles papéis. 

b) O perfil da divida do Estado, hoje com vencimento at6 
1997. de cerca de 57%. após a efetivação da emissão dos ti lU los 
objeto da presente solicitação estaria diluída pam concenr.mr quase 
60% do seu vencimento em 1998.1999 e 2000. 

c) De acocdo com as d.isJXlsições 00 art. 27, da Resolução 0° 

11194. o Estado de Minas Gerais possui margem de resgate de 
5.97%, o que situaria o giro oiit. Solicitado em 94,03% do total da· 
dívida vencível no 2° semestre. 

A dívida mobiliária de Estados e Municípios coiistitui-se, 
boje, um problema que não é exclusivo de qualquer Unidade da 
Federação e. assim há que merecer um tratamento urgente e glo
bal. ainda que consideradas as caracteristicas de cada caso. 

É dentro desse entendimeniO que o Senado Federal vem 
concedendo autorizações para rolagem de 100% d "..S dívida.." dos 
Estados, consciente das dificuldades por eJes enfrentadas e da ne
cessidade de atender a inadiáveis investimentos. 

Considerando o acima exposto, somos de parecer favorável 
ao atendimento da solicitação do Governo do Estado de Miims Ge
rais. no sentido de emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado 
de Minas Gerais_ LFrMG, destinadas ao giro de 100% de sua dí-

vida mobiliárla vencível no segundo se_mes~ de 1995. nos termos 
do seguinte: 

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 80. DE 1995. 

Autoriza o Govemo do Estado de Minas Ge-
- rais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta .. 

do de Minas Gerais LFTMG, destinadas ao giro de 
100% de sua dívida ÕJ.obiliária vencível DO 2° semes
tre de 1995. 

O SENADO FEDERAL resolve: 
Art. 1° É autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais 

a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais 
- LFfMG. cujos recu~os serão destinados à rolagem de 100% 
(cem por cento) de sua dívida mobiliãria vencível no 2° semestre 
de 1995. 

Art.. 2° A operação ora autorizada se dará nas seguintes 
condições: 

a) quantidade; a ser definida na data de resgate dos títulos: 
b} modalidade: nominativa-t.:ransfeli.Vel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

_ LfT. criadas pelo Decreto-Lei n•2.376. de 25-11-87: 
d) prazo: 5 anos; 
e} valor nominal: RS 1,00. 
f) características dos títulos a serem substituídos; 

Titulo VencimentoQuantidade 
511826 01.07.951.808.859.849 
511826 01.08.951.678.433.162 
511826 01.09.951.428.986.5'9 
511826 01.10.951.765570.826 
511826 01.11.952.401.298.691 
511809 01.12.958.982516.993 
511826 01.12.951.939.465.608 

20.005.131.728 
g) previsão de colocação e venàmento dos títulos a se .. 

rem emitidos: 
Colocação Vencimento Titulo Data-base 
031Y7.95 01.07.2000 511825 03.07.95 
01~08.95 . 01.08.2000 511827 01.08.95 
01.09.95 01.09.2000 511827 01.09.95 
02.10.95 01.10.2000 511826 02.10.95 
01.11.95 01.11.2000 5ll827 01.11.95 
01.12.95 O!.l2.2000 5JJ827 O!.l2.95 
01.12.95 01.12.2000 511827 01.12.95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resoluçãon•S65,de 20.09.79, do Banco Central: 

i) antorização legislativa: Decreto n• 29.200. de 19.01.89: 
Resolução n• 1.837. de 23.01.89: Lei n• 9589. de 09.06.88. 

Art.. 3° O prnzo para o exercicio da presente autorização é 
de 270 (duunt....s c setenta) dias contados da data de publicação da 
presente Resolução. 

Art. 4° Esta Resoluç..ão entrn em vigor na data de sua pu
blicação. 

É o parecer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) · O parecer conclui 

pela apresentação do Projeto de Resolução n° 80. de 1995. que au
toriza O Estado de MiDas Gerais a emitir Letras Fmanceiras do Te
sooro do Estado de Minas Gerais, destinadas ao giro de 100% da 
sua dívida mobiliária. vencível no segundo semestre de 1995. 

Completada a instrução dã matéria, passa-se à discussãO do 
projeto, em turno único. 

Em discussão o projeto, em b.lmo único. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN . Sr. Presidente, peço a pala· 

vra, para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) . Coocedo a pala
vra ao nobre Senador Esperidião Amin, para discutir. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para discutir. Sem 
revisão do orad(lr.)- Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Seoadores, para que 
não tenhamos a surpresa do Senador Ademir Andrade, gostaria 
que V. Ex a observasse que há vários microfones assestadOs. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir SoaRS) - Senador Esperi
dião Amin. a palavra é solicitada através do microfoae. Não posso 
identificar os sinais que -sãc,--emiti.dos com as mãos, porque o ple
nário é bastante amplo e, provavelmente, não será possfvel à Presi
dência identificar todos os sinais. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente. estou me 
valendo da minha palavra para que V. Ex a tome co_nbcci.mento dos 
demais. Desejo usar da palavra. o Senador Vilson K.leinübing já 
pediu, e não sei se mais alguém vai pedir. 

Quero fazer a última poaderação deste semestre - não sei se 
será a última da sessão legislativa. Mais uma vez. o Senado Fede
ral vai deixar de apreciar. tempeslivamente, este assunto. Trata-se 
de rolagem de divida e o mesmo vem acontecendo, sistematica
mente. ou quase sistematicámente. com questões tais. 

Ootem, se eu nào estiver enganado, o Plenário do Senado 
acolheu parecer aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
na última terça· feira, do Senador Geraldo Melo, em que depois de 
longa di.saJ.ssão se estabeleceu que temos que ser não rigorosos, 
mas austeros nessa questão de rolagem da dívida. 

Pediria, inclusive, o testemunho do Senador Geraldo Melo. 
porque tendO S. Ex•. inclusive, a mesma filiação partidária do ao.. 
vemador do Estado do Rio de Janeiro, que é o interessado naquela 
matéria, S. Ex• colheu de toda a Comissão de Assuntos EconÔI:D.i
cos uma ponderação no sentido de se fiXar um percentual diverso 
dos 100%. Ou 5eja, Sim.Plesm.ent.e, promover a emissão de títulos 
no valor de 100% dos títulos vincendos é uma prática que a Co
missão de Assuntos Econômicos entende que deve ser corrigida 
gradualmente, não abruptamente. 

De sorte que, antes de atnsentar uma emenda, não voo. 
fazê-lo ainda, mas até o fmal da discussão, se for necessário, o fa
rei. promovendo a equalização desse percenUJ.al com aquele que 
foi deliberado oa Comissão de Assuntos Econômicos para o Esta
do do Rio de Janeiro. 

Eii a ponderação que gostaria de fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa~es) - Coocedo a pala

vra ao nobre Senador José Eduardo Dutra e, em seguida, ao Sena-
dor Vilson Kleinübing. -- -

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT -SE. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's Seuadora.s e Srs. Se
nadores, em primeiro-lugar, declaro que não tenho absolutamente 
nada contra o Estado de Minas Gerais, por mptivOS-:até de afeto. 
Fiz o camiDho inverso do nobre Senador Francelina_ p_creira, que 
veio do Nordeste para Minas Gerais, eu fui de Minas GeraiS para o 
Nordeste. 

Gostaria de acompanhar o raciocínio do nobre senador
Esperidião Amin. até porque o item 2 da pauta diz respeito à 
solicitação de ampliação da rolagem da dívida do primeiro se~
mestre de 1995. A Resolução n° 04/95 autorizou a rolagem de 
94,86% da dívida e já existe a solicitaçio de ampliação desse 
índice _para 100%~ 

Entendo que o Plenário do Senado deve tomar a mesma 
posição adotada ontem com ~lação ao Estado do Rio de Janeiro. 
O objetivo da Comissão eia justamente emitir Um sinãl rii:)Senlido 
de reduiir a possibilidade de rolagem da díviaa Cm 100% de todos-
os Estados brasileiros. --

Se o Senador Esperidião Amin apresentar a emenda, nós 
seremos signatáriOs. para que ·se adote a mesma decisão de ontem. 

aplicando o limite de 98%. tanto ·em relação ao item 1 quanto em 
relação ao item 2. que também propõe a ampliaçio. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Cooeedo a pala
vra, para discutir. ao Senador Vilson Kleinübing. 

O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente. peço a V. Ex' 
que me inscreva em segui9-a-

O SR. PRESIDENTE (OdacirSoms)- V.Ex'esti ios<rlo. 
Q SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Para disaJtir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. sn Senadoras e Sts. S~ 
nadares. o Senado da República já votou uma resoluçio em que o 
limite_de_pagamento mensal das dividas dos Estados é da ordem 
de li%. No caso do Estado de Minas GeiiLis. a divida mobiliária. 
no dia 28 de fevereiro de 1995. atingiu o mootan_te de R$4.789 mi· 
lbões. No dia 5 de maio, essa mesma dívidaji passa para R$ SA62 
milhões. · 

O próprio Banco Centtal. em seu m!alório. diz que o Esta
do de Minas Gerais tem capacidade de resgatar, mensalmente, 
5.97% de sua receita. para atingir os 11%. Se nós autorizatm.OS a 
rolagem de 100% da dívida mobiliária de Minas Gerais, o percen
tual que o Estado vai pagar nio será de 11% e sim de 5% apeoas. 
O Estado de_ Minas, como todos os Estados Q:rasileiros,_ tem_ que 
pagar até o !imile de II%. confO!DlO decisio já tomada pelo Senodo. 

Então. a pergunta que faço aos Senadol:l:s: nós. que somos 
responsáveís pelo endividamento público do Pais. durante quanto 
tempo vamos ampliar a dívida dos Estados e da União? No mo
mento em que aulDrizarmos 100%. irifeliZmente, o Estado de Mi
nas Gerais vai pagar juros não sobre uma dívida de RS 4.700 mi~ 
lhões. mas sobre uma dívida de R$6 bilhões. É, mais uma vez, 
ttansferencia de recursos da saúde. da educaçio. da moradia. pan 
ampliar. ainda mais, a coilta de juros de todos os Estados. 

Todos devem pagar 11%, confonne lei votada no Congres~ 
so Nacional, e a recomendação do Banco Central ~ de que o Esta· 
do tem capacidade de pagar li% • sobrando na sua capAcidade de 
pagamento 5.97%. conforme página S. item 10. último porigmfo. 
onde o Banco Central diz: 

"Com base nos números acima, pode ser verifiCado que o 
Estado JX'Ssui margem de resgate de 5.97% - assim. poderia rolar 
94.03% e não 100% -. sendo. portanto. indicado o perr;enlllal de 
94.03% para rolagem de sua dívida mobiliár:ia vencível DO segun
do semestre de 1995." 

Isso para atíngir oS 11% que todos os.Estados brasileiros 
estão pagaildo. E alguns Estados que não tém divida mobilüria es
tão pagando até mais de 11%. 

Como tenho acompanhado essa matéria sistenJR!icamenJe, 
alerto ó Senado no sentido de que nio seja responsAvel pelo au
mento do endividamento público, ou seja, o aumetllO da trallsfc-
rência de recursos de receita, que devem ser aplicados em saáde e 
educação. para pagamento de juros. Estamos todos os dias aqui 
ampliando o seu endividamento, inclusive contrariando a resolu· 
ção do Banco Central. 

Por isso. declaro desde já que não conconlo com a rolagem 
de 100% de nenhum Estado brasileiro, a menos que seu limite j' 

- tenha ultrapassado os 100%. portantO; ultrapassado o lim..ite da lei 
aqui aprovada. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente. peço a 
palavra para discutir~ 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa~es) - Cooeedo a pala
vra ao Senador Edison Lobão, para discutir. Senador Gilberto Mi· 
randa. V. Ex• está com sua insciição assegur.ida. 

O SR. EDISON LOBÃO (PPL·MA. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente. St's Senadoras e Srs. Senado
res. não desejava mais voltar a esse assunto, tantas vezes âele já 
me ocupei. Mas não posso deixar de, outra vez, chamar a atenção 
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do Senado Federal. e sobretudo do Govemo Fedem!. pana a injus
tiça que se praticii.-Cm reláção aos pequenos &tados. 

Estamos aqui cUidando da rolagem. da divida mobiliária de 
um grande Estado, que se eleva a quase R$ 5bilhi5es. sem contar a 
dívida interna e a ex tema aí não incluídas. 

Propõe-se a rolagem de 100%, que é o que já se fez. ,..J. 
mente. em n:lação à Capital de Sio Paulo. ao Rio Grande do Sul e 
a outros Estados. Acho até que, em relaçio aos próximos que vi
rão, não temos como deixar também de atcD.der com a mesma per
centagem. ou seja, 100% da rolagem. 

O Senador Vilson Kleinübing observa que. rolando a dívi
da em 100%, o grande Estado de Minas Gerais vai despender ape
nas 5% de suas receitas com a amortização de sua dívida, que é 
imensa. EDquanlO isso. Estados menot'CS, como o meu Maranhão, 
está hoje desembolsando 20% de suas receitas, sem que consiga
mos fazer com que o Banco Cenb:al resolva aplicar a Resolução 
que nós aqui votamos, que limita em 11% - o que já é muito - o 
desembolso dos seus pagamentos. 

Ora, enquaoto Os gt'!ID.des Estados. que têm uma dlvida m_o... 

numetJ.tal, ficam limitados a 5% de suas receitas. os pequenos Es
tados, que têm uma pequena. dvida, chegam a pagar 20% e .até 
25% das suas receitas. 

Evidentemente. há Úma profunda inj.lstiÇa eni relaçio aos 
pequenos Estados. Parece-me até que a Federação brasileira se 
compõe dos Estados do Sul e do Cemro-Su~ con1ra os quais nada 
tenho, ao c:oottário, admiro profundamente o Estado de Minas Ge
rais e sobretudo os seus representantes aqui. como o eminente co
lega. Senador Francelina Pereira e a Senadora Júnia Marise. Ad
miro todos os políticos de Minas Gerais. que têm dado uma contri
buição imensa- a este País, do ponto de vista politico e até da sua 
administração. Mas estou apenas registrando a iDj.Jstiça que se -
pratica com o meu Estado. 

O Sr. Mauro Miranda - Pemrite V. Ex• um aparte? 
O SR. EDISON LOBÃO • Ouço. com muito piaier, o Se

nador Mauro Miranda. 

O Sr. Mauro Miranda • Senador Edison Lobiio, o que V. 
Ex• fala do Maranhão se repete igualmente no meu querido Estado 
de Goiás. Hoje, estamos pagando também de 18 a 20% da receita 
líquida d& :&wio, com a maior dificuldade. Creio que nós deve
riamos, quem sabe, com a proposição de V. Ex•, fazer uma reunião 
dos Estados exclufdos e trabalhar conjuntamente nessa renegocia
ção. O Senador Humberto Lucena tem uma proposta de rolagem e 
dos índices de rolagem. o que é indispensável. N6s também esta
mos batendo de porta em porta. indo a todos os Ministérios, com 
toda a tepte.Sentação política de GoiáS, de todos os Partidos. para 
tentar viabilizar o nosso Estado. Nós seremos parceiros nessa ca
minhada e tenho a certeza de que nós, os Eslados excluídos, os Es
tados pequenos, vamos conseguir iSso também. 

O SR. EDISON LOBÃO · Agrndeço a V. Ex• pela sua so
lidariedade. V. Ex• lembm a iniciativa do Senador Humberto Lu
cena, que, através de uma resolução procurou fazer com que fosse 
cumprida outra resolução: a que fvtou em II% o desemlx>lso da 
dívida. o que o Governo Federal não cumpre; e, ainda. desconta -
no inStante em que encaminha aos Estados o Fundo de Participa
ção a que eles têm direito constiblcionalmente •• I8, 20, 20 e pou
cos por cento de alguns Estados. para efeito de amortização da dí
vida. Mas não procede de igual modo com os grandes Estados, ao 
caotrário, encontra pãra eles soluções rápidas,lépidas, como esta 
do Baneo Cenll11l que propõe a rolagem de 100% da dívi~mobi· 
lima de Minas Gerais. -- - -

O Sr. José lgnáào Ferreira- Pennite-me V. Ex•um aparte? 
O SR. EDISON LOBÃO • Ouço V. Ex•. 

O Sr.José Ignádo Ferreira- Senador Edison Lobão, que
ro felicitá-lo por essa abordagem. Na verdade, vim para o Senado 
preocupado com essas questões. Preocupo.-me com os desníveis 
sociais~ siin. Mas me preocupo. at~ diria. muito mais com os des
níveiS regiónãis, inter-regionais e intra-regionais que ocorrem no 
Brasil Na verdade, vim para cá para me debruçar sobre essas 
questões. E vejo, com satisfação, a manifestação de V. Ex•. à qual 
ri1e úiCoqX:ro. Quero dizer a V. Ex• que o Esphito Santo ~ um Es
tado pequeoo, com uma n:ceita estimada de US$700 milhões para 
o ano de 1995, com um PIB de 2% do Pm brasileiro; é um Estado 
pequeno que fica dentro da região mais rica do PaíS: Entio. isso a 
que estou assistindo 6 uma evidência de que o Espirita Santo, em 
face do que tem sido feito para cutros Estados da mesma regiio 
Sudeste, vai-se tornando cada vez menor, cada vez mais o "primo 
pobre" da região mais rica do Pais. O meu Estado flca dentro da 
regiio mais rica do País e, no entanto, penso que nós. pelo menos 
até o meio do Espírito Santo, deveriam.os ser Nordeste também. 
porque o Nordeste acaba no sul da Babia e no norte do Espírito 
Santo. e deveria acabar realmente no Rio Dcx::e. que é um rio que 
corta o meio daquele retângulo geográfiCO que 6 o Espírito Santo. 
Felicito-o -e peço vénia a V. Ex- para incorporar egsa_s observações 

_ ao seu discurso. uma manifestação muito oportuna e neccssúia 
pata este -momento. 

O SR. EDISON LOBÃO · Vamos constituir de fatD, Se
nador José lgnácio, um grupo de Seoadoros que esteja defmiliva
menle interessado em resolver essa questão. que., para mim, ~ fun
damental. 

Quando o Governador Cin> Gomes governava seu Estado, 
reclamava que o Ceará havia coordenado a sua dívida e a estava 
pagando de forma organizoda mas com desembolsos pesados, en
quanto outros Estados não o faziam e, todavia, recebiam as mes
mas benesses que o Ceará recebia. 

Pois bem. o Maranhão foi dlamado, durant.e o meu Gover
no. a proceder da mesma maneira: equacionamos a nossa di:vida, 
passamos a pagar pesadamente as nossas prestações e nio recebe
mos nenhum tratamento diferenciado por conta disso. 

Ainda na semana passada esteve aqui a Governadora do 
meu Estado, Roseana Samey, e saí com ela em uma peregrina
ção penosa por todos os Ministérios, à procura de alguma com
pensação por aquilo que estávilmos fazendo ao cumprir o nosso· 
dever de pagar a dívida. E sabe V. Ex• o que a Governadora te· 

cebeu por conta do cumprimento dos seus compromissos? Ab
solutamente nada., nenhuma ajuda, nenhum centavo, de nature
za nenhuma. 

E leio nos jornais ora R$6 bilhões para um detemrin.ado 
Estado aJmprir obrigações que são suas, e não da União Federal; 
ora R$400 milbões par.1 ootro, ota R$300 milhões par.1 ootro; ago
ra, para o metrô do Rio de Janeiro. Enquanto isso, os Estados mais 
necessitados. que Cllmprem o dever de pagar os seus compromis
sos, não recebem nenhum tratamento diferenciado. E, pior ainda, 
não recebem sequer o tratamento que vem sendo -dado aos grandes 
Estados. E eu não estoo contra isso, repito pela milésima vez. Es
tou solidário com Minas, com Sio Paulo, com todos, mas estou, 
sobretudo, solidário com o_ meu Estado e com os Estados peque
nos, que não recebem nenhuma atenção. 

O SR. GERALDO MELO ·Sr. Presidente, peço a palavra 
·pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (QdacirSoares)- Tem V. &•apa
lavta pela ordem. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quando 
falou o Senador Vilson Kleinübing, fui citado nominalmente. S. 
Ex• inclusive pediu o meu depoimento, e venho tentando oferecer 
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o que me foi solicitado, por isso insisti e pedi a palavra agora pela 
ordem.. Acho que tenho o direito de ser.-

0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) • Nobre Senador 
Geraldo Melo. V. Ex• ji está inscrito para discutir a matéria e, se 
permitisse. V. Ex• poderia prestar as suas informações nessa mo
mento. 

O SR. GERALDO MELO ·Com o maior prazer. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares). A Mesa agradece 

a V.Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)· Com a palavm a 

o Senador Gilberto Mimuda. Em seguida. a palavra sem concedida 
ao nobre Senador Geraldo Melo. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Pam discu· 
tir. Sem revisão do omdor.) ·Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadcres, 
na última terça-feira, na reunião da Comissão de Assuntos Ecoo.ô
micos. abordamos longamente esse assunto. Os Senadoles Kleiml
bing e Esperidiio Amin falanm. fomm convincentes, e todos nós 
estamos de acordo que IJllii~S como essas, que tratam de em-
préstirOOs, nio mais requeiram regime de urgE.ncia e que nenhum 
dos Srs. Lideres a elas caiceda Ull!Ôncia no plenário. A urgência 
distott:e, impede a discu..W e. couseqüentemente, Di<> se pode 
chegar a um acordo com o Relatoc. 

É muito importante que os Srs. Senadores que tiveram as 
dividas dos seus Estados roladas cm 100%. e votadas por todos os 
Srs. Senadores. levem isso em coosíderaçio. É muito importante 
que os Srs. Senadores que xeceberam o voto "sim" para a rolagem 
de 100% das dívidas dos ""' Estados no primeiro semestre Di<> 
mudem o tmtamento, que esperamos seja o mesmo para Minas 
Gerais. Acertamos na Comissão c espenmos que os Lideres man· 
teubam a posiçio de Di<> darurgj!ncia. E no próximo semestre bai· 
xarla1Il05 para 96; c depois, para 94, no primeiro semestre do pró
ximo ano, e, assim, sucessivamente. · 

Depois de aprovar a rolagem de 100% da dívida pam quase 
todos os Estados de Federaçio, para a Prefeitura de Sio Paulo, de
pois de aprovar pam Mato Groooo. pam Mato Groooo do Sul e pam 
o Rio Grande do SuL não vamos dar a mesma coisa para Minas 
Gerais? Foi o que aconteceu com o Rio de Janeiro, que tambán 
deveria ter tido os 100%. 

Acho que os SrS. Senadoles devem levar em conta que se 
deu IOO'It a qtwe todos os Estados da Federaçio. Por que vamos 
tentannudangora; mo-dois llltimos <lias de-.essões do Senado.-<> 
tratamento que demos pam todos os Estado.? 

Pediria a todos õs Srs. Senadores que votassem o parecer 
da Senadom Júnia Marise. 

O Sr. Vilson Kleinübing- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. GILBERTO MIRANDA ·Com prazer. 
O Sr. Vilson KleiDübing - Eu apenas queria dizer que há 

uma diferença nesse caso. Em alguns casos, a rolagem da dívida 
mais as outras dívidas que os Estados tinham ultrapassavam 11% 
da sua receita. No caso de Minas Gerais, o Estado está com_ uma 
folga de 5,9% para chegar aos II%. Só pam que os Srs. Senadores 
tenham uma idéia- logo-em Seguida há um outro processo de Mi
nas Gerais -, no ano passado, o Senado autorizou a rolagem de 
94,13%. Agora, o Estado quer a díJerença, pam atingir os 100%. 
Então, o que temos que fazer é, pelo menos, respeitar os 11%, se
não os Senadores da República estarão, cada vez mais, sendo co
niventes com o aumento da divida pública, com o aumento dos ju
ros. Nio podemos mais ficar falando, em hipótese alguma, que os 
juros estão altos. OU estabelecemos um critério para começar a 
amortizar essa dívida ou ninguém maiS vlii ter O d~ito de ir à ui
bum do Senado pam reclamar da taxa de juros n .. te Pais. Hoje, o 
Governo, sozinho- o Governo Federal e os Gov~o_s _Estaduais -. 
consome mais de 65% de todas as operações fmanceims de todos 

os biu!coo brasileiros. Toda a capacidade de empr6$1imo dos ban
CO$_ - 6:;% - está. indo pua prefeituras, Estados e municípios. Va
mos debater um pouco mais esse assunto, estabelecer um critério 
de rolagem que oomece a amol1izar ütulos pllblicos porque. do 
ccntdrio, nio sobrarlo díubeiro pam educaçio. saúde, mondia, ali
vidades do Estado, uma vez que toda a receita dos Estados vai 
para-a folha de pagãmento e para os juros de quem tem dinheiro 
para. emprestar aos governos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA • R.,pondendo ao aparte 
de V. Ex•, Setlllilor Vilson Kleinübing, digo que o Banco Centml 
do Brasil, assessorando o Senado na sua auá.lise, af:IIlll8. existir 
uma folga de 5,9%. 

Lembro a V. Ex_• um fato ocorrido aqui. ano passado. com 
relaçio ii divida da Prefeitura de Silo Paulo. O Prefeito Paulo Ma
luf remeteu ao Banoo Centml toda a docum<Utaçio pedindo 
US$é09 milhões pam pagamento de precatórioo. O Banco Central 
remeteu oua anilise ii Comissão de Economia dando apenao 
US$24 milhões, aproxirnadameDie • falo em dólor pam termos 
uma moeda mais fácil de ser visualizada ·, em vez US$609 milhõ
es. O Prefeito de Sio Paulo, Paulo Maluf, enviou ao Relator dados 
que comprovava :serem US$609 mi1b.ões a verba necessária. Foi 
pedida, entio, uma auditoria ao Banco Central a ser realizada na 
Prefeitura daquela cidade. Com esse proc«<imento, o Banco Cen
tml telifiCCU sua anilise dizendo que nio seria possivel dar os 
US$é09 milhões, mu sim. US$590 milhões. O Banco Centml só 
emJU em US$570 milhões! 

O importante - V. Ex• tem toda a razão - IS que temos que 
mudar, .senão nio poderemos reclamar das taxas de juros. Vamos 
mudar, mas vamos mudar para todos m Estados a partir do segun
do seme-. Agora, Dio podemoo ter dado 100% pam vinte Esta
dos, enquanto o Banco Cen1ral pediu que se amortl= 21% e o 
Senado deu 100%. Então, vamos dar 100% também pam Minas 
Gelais. 

Era o que <11 tinha a dízer. Mlito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares). Com a palavra o 

Senador Geraldo Melo. V. Ex•tem dez minutos para discutir a ma
tériL 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pam discutir. Sem 
revisão do omdor.) • Sr. Presidente, ofet<ÇO o tcotemunho que me 
pedía o Senador Esperidiio Amin. Desejo conírrmar que fui o Re-· 
lawr -de-~sso semelhante na_ Comis_são de econcmia. processo 
de interesse do Estado do Rio de Janeiro. 

Corno Relator, em primeiro lugar, compreendi a neceosida· 
de de que a Comissão de Assuntos Econômicos seja ouvida sem
pre. E foi por isso que, embora tivesse lido a iniciativa de requ~r 
urgência pam o processo, concluí o parecer e o c:ncaminhei à Co
missão de Assuntos Econômicos que. sem attaso e sem prejlizo 
algum para a tramitaçio do proc:e$$0 e a soa chegada ao plenário, 
teve a opcctunidade de discutir o processo inteiramente. 

Em segundo lugar, preciso informar lealmente a esta Casa 
que minha proposta à Comissão foi de que o Estado do Rio de Ja
neiro roiaose 100% da dívida. conforme deseja agora o Estado de 
Minas Gerais, emlxn. veja a opinião do Presidente Gilberto Mi
randa de que o Rio de Janeiro deveria ter tido a mesma oportuni
dade; lamento que essa opinião não tenha sido escutada por oca
sião do DOS$O debate na Comissão de Assuntos Econômicos, onde, 
na realidade. praticamente todos os membros uniram-se pam sus
tentar a tese de que a Comissão precisava sinalizar a necessidade 
de ser gradualmente rednzi<la a proporção, a eoca1a em que a rola
gem se faria. A discussão havida foi fundarilentalm.ente entre o 
Relator e os Se~s Kleinübing e Esperidião Amin.- mas teve a 
participação rica e importante de praticamente todos os membros 
da Ccmissão. 
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Sustentei na ocasião, e vOlto a defender aqui o mesmo pon
to de vista, que me constrangia que o Estado do Rio de Janeiro, 
por menor que fosse a pnmlização que iamos fazer, nio tivesse 
uma rolagem. de 100% que tinha sido assegurada aos demais Esta
d.\'15. Era como se n6s, no Senado. tiv6ssemos decidido discri.n:tiiiir 
o Rio de Janeiro. Essa_ posiçãO. Cütreiâ.ni.o; Dão·cmveoccU a Co;.
missão de El:onomia, que insistiu em que se fechasse uma nego
ciação. baixando o limite ®. rolagem para 98%, o que, afmaL pre
valeceu. Foi isso que esta Casa aprovou no dia de ooteni. 

O Estado de Minas Gerais é governado, como o Rio de Ja
neiro, por um companheiro do meu partido. B o Governador de 
~finas Gerais está realizando - o Brasil e, sobretudo, os mineiros 
são testemunhas -. pela sua seriedade, pela sua integridade, pelo 
seu espí.rito austero, pelo seu amor àquela ten'a, um trabalho 
exemplar. Tendo, no entanto, concordado com a decisão da Co
missão de Economia..- que tomamos juntos, e que ningUém me ob
rigou a tomar neste plenário. se não hoo.ver condições regimentais 
de fazê-lo, de nenhuma ma.oeira ~judicarei o Estado de Minas 
(}erais. Mas não posso sen~-me bem de ver que o Rio de Janeiro 
- cujo processo &eguiu todos os trâmites, foi à Comissão de Econo
mia~ teve a oportunidade de ver o assunto dissecado em todas as 
direções - tenha sofrido uma redução de 2% e, agora. volte ao Se
nado para que se restabeleça o limite que a sua Comissão espeeia:. 
lizada entendeu que não deveria mais ser mantido. 

Quero, aiõ.da, Sr. Presidente, Srs. Senadores, colocar uma 
questão mais geral Entendo que o Senado Federal ~a debru~ 
çar~se de umà vez por todas sobre a questão do endividamento dos 
F.stados. Não temos o direito de nos voltarmos agora po.ra um go
vernador que recém-assume o comando de um Estado encalacra~ 
do, em dificuldades, com suas finanças devastadas e querermos 
que ele tenha uma atitude espartana, inflexivel. em relação às fi
nanças do Estado que governa. que feche órgãos, demita funcionA
rios e não realize qualquer obra para sanear as fliUlDÇ8S. E, não 
tendo conseguido fazer isso-em SeiS meses, que o Senado Federal 
comece a ter um rigor que não teve com relação àqueles que de
sorganizaram as fmanças que. agora, queremos sejam arrumadas.. 

Portanto, é indispensá.vel que essa questão seja enfrentada 
pelo Senado Fedetal. E se juídica e regimentalmente for este oca~ 
minho. 'llt.e se defma em resolução, que não se refll"a a neDbum 
caso concreto-uma politica de :tedução gradual do endividamenro 
dos Estados e da União, pois irissõ diviljo do Senador Vilson Klei~ 
nübing. Concordo com S. Ex .. que as mazelas deste País deconem 
da dívida interna mais do que da dívida externa; mas entendo que 
os jureis da dívida interna., que não são fiXados pelo mercado, mas 
pela burocracia, estão-causando uma-devastação nas fm.ança.S-pú~ 
blicas e na vida deste País muito maiOr do que o valor do principal 
da dívida de Estados e de MunicípiOS: Portanto, penso que precisaM 
'110S encarar de uma vez, com toda energia, a questão do endividaM 
mente do Estado brasileiro em todos os seus níveis: para que se·es~ 
tabeleça uma disciplina à qual devam aderir todas as autoridades 
capazes de interferir nesse assunr.o; que não cobrem disciplina fi~ 
nanceira dos governos dos Estados; que não façam seleção entre o 
Estado A e o Estado B; que não tenham disciplina elas próprias em 
relação aos espaços de poder que administram. Em vista disso. •. 

O SR- GILBERTO MIRANDA - V. Ex' me pennite um 
aparte? 

O SR- GERALDO MELO - Com todo prazer, Senador. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Senador Geraldo 

Melo, a Mesa solicita a V. Ex• que não conceda mais apartes após 
este. que foi concedido ao Senador Gilberto Miranda, pois o tem-
po de V. Ex• esti esgotado. _ 

O SR. GERALDO MELO- V. Ex• ser.i atendido, Sr. fu
sidente. 

O Sr. Gllberto ~nwda - Senador Geraldo Melo. espero 
que os Srs. Senadores aprovem 100% para Minas Gerais. Espero 
também que o Estado do Rio de Janeiro recona, como Minas Ge~ 
raís recorreu em relação ao item 2 da pauta, solicitando reconside-
ração dos tirulos emitidos no ano passado. caso o Senado aprove. 
Senador Geraldo Melo, o Estado do Rio de Janeiro poderá recor~ 
rer, e a partir do segundo semestre pcx:leremos passar a adotar uma 
política idêntica para todos os Estados. Nio vamos agora. no fmal, 
mudar o procedimento em relação ao Estado do Rio de Janeiro e 
de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O SR- GERALDO MELO - Nobre Senador, como roca
no, agradeço o intcn:sse de V. Ex• pela situação do Governo de 
Minas Gerais. 

Sinceramente, quero pedir a Casa, como brasileiro e corno 
Senador da República, se vamos aprovar 100% para o Estado de 
Minas Gerais, que a Mesa indique qual o caminho regimental que 
me resta para pedir ao Senado, como Senador, que reveja a deciM 
são tomada ontem e eleve o limite em relação ao Rio de Janeiro 
pai3 100%. 

De forma alguma, nio podemos. deixar o Governo de Mi
nas Gerais Sem rolar a sua dívida. Essa solução seria um desastre. 
Se não há possibilidade de dar a mesma solução ao Rio de Janeiro, 
que esta Casa procure encontrar uma maneira de reparar a injusti
ça cometida. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a pala
vm, para discutir, aO Senador Fnmcelino Pereiia. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) M Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadtxes, 
compreendo petfeítamente a situação decorrente do comportamen
to do pzóprio Senado. Claro que os Estados também demoraram 
em a~n\81' suas propostas ao Senado. Ocorre que este Plenário 
concedeu a rolagem total não apenas à Prefeitura de São Paulo 
como também ao Rio Grande do Sul c a outros Estados. 

O processo de interesse do Rio de Janeiro chegou à Comís~ 
são de Assuntos Económicos. Eu assisti a uma parte dos debates, 
mas ilio assisti à conclusão deles. A decisào foi tomada. O PlenáM 
rio tomou sua deci.sio de comum acordo com a Comissão de As
suntos Econômicos. 

Ocoae que aos dois processos de interesse de Minas Gerais 
foi coocedida urgência por este Plenário. E conseqüentemente de- · 
seja riJos excluir a-decisão relativa a Minas Gerais do critério anun
ciado ou adotado pela Comissão de Assuntos Econômicos para o 
Rio de Janeiro. 

Vamos falar com clareza: a situação do Rio de Janeiro real
mente precisa de uma explicação. A-verdade é que essa matéria 
não foi à Comissão de AssuDlos Econômicos, e o Plenário poderã 
tomar sua decisão. O Governador de Minas Gerais está solicitando 
aos Srs. Senadores que concedam integralmente a rolagem da dívi
da em razão de dificuldade momentânea que o Estado está atraves
sando. 

Somos Senadores de Minas Gerais, temos empenho em de
fender os interesses do nosso Estado e, conseqüentemente. faze
mos um apelo no sentido dessa concessão integral a Minas Gerais. 
Devemos disrutir aqui uma solução para o Rio de Janeiro. 

O SR- PRESIDENTE (Odacir Soares) - Coocedo a pala
vra ao Senador Ney Sua~~J pata discutir. 

O SR- NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Paraí
ba também está passando por um problema Semelhante. NOssa dí~ 
vida hoje consome 20,6% da nossa arrecadação. E, oomo não há 
outra forma, somos obrigados a recorrer aos bancos particulares. 
que estão auferindo um lucro extremamente razoável em relação 
aos Estados que estão necessitados. 
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No ano passado. os Estados da Repóblica pagamm R$1,5 
bilhão ao Governo Fodeml referentes as suas dívidas. Hoje a gran
de maioria dos Estados já não está no nível que foi contratado; a 
maior parte já ultrapassoo a casa dos 17%. São muitos os Estados 
do Nordeste - Maranhão, Piauí, Alagoas - que estão hoje na casa 
dos20%. 

Esta é uma siruação preocupante. 
No caso da Paraiba, ainda há uma agravante: foram feiiõS 

vários empréstimos em b_~s privados·e apenas um não foi qui
tado. Em todos os casos foi estipulada a TR mais 8%. 

Agora, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. se queremos 
fazer qualquer transação na esfera federal, é dito: ''Vocês ainda 
pteeisam acertar a dívida com o setor bancário privado11 

Ocorre que o banco passou a cobrar TR mais 20%. Saltoo 
dos 8% para os 20%. JX.miUe sabe que a Paraíba não conseguirá 
nada do Governo Federal se não acertar as contas com ele. Parece 
até que o Governo Federal nos empurra para que reco1T8.ID.os aos 
bancos privados. Quando admite uma política como essa, está-nos
levando a pedir empréstimo aos bancos privados. 

Se pagamos R$1,5 billião no ano passado, por que o CJo. 
vemo não cria, através do Banco do Brasil, ou do BNDES, ou do 
Banco do Nmdeste, ou da Caixa Eoouõmica f'ederal, uma linba de 
crédito com parcelas, de forma a darmos lucro à República. e não a 
banqueiros privados? 

A nossa opinião é que se deve atender a situação de Minas 
Gerais. Pensamos que, se poss(v~l. deve-se corrigir o que se fez 
com o Estado do Rio de Janeiro. E verdade que o processo do Es· 
tado do Rio de Janeiro já chegou a este plenário com o relal6rio da 
Comissão e que o de Minas Gerais chegou com um relatório de 
Plenário. Nós acreditamos que ninguém pede rolagem de dívida 
porque está satisfeito: riluitos pó«iue esiã6 sem necessitar. Muitos 
govema:dores não têm nenhuma responsabilidade pela dívida, que 
foi conlraÍda há muitos e muitos anos. 

Por isso, Sr. Presidente., sn e Srs. Se~s. a nossa posi· 
ção é que se conceda a Minas Gerais a rolagem dos 1 00%_ c que se 
busque uma solução para "'JlOI' os 2% que foram tirados da rola
gero da dívida do estado do Rio de Janeiro. Devemos buscar uma_ 
solução para tOdos os &tados que estão se tomando inviáveis. Há 
inúmeros Estados - oito deles estão em situação vexatória - que 
não coo~em fechar as contas do mês. É preciso que se busque 
uma solução, porque não é posSível um Estado gastar quase- um 
quarto da arrecadação, que está caindo a cada dia. com a rolagem 
de uma divida que deveria consumir apenas 9% da arrecadação. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Coocedo a pola

vra, para discutir, ao Senador José Ignácio. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para 

discutir.) - Sr. Presidente. Sy&s e Srs. Senadores. o meu objetivo 
não é. absolutamente, ser contra a rolagem da dívida do Estado de 
Minas <Jerais. Sei que Minas tem as suas dificuldades. os seus pro
blemas. Os Estados da Região Sudeste, que são os maiores da Fe· 
deração, à e"clusão do Estado do Espírito Santo, têm também os 
seus problemas. 

O Governador Mário Covas, do Estado de São Paulo. está 
sofrendo o que provavelmente nenhum governador do passado so
freu, porque tOdos os erros que se acumular.tm ao longo do tempo 
desabaram agora sobre S. Ex. a. O Estado de São Paulo está viven
do. realmente. um inferno astral, a época mais düícil da sua histó
ria. 

Não podemos deixar de assinalar, nesta oportunidade em 
que vamos votar a favor da rolagem da dívida de Mina,$ Gerais, o 
probleminha da mais rica região dO-País, a Região Sudeste. Lã, 
está encravado um Esrado pequeno, o Espírito Santo, que é o pri-

mo pobre. Por uma dessas çiralnstâncias aziagas. ele é governado 
pelo PT. Os três outros Estados - São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro- são governados pelo PSDB e o pequeno Estado doEs
pírito" Santo. é governado pelo PT. 

É preciso haver compreensão para com os problemas dos 
Estados menores. Repito que vim para o Senado pre~upado com 
os desníveis sociais do País, mas me preocupam t:unbém - e até 
i:naí~ põrque acho que dentro deles estão os problemas de desní
Veis sociais - os problemas concernentes aos desníveis regionais. 

O que queremos é muito pouco, Sr. Presidente. Minas Ge
rais quer rolar 100% de uma dívida de R$5 bilhões. Toda a dívida 
mobiliária do Espírito Santo chega a US$70 milhões. Então. por 
que não dispensar um tratamento equivalente a esse que vamos dar 
a Minas Gerais? 

O Senador Arlindo Porto disse que isso tudo é muito relati
vo. Não é relativo. O Espírito Santo e seus governantes Toram mo
destos, como de resto muitos Estados pequenos. Talvez a maioria 
tenha agido da mesma maneira, com parcimôriia, no seu processo 
de endividamento, sacrificando o seu povo para não se endividar, 
como o fizeram os Estados grandes. 

Temos. agora, que pagar por isso? Não. Sr. Presidente, De
vemos encontrar. a partir desse episódio de Minas Gerais. uma so
lução para o Estado do Espírito Santo, cotrio [ambém para os Esta
dos menores da Federação. O que não se pode é ter dois pesos e 
duas medidas numa Casa tão importante quanto esta. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Como último ora
dor inscrito, concedo a palavra ao Senador Arlindo Porto, para dis-
cutir a matéria. _ -

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG. Para discutir. Sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sõ e Srs. Senadores. a maté
ria já foi bastante discutida e apyesentada no parecer da s~nadora 
Júnia Marise. Quero apenas enfatizar a preocupação do Governo 
do Estado de Minas Oer.Us. especialmente nos últimos quatro 
anos, que passou .a fazer uma amortização média de 6% ao ano. A 
proposta do nosso Governador Eduardo Az:eredo. de uma rolagcm 
de lOO%. vem de encontro às dificuldades que o País atravessa 
com a escassez de recursos. redução da arrecadação e, fatahnente. 
a neCessidade de se fazer investimentos na ái'ea social. 

O Govemo de Minas Gerais procurou, ao longo dos últi
mos anos, reduzir os investimentO$ e sua despesa de custeio, de modo. 
a alcançar uma condição fmanceira adequada ao momento atuaL 

Por isso, o parecer da Senadora Júnia Marise é bastante 
claro. Estamos aqui não apenas paril ãpoiá-lo, como para solicitar 
aos Srs. S~adores que façam uma avaliação e uma retrospectiva 
em relação à rolagem -concedida nesta legislatura a outros Estados. 
que também foram contemplados com 100%. 

Esta é a nossa proposta. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Encerrada a dis-

cussão da matéria. -
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaÓeccr sen. 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maxéria vai à Comissão Diretora para redação fmal. 
O SR. VILSON KLEINÜBING · Sr. Presidente. peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)-- Tem a palavra V. 

Ex'. pela ocdem. · 
O SR.VILSON KLEINÜBING (PFL·SC) ·Sr. Presiden

te, quero registrar o meu voto contrário. Desejo votar com i ckci· 
são da COmisSão de Assuntos Ecooômícos. que e:>t.ahet~ccu 98'1. 

O SR. PRESIDENTE (Odacír Soares)- A. manife~~-t'\àll ~: 

o voto de V. E"• serão regístrados. 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa.rcs)- Sobro a mesa, pa
recer da Comissão Diret~ oferecendo redação fmal, que será 
lido pelo Sr. 1 o Secretário em exerci cio, Senador Nabor Júnici. -

É lida a seguinte 

PARECERN"434,DE 1995 
(Da Comissão OiretOia) 

Redação final do Projeto de Resolução o0 80, 
de 1995. 

Colo~~ Vencimento Titulo Data-Base 

03-07-95 01-07-2000 511825 03-07-95 
01-08-95 01-08-2000 511827 01-08-95 
01-09-95 01-09-2000 511827 01-09-95 
02-10-95 01-10-2000 511826 02-10-95 

. 01-11-95 01-11-2000 511827 01-11-95 
01-12-95 01-12-2000 .. 511827 01-12-95 
01-12-95 01-12-2000 511827 01-12-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter-
A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto mos da Resolução no 565, de 20 de.setembro de 1979, do Banco 

de Resolução n° 80 de 1995, que autoriza o Governo do Estado de Central do Brasil; 
Minas Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de I) autorização legislativa: Decreto D0 29.200, de 19 de ja
Minas GeraiS- LFIMG,destinadas ao giro de 100% (cem portento) nciro de 1989; Rcso1uçio n• 1.837, de 23 de janeiro de !989; Lei 
de suadívidamobiliária vencivel no segundo semestre de 1995. n• 9.589, de 9 de junho de 1988. 

Sala de Reuniões da Comissão de 29 de junho de 1~5. ---- Art. 3o O prazo para o exercicio da autorização é de duzen-
Júlio Campos, Presidente _ Levy Dias, Relator_ Ney Suassuoa, tos e setenta dias contados da data de p1blicação desta Resolução. 
Odacir Soares. Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi

ANEXO AO P'ARECER N" 434, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48 item 28 do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1995 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Ge
rais a emitir Letras Fiuancei.ras do Tesouro do Esta
do de Minas Gerais- LFTMG, destinada ao giro de 
100% (cem por ceoto) de sua dívida mobiliária ven
cível no segundo semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1°. É autorizado o Governo do Estado de Minas Ge
rais, nos termos da Resolução n° 11 de 1994, do Senado Fede
ral a emitir Lettas Financeiras· do Tesouro-de Minas Gerais
LFrMG, cujos recufsoS serão destinados à rolagem de 100% 
(cem por cento) de sua dívida mobiliária vencível no segundo 
semestre de 1995. 

Aii: za: A operação autorizada Se -dará nas seguintes coildi-
ções: 

a) quantidade: a serdeímida na data do resgate dos títulos; 
b) modalidade: nominativa-tmnsferlvel; 
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiias do Tesouro 

- LFT criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376. de 25 de Õovembro- de 
1987; 

d) prazo: de cinco anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
O características dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 

511826 01-07-95 1.808.859.849 
511826 01-08-95 1.678.433.162 
511826 01-09-95 1.428.986,599 
511826 01-10-95 1.765.570.826 
511826 01-11-95 2.401.298.691 
511809 01-12-95 8.982516.993 
511826 01-12-95 1.939.465.608 
Total 20.005.131.78 

g) previsão de colocação e vericimento dos títulos a serem 
emitidos: 

cação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em discussão a 

redaçio ímal. 
O SR. EDUIUIDO SUPLICY - Sr. Presidente, peço a pa

lavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavra 

a V.Ex•. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (1'1'-SP. Para discutir.)- Sr. 

Presidente, a Bancada do Partido dos Tmbalhadorcs também quer 
registrar a recomendação de acompanhar o que foi disposto pela 
ComisSão de Assuntos Econômicos. 

O SR. VU..SON KLEINÜBING - Sr. Presidenle, peço a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Concedo a palavra 
aV.Ex•. -

O SR. VlLSON KLEINOBING (PFL-SC. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, 
quero csclar=r ao Plenário do Senado que este proje«> propõe de
volver os 5% que o Seoado autori:mu no primeiro semestre, a fim de 
qUeMiDas Gerais role também o primeiro semestre em 100%. 

Vejam V. Ex"'s o precedente que vai ser criado. 
-Eram essas as considerações. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Encerrada adis-

cussão. 
Em volaÇão a redaçiD fmal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen

tados. (PaUSa.} 
Aprovado. 

- - O projeto vai à promulgação. 
O SR. VU..SON KLEINÜBING - Sr. Presidenle, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador. 
O SR. VU..SON KLEINÜBING (PFL-S.C. Pela ordem.) -

Sr. Presidente, quero registrar o meu voto contrário. 
. 0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A solicitação de 

V. Ex• será atendida.. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 2: 

OFÍCIO N°S/35, DE 1995 

(Em regime de urgência. nos termos do 
art. 336, ''b". do Regimento ln lemo) 

Oficio n° S/35. de 1995, através do qual o Banco 
Central encaminha solicitação do Governo do Estado de 
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Minas Gerais. no sentido de alterar o percentual de rola~ 
gem da Divida Mobiliária do Estado vencível no 1° se
mestre de 1995, autorizada pela Resolução n° 4, de 
1995~ do Senado Federal. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun .. 
tos Econômicos.) 

Nos termos do art. 140,Ietra. "a". do Regimento Interno, de· 
signo a nobre SenadQO!. Júnia Marise para proferir o parecer. em 
substituição à Comissão de Assuntos Económicos. -

A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG. Para emitir p.recer.) 
- Sr. Presidente. Sõ e Srs. Senadores, vem a esta Comissão de 
Assuntos Económicos solicitação do Govemo do Estado de Minas 
Gerais, no sentido de que seja examinada pelo Senado Federal a 
possibilidade àe alterar o perceoblal de rolagem da dívida mobiliá
ria do Estado, autoriz.ada pela Resolução n° 4195, desta Casa.. 

Tmta-se de matéria inserida oo âmbito das disposições da 
Resolução D0 11/94, do Senado Federal. a qu~ em seu art. 27, es
tabelece os limites pam rolagem das dívidas mobiliárias de Esta
dos e Municípios. A Resolução n° 4195, acima referida, com base 
na análise realizada pelo BÍmco Cential do Brasil. à luz dos crité
rios da Resolução 0° 11/94, estabeleceu um limite de rolagem de 
94,86% dos tibllos vencidos no 1° semestre de 1995. 

A solicitaçio do Governo do Estado de Minas Gern.is que 
ma se analisa pretende estender pm. I 00% o peroentual acima re
ferido, implicando a colocação de papéis refei<:n!es à diferença de 
5.4% daquela dívida. 

A análise do pleito realiuda pelo Banco Centml do Brasil 
por intermédio do Parecer DEDIPID!ARE-95/504. de 14 de junho 
de 1995, reavaliou, com base nos mesmos critériOs da ReSOlução 
n° 11194 as condições de resgate possíve~ considerando os dados 
alllalizados da Receita. Líquida Real do Estado. Com isso~ concluiu 
que não apenas restava uma pal"Cela resgalável de tí[Ulos, mas que 
o percenlllal de rolagem fixado pela Resolução 4195, sob os cálcu
los atualizados. seria diminuído em 0,2%. 

Na correspondência remetida ao Senado Federal, o Gover
nador do Estado de Minas Gerais justifica o pedid<J de revisão da 
rolagem com base em diflCUidades financeiras conjmturais, resul
tantes dos elevados compromissos com os Serviços da diVida iD1er
na e ex~ e "em ~ial, com as obrigações decotrentes dos 
contratos assiilados para liõciúJe títulos com o Banco Central. ao 
amparo do Voto no 587, do Consefuo Monetário NacionaL" 

Por ootro lado, o Senado Federal tem-se posicionado na 
questão das rolagens de dívidas dos Estados e Municípios no sen
tido de reconhecer as dificuldades enfrentadas pelas Unidades da 
Federação. de CODciliar o pagameDto dos encargos acumulados 
com o resgate de compromissos inadiáveis. Claro está que esta si
mação não atinge apenas o Estado de Minas Gerais, mas está dis
seminada, em diferentes intensidades, nos váriOS- Estados. reco
mendando soluções mais duradooras e consentâneas com as difi
culdades reais colil que se defrontam as diversas Unidades da Fe
deração. 

Isso posto. e considerando o evidente mérito do pleito em 
questão, somos pelo acolhimento da solicitação do Governo do 
Estado de Minas Gerai~ rios t.Cttb.os do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO -N. 81, DE 1995 

Modifica o art. 1° e o item a, do art 2° da Rc::so. 
lução D 0 4, de 1995, que autoriza o Governo do Esta
do de Minas Gerais a emitir, através de ofertas públi
cas, Letras FiDanceiras do Tesouro do Estado de Mi
nas Gerais .. LFTMG, 01jos recursos serão destina
dos à rolagem de sua dívida mobiliária, vencívà no 
1° semestre de 1995. 

O SENADO FEDERAL resolve: 
Art 1° _9 art. 1 o da Resolução n° 04, de 1995, passa a ter a 

seguinte redação: - -
Art. 1, É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos ter

mos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, autorizado a 
emitir Letras Financeiras do Tesooro do Estado de Minas Gerais -
LFIMG. cujos recursos serão destinados ao giro de 100% (cem 
por cento) de sua dívida mobiliária.. vencível no primeiro semestre 
del995. 

-Art. 2° O item a) do art. 2° da Resoluçã.o n° 04, de 1995, 
passa a ter a seguinte redação: -

Art. ····-······---·----··-·-··-·---·--·--··-··-··--

..... _ .. ;,-;;;;cbde:-;;;-;{-~&;-~-;de ;;;~-;-~tl~'i;"; 
serem substituídos; 

Art. 3° Esta Resolução entta em vigor na d..ata de ·sua publi
caçiio. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O parecer conclui 
pela apresentação do Projeto de Resolução n• 81. de 1995. que 
modifica o art. 1, e o item "a ", do art. 2° da Resolução n° 4, de 
1995. que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir, 
ab:avés de ofertas públicas; letras fmanceiras do Tesouro do Esta
do de Minais Gerais, cujos recursos serito destinados à rolagem de 
sua: dívida mobiliária venclvel no primeiro semestre de 1995. 

Completada a discussão da matéria, passa-se à discussão do 
p.r;pjeto, em: turno úirico. (Pausa.) -

O SR. VILSON KLEINOBING - Sr. Presidente. peço a 
palav:m para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Para discutir. con
cedo a palavra a V. Ex•. 

O SR. Vll.SON KLEINÜBING (PFL-SC. Parn discutir. 
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, a 
votação anterior foi sobre a redação final do primeiro projeto. En
tão, faço agora u.m esclarecimento. Como o Senado, no semestre 
passado. autorizw a rolagem da dívida de Minas Gerais em 
94,3%, este pedido agora é para que o Senado mcxlifique a autori
zação anterior para 100%. para que o Estado de Minas Gerais. en
tão, JX'S5a emitir mais 6%, para atingir 100% também no primeiro 
semestre. Este é o precedente que estamos criando. Então, agora 
vamos devolver o dinheiro que já foi pago na rolagem autorizada. 
pelo Senado no fmal do ano passado para o primeiro semestre. Por 
isso, quero declarar meu voto contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Continua em dis
cussão. 

O SR. CASILDO MALDANER -Sr. Presidente. peço a 
palavra para discutir. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Para discutir. con
cedo a_ palavra a V. Ex•. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Para discu
tir. S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores, 
esta~ abrindo um precedente bastante temerário. Se estamos 
agora autorizando que negócios já rolados em outras épocas, em 
petOOltagens não a 100%, considero o precedente perigoso. Isso vai 
ensejar ~~ outros Estados, baseados nesta jurisprudência que esta
_mos sacrame~do aqui no Senado. venham. também. buscar o mes
mo tratameoto. E aí poderemos até cair no descrédito nacional. Este 
Senado podedi começar a perder a credibilidade. porque tomou uma 
decisão e. meio ano depois, faz de coota que decidiu.lsso é perigoso. 

Sr. Presidente, estamos entrando numa fase de estabiliza
ção. Pelo menos, esta é a intenção do Governo e é também nossa 
intenção. 

Quando abrimos precedentes desta ordem. estamos indo 
contra. inclusive, a proposta que o Governo irá Jn.nçar amanhã à 
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Nação. que é o Plano da Dc:sestatização. O Governo quer a estabi
lização, e nós estamos abrindo um precedente. Estamos fomen&an
do, inclusive, àqueles que têm haver dos Estados em relação às dí
vidas mobiliãrias. Os rendimentos são altos, portanto, é- uma gran
de fonte de rendimentos. Os que têm haver aplicam a: dívida mo
biliária dos Estados nessa especulação financeira, querendo conti
nuar, porque-o Governo brasileiro estã çlando garnntia. Está haven
do um aval para à dívida contratada por alguns Estados; a dívida 
mobiliária não é por conta deles. A Nação está emprestando o seu 
aval. Estamos. ponanto, abrindo um precedente perigoso. 

Por isto. Sr. Presidente, coloco-me aqui, também. na posi:.. 
ção contrária a essa remissão ao passado. Estamos numa faSe dife
rente. Precisamos refJetir. Os outros _Estados estio_ pagando 20, 
22% da sua renda líquida. Enquanto isso, alguns. tendo dívidas as
sumidas .. embora mobiliárias, vendem títulos internos. mas com o 
aval da Nação inteira, não por sua própria conta e risco. Se fosse 
por conta e risco dos seus Estados. pela credibilidade interna, não 
haveria necessidade de vir a este Senado, a esta Casa. para um po
tencial de 81 Senadores aql!i deliberar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a pala
vra à Senadora J únia lvlarise. Relatora da matéria. para os esclare
cimentos que considerar necessários. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT -MG. Para esclarecimen· 
tos. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senado
res, quero prestar alguns esclarecimentos sobre _a matéria que esta
mos votando. 

Em primeiro lugar. não se trata de nenhum precedente que 
esta Casa. neste momento, vai abrir. O Estado do Rio Grande do 
Sul bem como o Governo de São Paulo também :recorreram ao 
Banco Central e ao Senado Federal. Estamos diante de uma situa
ção difícil. Ouvimos aqui Vários depoünerilos -de Senadores. que já 
foram governadores. portanto, sabem exatamente o que é adminis
trar um Estado em época de crise. Com as altas la.Xas de juros que 
temos boje neste País, torna-se inviável administrar um Esta~ 

Durante os quatro anos que aqui estou,. tenho votado cons
tantemente todas as solicitações de governadores de Estados para 
rolar a dívida mobiliária de 100%, porque sei que boje investli' em_
programas sociais, educação, saúde, está sendo uma das tarefas 
mais difíceis aos _nossos gõvernã.nteS.- · ' - -- -

FaÇo um: aPelo: oeste momento, no sentido de que o Senado 
Federal tenha sensibilidade diante dessas questões e faça o mesmo 
que fez com o Governo do Rio Grande do SuL com o de São Pau
lo e com outros que têm solicitado, no decorrer deste semestre. Te
mos aqui aprovado os seus pedidos, proporcionando-lhes tranqüi
tidade_ administrativa, para que possam atender aos reclamos da 
nossa coletividade. 

Sr. Presidente, com a minha responsabilidade, examinando 
detidamente esse processo, entendi, como Relatara da mat~- qUe 
não deveria tomar outra atiwae-a nãó ser d:..r um parecer f.:ivorá
vel. Aliás. Minas Gerais teni resgatado dur.sute todos os meses e 
semestres seus compromissos com -as Letras do Tesouro e ~com-a -
Jívida pública. Tem cumpnOo rigorosamente todas as determina
"'·,)es legais e tem procurado. acima de tudo. cumprir religíosam.Cii-
te todas as decisões e procedimentos emanados das resoluções do 
Senado Federal. Por iSso, presto, neste momento. estes esclareci
mentos. 

O Sr. Vilson Kleinübing - Permita-me, Senadora Júnia 
Marise. um aparte? _ _ - -

A SRA. JÚNIA MARJSE - Pois nãO, SenadOr Vllson 
Kleiniibing. 

O Sr. Vilson Kleioübing- Só para Csclarecer, ~is ririia 
..,.ez. a•.ls Srs. Senadores que o Senado já concedeu ao Estado de 
Minas Gerais o direito de rolar lOCo/o da sua dívida mobiliária que 

vencerá no segundo semestre. O mesmo foi feito coi:n alguns Esta
dos. No entanto. o Senado não concedeu ainda a nenhum Estado o 
direito de rolar a parte que já pagou no primeíro semestre. O Qo.. 
vemo de Minas Gerais, no primeiro ·seniéstre. amortizou 6% da 
sua dívida mobiliária. porque- o Senado não tinha autorizado para 
esse pexlodo a rolagem de 100%: agora; -o Estado esti pedindo 
para emitir novos tlb.llos até o valor de 6%. para a rolagem de 
100% no segundo semestre; e, no primeiro, que já passou, quando 
resgatou 6%, também role 100%. Esse é o precedente que o Sena
dor Casildo Maldaner levantoo. Todos os Estados que amortiza
ram alguma parcela da dívida mobiliária no primeiro semestre vi
rão a este Senado pedir o mesmo. Coostiblcionalmente. pela 
Emenda n° 3, não podemos autorizar a emissão de novos títulos. 
Nesse caso. infelizmente, caracteriza-se a emissão de novos tíbl
los. JX.miUe estamos rolando o segundo -semestre em 100%, esta
mOs autorizando a emissão de novos títulos no va,lor de 6%, para 
compensar Minas Gerais, que pagou, no primeiro semestre, 6%. 
São, pois. dois precedentes: o primeiro refere-se ao fato de se dar a 
todos os E~ lados o que eles :resgataram no passado. Por último, um 
esclarecimenlo: não sou contra o Estado de Minas Gerais nem 
cootra o meu Estado, que também terá que rolar a sua dívida. Soo 
contra a dívida pública de título público. Estamos tirando dinheiro 
do povo para dar para quem tem dinheiro para emprestar aos Go- -
vemos. As dívidas nio são dos Governadores. são dos Estados. Os 
Governadores, quando eleitos, sabem a dívida que vão assumir. 
Fui eleito Governador de Santa Catarina sabendo qual a dívida que 
eu tinha que administrar, tinha que pagar. Mas, pelo amor de 
Deus, estamos pagando muito mais em jUros do que bldo que se 
investe neste País em saúde, educação e moradia. Hoje, no BrasiL 
está mais fácil emprestar para o Govemo do que construir fábrica, 
do que fazer qualquer tipo de geração de emprego. Aliás, se conti
nuarmos assim, deveremos ir todos aos Estados Unidos da Améri
ca, pegar dinheiro emprestado a 9% ao ano, trazer pua cá e em
prestar para o Governo a 5% ao mês, sem produzir um parafuso, 
sem produzir absolutamente nada. A dívida pública é gigantesca e 
é ela quem faz com que o pobre pague juros altos. T embs que co
meçar a ãmortiiar parte dessa dívida, e o Senado Federal dá aval 
para isso. Disse-o bem o Senador Casildo Maldaner: o aval que os 
Estados não têm está sendo dado P.OI'" 81 Senadores que repre
sentam todos os Estados brasileiros. É o Maranhão que está dando· 
o aval para Minas Gerais, é o Piauí que está dando o aval para Mi
nas Gerais, é Santa Catarina que está dando também e. vic:e-versa. 
Devolver o que já foi resgatado. emitindo títulos novos cria dois 
prec-edentes: primeiro, o de devolver e. segundo. emitir títulos no
vos quando é proibido pela Emenda n° 3 da Constiruição. 

O Sr. Casildo Maldaner- Permite-me V. Bxa novameote 
um aparte? 
. A SRA. JÚNIA MARISE -Ouço V. Ex• com""'"''· 

O Sr. Casüdo Maldaner -Senadora Júnia Marise. gostaria 
de sua permissào somente para complementar o meu raciocínio. 
Inclusive, fomos colegas e, certa época. como vice-governador, fui 
muito bem recebido em Minas Gerais quando V. Exa era vice-go
vernadora. Quero deixar muito claro que não tenho nada contra 
Minas Gerais, contrã V. Ex a. ou contra os ilustres Senadores Arlin
do Porto e Francelino Pereira.. Temo que possamos abrir um pre
cedente, e outros Estados virenniessa esteiia. O Estado de Minas 
Get.iis ao emitir novos títulos poderá buscar dinheiro que já reco
lheu. Poderá vir até dinheiro ex temo para concorrer com esses tí
tulos, pois esse dinheiro poderá ser emp:regado na rolagem ou na 
venda de novos tírulos cm Minas Gerais, com o av..tl de toda a Na
ção a um alto custo. Essa é a verdade. Não tenho nada contra Mi
nas Gerais;- trata-se apenas do temor com relação a algo que já 
passou. pois. os outros Eslados adotarão o mesmo critério: Com 
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isso. consolidaremos o Plano Real, porque, caso cootrário, estare
mos contnõuindo no sentido da desestabilização, e, ama.Dbl ou 
depois, seremos responsabilizados pela Nação, quando cair o pro-
duto também. não bá a menor dúvida. Só desejaria deixar muito 
claro a V. Ex~ que não há nada contra. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa=) - Senadora Júnia 
Marise, a ~sa pede a V. Ex• que, por favor, coaclua as explica
ções para votarmos a mat&ia. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Quero s6 manifestar oo Sena. 
dor Casildo M:aldaner que todos nós, mineiros, ficamos muito feli
zes em saber da sua admiração pelo nosso Estado de Minas Ge. 
rais. 

Já demos alguns escla.rccimentos, e este procedimento nio 6 
um precedente nesta Casa. Os Governos do Rio Grande do Sul, de 
São Paulo também já percõn6Iam esse mesmo caminho para ali
viar as suas fmanças. 

Estamos diante de uma situaçio de crise. com as altas taxas 
de juros, px isso o Governo de Minas Gerais fez essa solicitaçio 
ao Banco Central. que se J?fOnunciou favoravelmente. Esperamos 
que o Senado Federal, nesse momento de dificuldade. decida favo
ravelmente a esse pleito. E sugiro que, posteriot'IIlCJlte, a Comissio 
de AssuniOo Econômicos - esta proposta j& formulada por vários 
outros Srs. Senadores- estabeleça um teto unificado para as deci
sões posterioms que tivCrcm que ser tomadas pelo Senado Federal 

O SR. FRANCELINO PEREIRA- Sr. ~idenle, peço a 
palavra, para dicutir. 

O SR. PRESIDFNm (Odacir Soares)- Concedo a pals
vm ao Senador Francelino Pereira. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. ~idenle, Sn e Srs. Senadores. 
eu gostaria que o Senado atentasse para essa possível mudança de 
pensamento em relação ao assunto. . 

Nio desejamos que Minas~ que já foi atendida--DO Jiim.Ciro 
item. seja desatendida na segunda proposíçio, pofquc isso mpre-
sentaria uma discriminã.Çio. - - --~-

Essa mesma solicitação, que estamos pleiteando na segunda 
proposição para Minas Gerais, vem sendo coocedida habiblalmen
te. O Senador José Fogaça. se aqui estivesse, poderia dar seu teste
munho. Por que paralisar ou suspender Minas Gerais? Não vamos 
disaimiD.ãr Minas Gefãls, VaDios atendê-la. Portanto. este 6 o ape
lo que faço aos Senadores, como colegas. aqui, no Senado da Re
pública - que não se faça essa discrim:inaçio cOm IelãÇão ao meu 
Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir ~)- Encerrada a dis· 
cussão da matéria. 

Passemos à vota.ção;-
0 SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. ~idenle, peço a 

palavrn para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa=) - Concedo a pala

vra ao Senador Humberto Lucena, para encaminhar, dumnte S mi
nutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB.Paraencami
nhar.) - Sr. Presidente. a siruação do endividamento público no 
Brasil é por demais grave e tem sido objeto de sucessivos debates 
neste plenário. Daí porque tomei a iniciativi," jüiltArilinte com os 
Senadores Ronaldo Cunha Lima e Ney Suassuns, seguidO de perto 
pelo Senador Pedro Simon cj>or OO.Iro Senãdor rujo nome nãO i:ile 
recordo agora, de a~sentarmos dois Projetas, tentando :it.lterar a 
legislação em vigor sobre a matéria. 

Trata-se de um Projeto de Resolução. procumndo modificar 
o limite awalmente vigente, que já nio se coaduaa com a xealidade 
dos fatos, sobreb.Jdo depois do aumento continuado dos juros; e_ de 
um projeto de lei, que autoriza que certos débitos dos Estados e 

Munic:ipios, que não entraram na rolagem. venham a fazer parte de 
um novo contrato nesse sentido, sobretudo quando se tem em vista 
que muitos deles têm a garantia do Tesouro dos Estados e dos Muw 
nicípios e, portaDID, vêm sendo pagos pelas gam.nt.ias porque fo
ram contraídos por intermédio de empresas públicas. estaduais oo 
municipais, que não dispõem de recursos flnanceiros adequados 
para resgatá-los. 

O fato ~ que a -situação dos Estados e Municlpios, Da sua 
grande maioria. é muító difíciL Tanto é assim que esses projetas 
de lei já- tiveram até quase aprovada a urgência para a sua traniita.
ção. por iniciativa do Senador Edison Lobão. Atendendo a um 
apelo do Governo. alravés do Uder Elcio Alvares, S. Ex' retirou 
seu requerimento com a nossa anuência. E o Senhor Presideole da 
República pediu uma lligua para que o Sr. Ministro da Fazenda fi. 
zesse um cootato, caso a caso, com cada Governador e cada Pre
feitO de Mlniicipios de maior expressão, para ver se chegávamos a 
um enleDdimento que p1desse fazer com que se renegociasse as 
rolagens, já assinadaS, dos Estados e Municípios, dunmte o Gover
no Itamar Fnmco, sem se allenr a aruallcgislação. 

Inclusive a Paraíba já esteve no Ministério da Fazenda oa 
pessoa de seu Governador, com a presença de seus Se.nad.cus. 
Mas a mim me ~. Sr. Presidente, que dificilmente encontrare
mos uma solução para o problema, a não ser na modificação da le· 
gislação abla1, que es~ defasada diante da nova conjunru.ra econó
mico- fmanc:eim do País. 

Quero chamar a atençio, no que tange aos pedidos de auto
rização pom rolagem de dívida mobili&ia ou pom a concessão de 
novos empréstimos internos e externo's: por parte dos Estados c 
Municípios, para um fato importanle. Quando eu presidia o Sena· 
do, numa reunião com os Uderes dos diversos Partidos, dlegamos 
à conclusio de que deveriamos evitar as urgências, para que essas 
matérias fossem apreciadas no Plenário do Senado. sem o parecer 
da comissio técnica respectiva. a Comissão de Assuntos Económi
cos. com cxceção daquelas refere~ à rolagem de dívida mobiliá
ria, dada a urgência do assunto. E do que se tmra, Sr. ~idenle, 
no caso anteriormente votado, do Estado de Minas Gemis. a· exem
plo de rutros Eslados brasileiros que já foram atendidos. 

Na verdade, em geral, o peit:eDmal m:omendado pelo Ban
co Centtal é de 94%, 95%, 97%, IIIBS o Senado, tendo em vista a· 
excepcionalidade da situação que se crioo no País com o aumento 
dos juros, tem arredondado para 100%. E é de sua competência 
f~lo, de aoordo com os próprios pareceres do Banco Centtal 
que estão anexados aos respectivos processos. 

Sr. Presídcnte, sn c Srs. Senadores, desejo apenas assina
lar, para fmalizar o meu pronunciamento, que a Coil.Stituição Fedew 
rai. no seu arL 52, incisos vm e IX, diz o seguinte; 

"Art. 52 c-ompete ptivativamente ao Senado Fe-
dera!: 

vm - dispor sobre limi<es e condições para a 
coocessão de garantia da União em operações de crédito 
externo e interno; 

IX - estabelecer limi<es globais e condições para 
o níontante da dívida mObillária dos Estados. do DistritO 
Federal e dos Municípios;" 

Emretanto, nãO diSpõe a Constituíçio sobre a niiCCisidade de 
antorização do Senado pom que a União role a sua divida mobiliária. 

Sabe V. Exa, Sr. Presidente, que a União o faz diariamente. 
Há recursos vultosos no OrçameniD da União destinados ao paga
mento de dívidas dos empréstimoS externos e internos. 

PortanlO, os Estados e os Municipios dependem de autoq) 
zaçã.o do Senado Fedem! para fazer a rolagem de sua divida It19bi-
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liária:.- Mas a União a faz diariamente, por meio do lançamento de 
tinllos no mercado fmanceiro, pagando os juros com mansos or
çamentários. Com isso, Sr. Presidente, fonna-se a grande ''bola de 
neve" que faz crescer também o processo inflacionário brasileiro. 

Gostaria- de fazer essa ponderação para. primeiraaienfe, di
zer que devertamos, o mais breve possível, em con}mto com a 
própria á..reao econômica do Governo Federal, ouvido o Sr. Presi
dente da República.. o Sr. Ministro da Fazenda, o Sr. Presidente do 
Banco Central e o Sr. Secretário do Tesouro, votar os projelOs que 
modificam a legislação sobre o endividamento dos Estaqos e ~
nicípios, a nível de lei e de resolução; e, por outro lado, coDtrolar 
melhor, também. a rolagem da dívida mobiliária da União, porque 
essa sim é inflacionária. Ela é que tem levado o País a essa situa
ção de dificuldades e tem feito com que o Governo manteoha altas 
as taxas de juros. 

O Governo, ao contrário do que afli'Ul3. diariamente. pClas 
suas autoridades econômicas, oão aumenta os juros para conter o 
coosumo, porque poucas pessoas têm dinheiro neste País para 
comprar, Sr. Presidente. O Governo aumenta os juros pam mariter, 
no mercado fmanceiro, cOÓ.dições atrativas para a venda dos seus 
títulos. que são necessários para o pagamento diário da rolagem da 
sua dívida interna. 

Sr. Presidente, é com essa consciência quC voto favoravel
menle ao Projeto de Resolução em pauta. 

O SR. Vll.SON KLEINÜBING - Peço a palavra para en
caminhar, Sr. Presidente. 

O SR •. PRESIDENTE (Odacir Soam)- Concedo a pala
vra ao Senador Vilson Kleinübingpam encaminhar a votação. 

O SR. VILSON KLEINUBING (PFL-SC. Para encami
Dhar a votação.)- Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, mais uma 
vez, declaro o meu voto cootrário e. agora, com muito mais con~ 
vicção. 

Não se trata de votar contra nenhum Estado. Nunca os Esta
dos brasileiros tiveram receita tão alta quanto neste momento. Es
tamos vivendo um periodo de ~ita nos Estado& superior! época 
do Plano Cruzado, e o Senado está auiDrizando rolagem de 100%, 
quando se poderia resgatar pelo menos uma parte dessa divida. 

A dívida dos Estados brasileiros em tíhllos públicos foi a 
R$32 bilhões. metade da dívida federal. que, como aflnDCU o Se
nador HU'Inbêtto Lucena:~- iDfelizmente, não -tem cODtrole. Na ver
dade, deveria estar sob o controle deste Senado. 

O que vamos votar aqui não é a rolagem de 100% da dívida 
de Minas Ger.iis; esta já foi aprovada no primeiro projeto. o que 
vamos votar é a emissão de novos tíbllos, que está proibida pela 
Emenda n° 3, que tratou da rolagem da dívida no ano passado. Ne
nhum Estado adotou essa posição até agora. Vamos autorizar o 
Estado de Minas Gerais a etriitii'-6% da sua dívida em títulos no
vos. porque, no primeiro semestre. por decisão do 1Senado, o Esta
do de Minas Gern.is teve que pagar esses 6%. Esta.remos devolven-: 
do o que o Senado fez com que Minas Gerais pagasse no primeiro 
semestre. 

Primeiro é istO: emissão de títulos novos; segundo, é a cria
ção de um precedente. Terceiro: se o-senado da República não 
controlar essa dívida de títulos mobiliários, nO ano que vem oU por 
ocasião da reforma lributária-, votaremos- aUmento da alíquota de 
imposto- Imposto de Renda. IPL ou de qualquer outro imposto -
para poder dar liquidez ao Sistema Financeiro Nacional, que vai 
ftcar cada vez mais apertado na rolagem desses títulos públicos. 

Por isso, para salvar a estabilidade do País, para que os ju
ros caiam. vçtarei contra esse projeto. Não voto contra Minas Ge
rais, voto para salvar a eitabilidade da moeda brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Encerrado o ênca
minhamento de votação, passa~se à votação do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queimm permaneoer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, o Partido 

dos Trabalhadores gosraria também de registrar a recomen~ 
de que a autorização da rolagem deveria ser de 98% do total ven
cível DO primeiro semestre. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A matéria vai ii 
Comissão Diretora para tedação fllllll. (Pausa.) 

Sobre a mesa, pa.xccer da Comissão Diretora.. oferecendo re
dação fmal, que será lida pelo Sr. 1 o Secretârio em exerCi Cio. Se
nador Ney Suassuna. 

É lida a seguinte 

PARECERN"43S,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução o• 81, 
de 199S. 

A Comissão Diretora apresenta a redação f"mal do Projeiõ
de Resolução D.0 

, de 1995. que modifica o art. 1° e o item a, do 
art. 2" da Resolução o• 4, de 1995, do Senado Federal, que autori
za o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir, através de ofer
tas públicas, Letms Financeiras do Tesouro do Estado de Minas 
Gemis - LFIMG, cujos recursos seti<i destinados à rolagem de 
sua dívida mobiliária, vencivel DO primeiro semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho de 199S. - Jú
lio Campos, Presidente - Levy Dias. RelatOI" - Ney Suassuna -
Odacir Soares. 

ANEXO AO PARECER N"435,DE 1995 

Redação final do Projeto de Resolução D 0 81, 
de 1995. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno. promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" • DE 1995 

Modif'tca o art. 1° e o item a, do art. 2° daRe
solução n°4, de 1995,do Smado Federal, que autori-· 
za o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir, 
através de ofertas púb6aos, Letras FiDanceiras do 
Tesouro do Estado de Minas Gerais - LFrMG, cujos 
recursos serão destiuados à rolagem de sua ctivida 
mobiliária, vencivd no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art. J• O art. I" da Resolução n• 4, de 1995, do Senado Fe

deral, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. I • É o Governo do Estado de Minas Gerais, 
nos termos da Resoi!Jção n° 1 I, de 1994, do Senado F~ 
deral, autorizado a emitir Letrn.s Financeirns do Tesouro
do Estado de Minas Gerais - LFrMG, cujos recursos 
serão destinados ao giro de 100% (cem por cento) de 
sua dívida mobiliária, vencíVel no primeiro semestre de 
1995.'' 

Art. 2° O item a do art. 2° da Resolução n° 4, de 1995, do 
Senado Federal, passa a ter a seguinte rcdação: 

11a) quantidade: ~ser derm.ida na data de resgate 
-dos tímlos a serem substibJídos;" 

Art. 3° Esta Resofil:ção entra em vigOI" oa data de sua publi-
cação. - -
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em discussão a viadutos e obras de arte, a fim de que a mesma seja feita na sessão 
redaçiD final. (Pausa.) de 24 de agosto de 1995. 

Não havendo quem peça a palavrn. encerro a discussão. Sala das: Sessões, 29 de junho de 1995. - Vilson Kleiuü· 
Em votação. - - - bing. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Mesa informa 

tados. (Pausa.) que são 76 os Srs. Senadores presentes oa Casa. 
Aprofada, com o voto contrário do Sen,ador Vilson Kleinü':' Em votação o requerimeni.O. 

Os Srs. Senadores <iue o aprOVam queintm pCmna.Decer sen
tados. (Pausa.) 

bing. 
O projeto vaí à -promillgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 3: 

EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO 
DE LEI DO SENADO N• 110, DE 1988 

Votação. em turno único. das Emendas da Câma
ra ao Projeto de Lei do Senado n' 110, de 1988 (n' 
3.803/89, naquela Casa), de autoria do Senado< Jarllas 
Passarinho, que di<põe sobre o depósito legal de publi
cações na Biblioteca Nacional, e dá outras providCncias, 
tendo 

Parocer sob n' 204. de 1995. da Comissão 
- de Educação, favorável às emendas D0S I e 2, e 

l 1• parte da emenda n° 3; e coo.trário à 2• parte da 
Emenda n° 3. 

A matéria oonstoo da Ordem do Dia da sessão oolinária de 
30 de maio áltimo, quando teve a sua votação adiada para hoje. 

Solre a mesa, ~erimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre
tário em exerclcio, Senada: Ney Suassuna. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.007, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 315 do Regimem.o Interno, requeiro 

adiamento da votação das emendas da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado n• 110, de 1988, a fllll de ser feita na sessão de 29 de 
agosto. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1995. - Senador Hugo 
Napoleão, Lider do Partido da Frente Liberal- PFL. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em votação ore
querimei~K>- -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria coostará da Ordem do Dia na data estabelecida 

pelo Plenário. 
O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares)- ltem4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 224, DE 1993 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei-da Câmara n° 
224. de 1993 (n' 217191, na Casa de origem). que di<põe sobre 
inspeção em bnragens, pontes, viadutos e obras de arte, tendo 

Parecer, sob n' 389, de 1995, da Comissão 
- de Serviços de Inlra-Estrutura, favorável ao Projeto 

com emeD.das n~ 1 e 2-CI, que apresenta, e voto vencido. em se
parado, do Senador Femando Beurra. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercféiO, Senadtt Ney Suassuna. 

É lido o segointe 

REQUERIMENTO N'1.008, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimenfo Interno, re

queiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n° 
224. de 1993, que dispõe sobre inspeçio em barragens, pontes. 

Aprovado. 
A matéria retomar.\ à Ordem do Dia na data estabelecida 

pelo Plenário. dia 24 de agosto do corrente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 21, DE 1!194 

Discussão, em tumo único_. do Projeto de Lei da 
Câmara n' 21, de 1994 (n• 1.685191, na Casa de ori
gem). que ahera aredaçiado art. 4°da Lei n'8.197. de 
27 de junho de 1991, tendo 

Parecer favorável. sob n• 392, de 1995. da Co
missão 

- de Cooslltuição, Justiça e Cidadania. 

Ao projeto nio foram oferecidas emendãs; iws termos do 
art. 235. inciso H, letra d, do Regímento Interno. 

Passa-se à. disalssio da matéria, em tumo único. 
O SR- OSMAR DIAS - Sr.l'xesidente, peço a palavra pela 

oolem. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a pala-

vra ao nobre Senador. - --
0 SR- OSMAR DIAS (PP-PR. Pela ordem. Sem revisão 

do orador) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Se~s. da forma como 
foi colocado em votação o projeto do item 2, irei enviar um reque
rimento à Casa para que inslalem. na minha poltrooa. um botão 
com injeção eletrônica. a fim de que possa pressionar, porque, 
com a rapidez que a matéria está. sendo colocada em volação, não 
deu tempo nem de pensar em levantar-me.. 

Se as outras matérias forem apresentadas desta forma.. creio 
que V. Ex• nem precisará colocar em votação. Wao possuo essa n
pidez de levantar-me a tempo de declarar o meu voto contrário. O. 
meu voto é contrário pelas razões expustas pelo Senador Vilson 
Kleinübing, mas não pude expressá-lo. Acredito que o mesmo 
OCOtTCU com outros Senadores, p<XqUe observei a atitude de alguns 
companheiros. que tentaram se levantar mas não tiveram lemJX> 
para fazê-lo. 

Portanto, quero registar o meu protesto. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidellle. peço a pa

lavra para discutir. 
O -sR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Para discutir. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. esse 
projeto altera a redação do caput do art. 4' da Lei n' 8.197, de 27 
de junho de 1991. que dispõe sobre o pagamento dos precatórios 
judiciários pela Fazenda Páblica Federa~ Estadual ou Municipal e 
pelas autarquias e fundações públicas. 

O precatórlo é peça pro<=SUal, através do qual é dado o co
nhecimento à Fazenda Pública oo entidade antá.rquica e fundacio
nal de que coorra ela existe um Ciédito liquido e certo já :reccmbe
-cido pela Justiça. Através desta notif1C3çio, compete aos órgãos 
centrais: de desembolso pecuniário inscrever nos OrçamentOs ver
bas em número suficiente pãra a satisfaÇão de tais ctéditos para 
postericx pagamento. conforme a ocdem croool6gica de apresenta
ção. 



490 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

É a seguinte a matéria-"ã:provada: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 21, DE 1994 
(N° 1.685191, n8 Casa de origem) 

A propo5ição em Leia é desnecessária, pois s6 acie$cleni& a. 
expressio "em virtude de sentença judiciária oo-dispositivo men· 
cionado", quando se sabe que os precatórios judiciários, como o 
próprio nome já diz, somente podem ser oriundos de sentença ju
diciária. Isso. aliás. é =onhecido pelo Relator da matéria. Sena
dor Ronaldo OJoha Lima. A boa técnica legislativa recomenda 
que não sejam colocadas em texiOs legais expressões ou dispositi
vos que sejam despiciendos ao flDl a que se destina o diploma le-

Altera a redação do art. 4° da Lei~ &197, de 
27 de junho de 1991. 

O Congresso Nacional decreta: 
gal. 

Por outro lado, não há novidade no projeto que atinja o Ob
jetivO do autor de evitar os inegáVeis prepízos que a- Sistemática 
de pagameoto~ ali regulada acarreta para dezenas de mi.lbares de 
aposentados. E imponante lembrar que a redação dada ao art. 128 
da Lei n° 8.213/92, de Benefícios da Previdência Social. e a lei 
que aboliu a sistemática de precatórios, determinando o pagamen
to imediato de CI6ditos já em fase 9e execução, qua.nd.Q_ o valor de
vido ao segurado da Previdência Dio for superior a R$4.988. De 
fato, isso imprimiu- riw.iõr celeridade ao procedimento executório 

At1- 1' O caput do ar1- 4'da Lei n' 8.197. de 27 de junho de 
1991, passa a vigorar coma seguiDf.Credaçã.o: 

10AIL 4° Os pagamentos devidos pela Fazenda Pú
blica federal, estadual ou municiPal e pelas autarquias e 
fundações públicas, em virtude de seDI:ença judiciJ.ria~ 
rar~so-ão, exclusivamente, na oniem cronológica da 
apeseDtação dos precatórios judiciários e à conta dores
pectivo crédito. 

··-··-··-··-··-··-··------·--·-----··---
da dívida da Previdência. A mesma lei que acelerou a execuçio do Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ctédito apurado em favor dó segurado acabou com o ritO suinarls- Art. 3o Revogam-se as disp:>sições em contráriõ. 
simo oa fase processual de conhecimento da matéria. tal como dis- O SR_ PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item -7 
punha o já citado ar!- 121t Disso resullru. portanto, um etnpate em SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
tennos de celeridade processuaL LEI DA CÂMARA N' 57, DE 1994 

Segundo o velho brocudo jnidico. o que abunda não prejl-
dica. Nesse sentido, nio nos opomos à aprovação da proposição~ Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo 
masficaorcgistrodeque,lecnicamentc,oprojctoéim.peifeil.O. ao Projeto de Lei da Câmara D

0 57, de 1994 (n° 
2.579/92. na C.sa de origem). que dispõe solm: o fim-

O Sr. Odacir Soares, 1 o Secretário, deixa a CDdeí- ciooamento dos Conselhos Federais, tendo 
ra da pruidincia, que é ocupada pelo Sr. Júüc Cam- Parecer sob n° 414, de 1995, da Comissão 
pos, 2tlvice-Presidente. _ - Dirctora, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Júli.Ô Campos) _ Contimla em dis- Discussão do substitutivo em tumo suplementar. (Pausa.) 
cussão 0 projeto. Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

o SR. JOSÉ IGNÁCIO ~Sr. Presidente. peço a palavra Encerrada a discussão sem a apresentação de emendas, o 
para discutir. substibltivo ~-_dado como defmitivalnente ·adotado, nos termos do 

O SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Para discutir, con- · ·arl- ZS4do.Re8lníentointemo. . . 
cedo a palavra a v. Ex" por 10 minuiÓS. A matéria volta à Clmaia dos Deputados. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES- Para É a seguinte a matéria aprovada: 
discutir_ Sem Ievisão do orador) - Sr. Presidente, disponho de dez SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO 
minutos •. !!'"' vou usar apenas um minuto. Realmente. não sei 0 PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' 57, DE 1994 
que esse projció traz de tão-imPortante. V ou vaar porque ele repe-
te o óbvio. O Congresso Nacional decreta: 

Na verdade. o que ele a.cteSCCDta aqui é que os pagamentos AIL 1° Aplicam-se às importâncias devidas aos Conselhos 
devidos pela Fazenda Pública federal. estadual ou municipal e pe-- Regiooais de Fiscalização Proftssional, pelos integrantes das res~ 
las autarquias e fundações públicas- aí ele acrescenta-, ''em virtu- pectiVas classes, os mesmos indices de atualização exigíveis naco-
dc de sentença judiciária. fai:"-sc-ão exclu10iva.mentc na ordem cro- bmnço. dos tributos federais, acrescidos de juros de 1% (um por 
nológica da apresentação dos precatórios judiciários e à coota do cento) ao m&. -
respectivo crédito". Art. 2° Os Conselhos Federais promoverão, no prazo de 

Trata-se da alteraçio do caput do art. 4' da Lei n' !tl97. dois anos; a contar da promulgação desta lei, a instalação e mann
que é uma lei de junho de 1991, e que já se refere exatamente a tenção de sede em Bmsilia. independentemente, das que existirem 
pagamentos em virtude de sentença judiciária. Realmente, não cn- em outms Unidades-~ Federação. 
tendo por que estamos com esse projeto na pauta, porque 6 uma Art. 3° Esta lei entra em vigoc na data de sua publicação. 
inclusão do óbvio. Na verdade, são pagamentos devidos em fun- Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
ção de sentença judiciária. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item - 8 

Vou votar a favor porque estou votando pela quase mann- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 34. DE 1995 
tenção do texto anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Continua em dis- Discussão. enftumo único. do Projeto de Decreto 
cussão. (Pausa.) Legislativo n' 34. de 1995 (n' 289/93. oa Câmara dos 

Não havendo quem peça a palavra, encetro a discussão. Deputados), que aprova o texto do Protocolo à Conven-
Em votação. ção Intemacional para a Conservação do Atum Atlânti-
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer senta- co, adotado em Madri, em 5 de junho de 1992, tendo 

dos. (Pausa-) Parecer favoolvel sob n' 415. de 1995. da Comissão 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. -- de -~ela~ Exteriores e Defesa NaciOnaL 

" 
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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 sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Item- 9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 41, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 41, de 1995 (n' 33/95, na Câmara dos De
putados). que aprova o texto do Protocolo sobre Integra
ção Educativa e Reconhecimento de Certif"l.cados, lítn
los e Estudos de Nível Primário e Médio Não T6cnico, 
concluído em Buenos Ain:s, no §m.bito do Mercosul. e 
assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994.1endo 

Pam:er favoolvel sob n' 417, de 1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Discussão do projeto em turno único. (Pausa.} 
Não havendo quem peça a palaVI3, encerro a discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe:l'Dla.DeCer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matma vai à Comissão Diretora par.o a iedaçio fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item -10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1995 

DiscusSão, em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 48, de 1995 (n' 435/94, na Câmara dos 
Oep.1tados), que aprova o texto da Ata de Retificação do 
Protocolo Adiciooal sobre Navegação e Segurança ao 
Acordo de TrailSpOrte Fluvial pela Hidrovia Paraguai
Paraná (Porto de Cáceres - Porto de Nova Palmira), !a
VIada em23 de junho de 1993, em Montevidéu, tendo 

Pam:erfavoolvel sob n'416, de 1995, da Comissão 

- - · - de Relaçües Exteriores e Defesa NacionaL 

Discussão do projeto em rumo único. (Pausa.) 
Nlio havendo quem peça a palavra, encexro a disalssão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pansa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissao Diretora par.o a mlação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Item -11 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTifUIÇÃO N'36, DE 1995 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constimição n' 36, de 1995 (n' 3/95, na Câ
mam dos Deput.ados), de iniciativa do Presidente daRe
pública, que altera o inciso XI e a alínea "a" do inciso 
Xll do art. 21 da Constituição Federal, tendo 

Pa= favoolveL sob n' 401, de 1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania. 

(ferceixa sessão ordinária de discussão) 

A Presidência esclarece ao Plenário que,- iios leni:lQif do dis
posto no art. 358. lo fine, do Regimento Interilo, a matéria -ço~la
rá na Ordem do Dia durante cinco sessões oniioárias conSéaltiVa-s--

em fase de discussão, quando poderão ser oferecidas emendas as
sinadas por um- terço, no núnimo, da composição do Senado. 
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão. 

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy e, em se
guida. ao Senador José Ignácio Ferreíra. 

_ O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, quando do depoimento do Mi
nistro Sérgio Motta na manhã de ontem, peranle a Comissão de 
Constiblição, Justiça e Cidadania. o Partido dos Trabalhadores, 
por meio do Senador José Eduardo Dutra, teve a oportunidade de 
salientar que o próprio documento distribuído pelo Ministério das 
Comu_nicações sob o titulo 11As Telecomunicações e o Futuro do 
Brasil", após discorrer sobre o processo de concentração-de capi
tais. no setor e, concomitantemente, de convergência de tecnolo
gias, afuma estar ocorn.:ndo uma "virtual di mi nação de frontei
ras entre negócios aparentemente distintos". 

E conclui o texto do Ministério: 

''Uma conclusão importante que se pode tirar do 
exame desse quadro é que a força da convergência de 
tecnologias é tamanha. que não haverá baneiras reg'.lla
tórias capazes de represá-la" (pág.21). 

E aqui incidimos em mais uma novidade do texto aprovado 
na Câmara dos Depilados, que se mostra absolutamente inócua, 
8llle esta nova realidade. Referimo-nos ao assim denomiuado "ór
gão :regulador". Em face da conclusão a que chega o próprio texto 
do Miriistério das Comunicações, o l'f indagou do Sr. Ministro 
qual seria. afmal. o papel desse órgão regulador. O MinistrO Sér
gio Motta respondeu, então, que o papel do "órgão regulador" não 
seria. o de monitorar, de controlar ou de fiscalizar o desenvolvi
mento tecnológico. mas normatizar as ~lações entre o poder con
cedente - a União - e as empresas concessionárias. 

Ora. o poder concedente delega serviços. E são exatamente 
os serviços o objeto da permanente invocação tecnológica, sendo 
óbvio que. na aplicação dos resultados de pesquisa e desenvolvi
mento, _as operadoras antecipam-se à capacitação regulatória. mor
mente quando o Estado desfaz-se ou desmantela suas instituições 
cienlfficas, ficando, assim, impossibilitado de editar normas gerais 
e abstmtas anteriormente à prestação do serviço. Basta recordar 
que, quando a TV a cabo foi regulada por lei, os principais centros· 
urbanos - São Paulo. Rio de Janeiro e Belo Horizonte - já COJlta
vam. com empresas prestando tais serviços, usufruindo, inclusive. 
da rede pública de cabos das empresas de telefonia. · 

A t!tulo de exemplo. poderíamos perguntar. até quando po
deremos aguardar a normalização da TV interativa, que vem revo
lucionando as telecomunicações. com total superação do conceito 
de radiodifusão e meio f'lSico de transmissão? Até quando espera
remos a regulação do acesso à midia por meio de computadores? 

A necessidade de intervenção direta do Estado no domínio 
econõmico, neste campo, decorre de estar o Poder Público impos
sibilitado de ater~se às funções normativas, de controle ou de fis
calização, porque, de fato. não conseguiria tegular nada, ante fatos 
consumados, impostos por, no dizer do Ministério das Comunica
ções, "um pequeno número de megaoperadoras", resultantes da 
"consolidação de uma série de alianças iDtemacionais". Ou seja. o 
monopólio estatal só se substitui por um clube muito exclusivo de 
gigantescos impérios privados, muitas vezes maio~s qile texto o 
Sistema Telebr.ís. 

Vale lembru que os Estados Unidos da A.méricit. só cõnse:. 
guem defmir e controlar rigidamente a ocupação do espaço sideral 
por satélites JXmlUe mantêm uma entidade aeroespacial. que mo
nopoliza o lançamento de foguetes destinados a colocar em órbita 
tais satélites. O estrangulamento do monopólio estatal do Sistema 
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Telcbri.s permitirá que suã ''menina dos olhos", a Embmtcl, possa 
manter nossa política setorial para o modal satélite? No meio ca~ 
beado, o próprio FCC norte-americano, mero órgão regularizador. 
começa a dar simis de fadiga quaniO à capacidade de defmii s<pBra
ções entre empresas de telefonia e oPeiadonts de TV por assina.nrra.. 

Esperamos que estas contribuições possam sensibilizar os 
Senhores Seftãdores para o resgate do aspecto público; estratéSiOO~-
necessário à segurança nacional e ao desenvolvimento sócio-eCO
nómico do País, no que concerne às telecomunicaÇões. E mais, -
que possam sensibilizar para a impossibilidade de o·Eslado contro
lar o selOr, a não ser pelo exerclcio do monopólio. Monopólio que, 
no nosso entendimento, não significa iriipeciimentO à constitUiÇãO 
de pan:erias com a iniciativa privada- ou da preservação da "servi~ 
dão píblica", no que diz respeito ao acesSo da rede pública de tele
comunicãções pelas empresas privadas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Con"'do a pala
vra ao Senador José lgnácio Ferreira para discutir. S. &.• dispõe 
de dez minutos. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Para 
discutir. Sem revisão do orádor.)- Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Sena
dores. já estamos na terceira sesSão consecutiva prevista regiolen
lal.mente e esta é uma questão que. pareceu-me, seria a mais im
portante na Constituição Federal. 

As reformas no Capíb.Jlo da OJ:dem Econômica. enViadas 
pelo Góvemc,-, foram várias. mas entendo ser esta, a da quebra do 
monopólio das telecomunicações, a mais impc:xt.mte, pois é a que 
traz o maior grau de transformação e o maior volume de conse
qüências para a economia do Pais. 

Estão de parabéns a Câmara dos Dep.~tados, que. com bre
vidade, aprovou essas medidas e o Senado Federal, que vai enca
rando com muita responsabilidade os seus trabalhos no sentido de 
promover a agilização, dentro do possível, da aprovação dessas 
matérias que nos chegaram da Câmara. De maneira. Sr. Presiden
te. que felicitamos o Congresso brasileiro pelo trabalho que está 
desenvolvendo. 

Na verdade, há uma legislação para uma sociedade brasilei
ra fechada e estamos criando agora as condições para os tempos 
novos das abernmts que estão aí. E dizíamos.. na sessão pasSada, 
da import.!ncia desse processo de li~ralização que está ocorrendo 
no mundo iniêiro em decorrência de dois fatores: o processo de 
globalização da economia e a velocidade das tr.msformações cien
tíficas e tecnológicas. 

Nesse setor de telecomunicações, Sr. Presidente, há coisas 
incriveis que, como eu disse outro dia, não oconem no setor de 
energia elétrica. - - - -

Ontem. quando ftz um pronunciamento no plenário do Con
gresso Nacional, afJ.Im.ei que aS mudanças que se operam na área 
da energia elétrica são muito pcucas em relação às que ocorrem na 
área das telecomunicações, pois são transformações mensais oo . 
semanais. levando-nos, permanentemente, a uma reciclagem dian
te dos fatos que ocorrem. 

Como mencionei aqui, ontem. o empresário do segmento 
induslrial do setor tem que ter muito cuidado, porque quando se 
propõe a fazer investimentos nessa área e Completa a sua planta, co
meçando a produzir. corre o risco de o produto já estar defasado. 

Dessa maneira, é nniitõ --impõitiiilte que vivamos este tempo 
com a compreensão de que estamos na vanguarda. Realmente a rela
ção que existe entre a mudança na área de telecomunicações e a evo
lução do PIB é muito estreita. O aquecimento da economia brasileira 
precisa encontrar-nos realmente aparelhados parn. enfrentá-lo, tanto no 
campo da energia elétrica, quantO no das telecomunicações. 

Hoje. a modernidade não chegou s6 para o Brasil, mas para 
o mundo inteiro. Há inúmeras novidades. Temos como exemplo a 

transmissão com fibrn 6tica, que reabilitou o cabo submarino. A 
fibra 6~ considerada como um conjunto de fios de cabelo por 
onde passa aquele pisca-pisca elerrônico, é uma coisa fantástica, 
JX>ÍS consegue enviar, ã velocidade da luz. uma coisa chamada bit, 
que não tem cheiro, não tem tamanho e não tem cor. Nio temos 
sequer a noção do que pode transportar um fio daquele em termos 
de bytes: bilhões;, trilhões de informações. 

_A verdade é que nós, ·per ali, vamos transportar - estamos 
transportando - à velocidade da luz. naquele pisca-pisca eletrôni
oo. sons. imagens e dados. E temos uma dimensão muito pequena 
do seu desdobramento e das suas conseqüências. 

Alguém dizia. de certa feila., que o volume das informações 
que chegam a um homem num jornal de grande circulação de do
mingo no Bras-il, como O Estado de S .. Paulo, O Globo e o Jor
nal do Brasil, é superior ao que um homem do século XVI obteve 
em toda a sua vida. Notem que é o século do Renascimento. Pois 
bem, em toda a sua vida ele teve menos informações do que tem 
um homem que lê boje um jornal de grande circulação no País. 

Sr. ~sidente. rodo isso é avaSsalador demais. São coisas 
que não mensuramos ainda e não temos noção das conseqüências 
que daí advirão. E tudo isso vem encontrar um sistema de teleco
mliliidiÇões estruturado a duras penas com todas as dificuldades, 
com todos os méritos. com todo o heroísmo. O que se fez no Bra
sil foi uma planta notável de doze milhões, quase treze milhões, de 
terminais teletonicos. Uma planta que fiZCm.os com todas as difi
culdades. 

Mas afmal de contas, as realidades do sistema de telecomu
nicações brasileiras recebem o impacto das exigêncías dos usuá
rios. da necessidade de novos equipamenro, do acompanhamento 
da modernidade, porque é preciso que seja mOOemo e ágil. ou 
seja, das exigências de qualidade, de baixo CUSlO, de universaliza
ção-ao-sistema. Quer dizer, não estamos preparados para essas coi
sas tcxlas. pois exigem muito capital, muito recurso. É necessário 
que façamos injeçôes maciças de capital - capital privado, porque 
o Estado brasileiro. todos sabem. está falido. 

É preciso que compreendamos que este momenlO exige um 
processo de, flexibilização, de hOeralização das telecomunicações 
brasileiras. E evidente que vamos produzir isso deixando na outra 
ponta da gangorra - se baixamos uma ponta e flexibilizamos nela 
as telecomunicações brasileiras -. o correspectivo dessa flexibiliza- · 
ção, que haverá de ser o fortalecimento do poder concedente. do 
poder de regulação. de ftsealização e do poder de controle. 

Somos, sobretudo, socialdemocratas. Nossa visão não é a 
de que o mercado resolva tudo sozinho, apesar de muitos procla
marem isso Com muita ênfase. O mercado não resolve tudo sozi
nho não. Se deixarmos, o empresário joga vinhoto no rio, constrói 
eSPigão aqui na Praça dos Três Poderes. E faz isso porqUe- não há 
ainda coo.SC:iência Perfeita do papei social do empresário. Isso é da 
natureza do capitalismo. 

É necessário que criemos um Estado que seja mínimo, que 
regule menos. que restrinja menos a ação dos agentes econômicos. 

Mas é preciso que o mesmo exista, para que possa produzir 
o seu trabalho de cootençào das demasias, para que possa regular, 
fiscalizar, controlar e ser poder concedente. 

Na ven:la.de, hoje, nas telecomunicações. o Estado brasileiro 
é um misto de poder concedente, de acionista majoritário, de con
trolador. de regulador, de fiscalizador e de operador. O Estado 
controla e, ao mesmo tempo, é poder concedente e acionista majo
ritário. 

Comparo o Estado a um jogador de futebot que chutasse 
para o gol e fosse pegar a bola o_u batesse o córner e fosse cabe
cear. O Estado não pode ser. ao mesmo tempo, controlador, reguR 
lador. operndor e acionist.a majoritário. O Estado tem que se defmir. 
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Há que se criar um novo quadro na:; telecomunicações. V a. 
mos ab~ espaço para isso. como faz o mundo inteiro. _ _ _ 

E verdade que se trata de um passado recente. pela veloci
dade com que as coisas se transfonnam. Em 1984, isso começou 
nos Estados Unídos: em 1985. na Inglaterra e no Japão. Toda a 
Europa está criando condições para a liberalizaçãCA começou sepa
rando os coueios dos entes específicos de telecorrwnicação. mas 
está avançando no processo de liberalização. 

COmo o meu tempo já se esgotou, numa affra ocasião. fala-
rei mais a respeito desse assunto. 

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidenle. 
Muito obrigado. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Sr. Presidente. peço a 

palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Concedo a palavra 

a V. Ex" por 10 minutos. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, já 
tive oporttinidade. neste plenário. de dizer que Olaf Palme deve 
tremer no túmulo ao ouvir os pronunciamentos dos socialdemocra
t.as brasileiros. 

Concordo plenamente com a afin:DaÇão do orador que me 
antecedeu, quando disse que esse é um dos temas mais importan
tes dentte aqueles que constam das propostas de reforma econômi
ca. encamiDhadas pelo Governo ao Congresso Nacional. Pçna que 
aparentemente esse não seja o entendimento do Senado da Repú
blica. Afuial de contas. estamos na terceira sessão de discussão 
desse assunto e observamos que nem o Relator da matéri~ no Se
nado está presente. [sso confiiiilll o que aconleceu na Qiscussão 
desse assunto na Comissão, onde foi aprovado um rçquerimento 
do Senador Ademir Andrade solicitando audiência pública com a 
presença do Dr. Renato Archer e do Dr. Brigido Roland Ramos. 
Presidente da Fíttel. Nessa audiência pública. infelizmente, estive
ram presentes poucos Senadores. Os Senadores da Bancada gover
nista estiveram lá de passagem, Contudo sem se disporem a formu
lar perguntas. Lamentamos, inclusive, a ausência do Ministto Sér
gio Motta àquela reunião. 

O Sr. Geraldo Melo- V. Ex• me pennite um aparte? 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Concedo o aparte, Se

nador Gmr.ld& Melo. 
O Sr. Geraldo Mdo - Só para fazer uma pequena retifica

ção: eu não estive lá de passagem. estive lá durante lOdo o tempo e 
ouvi com muita atenção e respeito as exposições do Dr. Brigido 
Roland Ramos e do ex-Ministro Renato Archer. Quero informar 
ainda a V. Ex• que. após aquele debate. a meu convite. uma equipe 
ligada aos trabalhadores em telecomunicações, coordenada pelo 
Dr. Brígido Roland Ramos, esteve em meu gabinete e. na ocasião. 
discutimos essa questão por mãis de duas bbras. Sou um Senador 
da Bancada do PSDBe a minha atitude não está sendo essa. assim 
como não está sendo essa_ a atitude de meus Companheiros. 

O SR. JOSÉ EDU ARDO OUTRA - É verdade. nobl'e Se
nador. V. Ex• era uma das honrosas exceções no que diz respeito 
ao ponto a que me referi. 

Mas naquela reunião seria muito melhor. inclusive. que es
tivesse presente também o Ministro Sérgio Motta. potque então 
poderia ter-se estabelecido o contraditório. No entanto, o Ministro 
não estava presente. porque naquela ocasião estava na França. já 
discutindo com a France Telecom e com a Alcatel a abertura da 
Banda B da telefonia celular em São Paulo. num flagrante desres
peito a esta Casa. que não havia ainda se manifestado sobre essa 
emenda constitucional. 

Ontem. por ocasião da discussão, pelo fato de esta Ser uma 
das emendas mais ÍmJX'l1a!ltes sob nossa apreciação. fiz referência 

à experiência francesa. que se caracterizou por um processo de Ji. 
beralização. de transformação de seu antigo Depa.rt.mlento de Te
lecomunicações. que congregava cotTeios. em uma empresa. hol
ding. que é como a Telebrás hoje. 

Concordo plenamente com as palavrilS do meu antecessor. 
quando diz que estamos num processo de avanço tecnológico mui
to rápido. 

No entanto. de todas as perguntas que temos feito existe 
uma que até agora não foi respondida. Não tenho dúvida de que. 
com o ingresso da iniciativa privada no setor de telecomunicação. 
os seiViços de telefonia celular. os seiViços telefônicos nas gran
des cidades. no Río de janeiro, em São Paulo. vão melhorar. Mas a 
grande pergunta que fazemos é a seguinte: a iniciativa privada terá 
interesse em investir naquelas regiões onde não há lucratividade? 

Por exemplo. um Governador ideologicamente insuspeito". 
Carlos Lacerda. em 1960. queria que aS-empresas estrangeiras que 
operavam a telefonia no Rio de .laneiro. na ép:>ea. expandissem 
seus; s~iços para Jacarepaguá- não estou nem falando de Xapuri; 
de Canindé do São Francisco. em Sergipe: de Catolé. na Paraíba -. 
mas elas não o fizeram. Foi necessário que o Governo do Estado 
criasse a Cetel. a Companhia de Telefones do Rio de Janerro. 

Hoje a Telebrás tem condições de investir n.esses setores em 
que 70% deles não têm retomo fmanCeiro', exatamente pelo fato de 
que a Telebrás opera no chamado "nlé11

,' opera nas áreas onde real
mente há retorno lucrativo. Por intermédio do subsídio cruzado. 
ela pode manter a telefonia nesses Estados longínqUOs. 

Por meio do subsídio cruzado, a Telebrás pôde instalar na 
fronte~ira um telefone a cada 100 metros~ Isso já foi registrado pelo 
Senador José Ignácio Feneíra ontem, em seu pronunciamento. 

Com o afastamento da Telebrás. terão os empresários inte
resse eni investir nessas áreas, onde não há retomo ecoriômico? 
Esta é a pergunta que aguardamos seja respondida pelo Ministro 
das Telecomunicações e pela Bancada do Govenlo. 

Mutto obrigado, Sr. Presideme. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Continua em dis

cussão a matéria. 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra 

a V. Ex•. 
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para discutir. Sem. 

revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, S:fS e Srs. Senadores. subscre
vo, em primeiro lugar, a aflllllativa do Seoadoi José Eduardo Ou
tra que deplor" estejamos discutindo uma questão dessa magnitude 
com o testemunho de um número tão pequeno de Senadores. 

Quero dizer também que participo desse debate com muita 
humildade, devendo confessar que ainda_nã9 me s~to __ totalmente 
preparado para fazer afirmativas mais peremptórfãs. O ·meu pro
pó!>ito é muito mais o de suscitar a Controvérsia e ensejar· a amplia
ção dos termos do debate. 

Enttetanto, não posso deixar de fazer algumas indagações. 
A primeira é a respeito da principal preocupação que os opositores 
da emenda proposta têm apresentado. É um argumento que possui 
uma geometria aceitável, um argumento acabado. Se queremos 
que os princípios da economia capitalista. do interesse, do resulta
do prevaleçam e se ao mesmo tempo vamos privatizar o Sistema 
de Telecomunicações. é lícito esperar que os investimentos s_e con
cenlrem naquelas áreas de mercado mais atrativas que melhor irão 
remunerar as aplicações a serem realizadas. 

Quando se poderá pensar em Catolé do Rocha. na Paraiba, 
ou em Pau dos Ferros. no Rio Grande ~o Norte? Aliãs. hoje. am
bas já estão muito bem servidas de rede telefônica. Quando será 
que o lugar chamado Venha Ver. na fronteira, num pé de serra en
tre o Rio Grande do Norte e o Ceará, chegará a ter prioridade nes-
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se programa? Considero realmente essa uma indagação pertinente 
e perrurba.dora. 

No entanto. vi, nas leituras que comecei a fazer SObre este 
assunto. ou1ra informação igualmente perturbadoxa. Hoje, quando 
os critérios de decisão nada têm a ver com esses tão temidos crité
rios privados de lucro, e quando a privatização ainda não foi feita. 
quando prew.lece o modelo que é a alternativa, à emenda, existe 
urna fila de mais de um milhão de pessoas à espera de telefone, e 
nenhuma delas está em Xapi..iri du em Pau dos Ferros; elas se en
t:onu-:un cxatamente nos locais de maior concentração de mercado 
c de demanda. São esses locais que o Senador José Eduardo Outra 
pensa que atrarrão os investimentos das empresas que, evenwal
mente. venham a in~-se. no Brasil. à a.tividade de teleco. 
munic.ações. -

O que existe de perturbador no receio. muito bem destaca
do. de V. Ex•. que vem seri,do manifestado neste debate desde o 
princípio. o que existe de perturbador na hipótese de que o capital 
privado não se interessará pela telefonia em Venha Ver ou em Xa~ 
pu ri. também ex is te no f;~to de que hoje, quando não é o-cã.pital 
privado que gerencia os ínvestimentos a realizar. hoje também 
nem mesmo São Paulo~ não é em Xapuri -. D.em rilesi:r:iO"nO Riõ-de 
Janeiro, o nosso Sistema está sendo capaz de atender às necessida
des do País. Abrindo o debate, estamos, portmto. suscitaodo, le
vantando as camadas diferentes de pensamento. como se estivésse
mos descascando. numa certa clivagem de análises, a comPreen
são, a percepção desse problema. Por isso, levantei-me pãra parti
cipar do debate e trazer outrO argumento igualmente perturbador. 
Isso é pertinente para que percebamos. Senador, que nestes deba
tes não há verdades absolutas. Está sendo construida uma sOciéda
de nova, sobre cujos contOrnos nenhum de nós está_ suficientemen
te informado para poder antecipar. Não sabemos como será a ar
quiterura desse novo mundo que vai surgir, como dizia o Senador 
José Ignácio Ferreira. vainõ-nOS OOIDUD.icar mediante mecanismos 
e recursos que povoaram, na nossa infância e ju.ventude: apenas as 
revistas em quadrinho. Não precisamos espetar anos. Hoje, se for
mos aos nossos gabinetes., ao lado de nossa mesa. p<Xleremos ler 
na tela do nosso microcomputador um jornal de Londres., da Rús
sia, do Brasil ou dos Estados Unidos, bastando pan isso tocar 
meia iliízia de botões. · · -- - · · 

A 'il!aliaade das u-an:sações ecODôm.icas foi alterada e, desde 
que se tenha um telefone, é possível comprar uma. mercadoria de 
qualquer lugar do mundo apenas ditando o número do cartão de 
crédito. Estamos partíndo para uma realidade que nos coloca dian
te de enormes difiCuldades. Será qUe estamos em condições de fi
car em paz com nossa consciência se- interro---mpermos um-prOcesso 
de ampliação do uso dos recursos tecnológicos ciue estão surgindo 
no- mundo? Será que temos o direitO de excluir o Brasil da partici~ 
pação de um processo de modernização acelerada. de convivência 
\.'("fi uma nova esuutura de relações técnicis. económicas, sociais-, 
empresariais, políticas? Será que temos o direito de insistir em ati~ 
tudcs !!><.'grcgacioriist.as. isoladonistas em riome de um velho conM 
ceito de patriotíS-rilo, que-ootneÇam a er:ilpoeirar-se nas prate1eiras 
da hb;tóri.a? - - -

Estas eram as dúvidas que queria trazer a debate. 
O Sr. José Eduardo Outra- V. Ex.• permíte-me um aparte? 
O SR. GERALDO MELO - Ouço V. &• com muitO prazer. 
O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador Geraldo 

Melo. primeiramente gostana-de registtar que não pretendo ser de-
tentor de nenhuma verdade absoluta. 

O SR. GERALDO MELO - Não acusei V. Ex• de seme-
lhante pretensão.-

0 Sr.José Eduardo Dutra M Nem eu quis dizer issõ. O que 
t~n1~1s ~·nhrado é cxatamente a necessidade do aprofundamento 

desse debate. Citei-ontem a realidade francesa que estabeleceu 
esse processo de liberalização, Os frn.Dr:eses levnram cinco anos 
debatendo isso; realiz.a.ram mais de cem audiências públicas. en· 
volvendo especialistas. empresários, trabalhadores. a sociedade ci· 
vil. Mais de dez milhões de questionários foram enviados para os 
cidadãos, a fim de que esses opinassem sobre a matéria. Como V. 
Ex• mesmo frisou. eSte é um assunto que envolve uma série deva
riantes, como a necessidade de acompanhamento tecnológico. que 
é clara e cristalina. Tenho feito questão de dizer aqui nesta Casa. 
em todas as emendas que foram apresenladas na questão dos re
cursos minerais, que não me envolve ne~um sentimento xenófo
bo. mas o nosso entendimento é o de que no atual mcxfelo instiru
cional, jX)I' meio de parcerias. de joint vcntures é possível captar 
esses recursos para inclusive conigir esses_ problemas. que V. Ex• 
citou no caso de São Paulo e Rio de Janeiro. que são n:ais i.am
bém. Ao mesmo tempo, temos claramente o seguinte: a proposta 
inicial do Governo - e ai não sei se houve a chamada direítização 
do Governo, que o PFL tomou conta, como volta e meia nosso 
ilustre Senador Pedro Símon faz questão de registrar. Mas a verda
de é que a proposta inicial do Governo mantinha exclusivamente a 
questão da concessão, através da rede pública. A proposta que 
veio da Câmara - e parto do princípio de que foi assimilada pelo 
Governo;- caso conttário não teria sido aprovada pela Câmara ., 
primeiro. recoloca "autorização, concessão e permissão", sendo 
que só a concessão fala de licitações. Inclusive, nem fala mais, já 
qUe a. Medida Provisória que tratava de concessão com relação à 
parte de telecomunicação foi retirada ontem. Está, então. tudo vol
tadO-pai-a a-criaçio de um órgão regulador. Como V. Ex• mesmo 
disse. as questões são tão rápidas que temo que, no momento de se 
discutir a construção do órgão regUlador, não haja mais o que te· 

guiar .. O próprio doalmento do Ministro das -Comunicações chega 
a essa conclusão, quando diz que ''uma conclusão importante que 
se pode tirar do exame desse quadro é que a focça da convergência 

-de tecnologias é.tamanha, que não haverá barreiras regulatórias 
capazes de represá-las". São questões que, no mínimo. mereceriam 
um aP,Ufun~.mento maior por parte desta Casa, o que. no nosso 
entendimeç.to, n~ está acontecendo. A impressão que se tem é 
que, se algo fosse modificado, seria uma derrota do Governo. Pen
so que a obrigação dos Sis. Senadores não seria raciocinar dessa 
forma. A modificação seria no sentido de contribuir para aprofun- · 
-dar esse debate. na forma'como V. Ex• está propondo. Quero re
gistrar, mais uma vez. que V. Ex• se caracteriza como uma honro
sa exceção com relação àquelas generalidades que fiZ questão de 
registrar no início do meu pronunciamento. 
-- -- O SR. GERALDO MELO - Sinto-me honrado com are· 

ferência. maS sou uril boinem parecido com a média dos Senado
res da minha Bancada. O julgamento de V. Ex•, para mim. é muitO 
importante, Senador Pedro Simon. 

_ Sr. Presidente, gostaria de dizer ao Senador Pedro Simon 
que O jUlgamento de S. Ex• é muito importante para mim. Ainda 
bem que não está ao microfone e é melhor que continue assim. 

Muito obrigado. 
O SR. AD EMIR ANDRADE. Sr. Presidente, peço a pa-

lavra como Lider. · 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" não pode 

pedir a palavra como Líder. Pode discutir. 
O SR. ADEMIR ANDRADE -A matéria está sendo votada? 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Se V. &• desejar 

_discutir, pode fazê-lo JX>r dez minutos. Como Líder, por cinco miM 
nutos. Estamos na Ordem do Dia. 

O SR. AD EMIR ANDRADE -Desculpe-me. Sr. Presiden
te, cheguei momentaneamente e pensei que. como somos .tão pou· 
c-o Senadores. não estivéssemos em discussão. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Temo:o uma lista 
imensa de oradores aguardando. 

Não bavendo mais quem peça a palavra, a proposta cOnstará 
da Ordem do Dia da sessão Oidinária de amanhã. para prossegui
mento da discussão. 

Consulto o eminente Senador Ademir Andr.tdc,se gostaria 
de ser o p~eiro inscrito amanhã. 

O SR. ADEMIR ANDRADE· Não, Sr. Prosidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campo<) • Sobre a mesa, re

dações fmais que- serão lidas pelo Sr. 1° Secretário em exercício, 
Senador Romeu Tuma. 

São lidas as seguintes 

PARECER N" 436, DE 1995 
(Da Comissio Dirotora) 

Redação final do Projel<> de Deen:l<> Lcglslod· 
vo o0 34, de 1995 (o0 289, de 1993, na Cimara dos 
Deputados). 

A Comissão Dirot.;. apteseo!a a redaçllo fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 34, de 1995 (n" 289, de 1993, na Câmara 
dos Depulados), que aprova o texto do Protocolo li Convenção In
temacional para a Conservação do Atum Atlântico, adorado em 
Madri, em 5 de junho de 1992. 

Sala de Reuniões da Comissio, 29 de junho de 1995.- Jú· 
Uo Campos, Prosidente - Levy Dias, Relator - Ney Suassuna -
Odaár Soares. 

ANEXO AO PARECER N"436,DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presi
dente do Senado Federal, nos tennos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o texto do Protocolo à Cooveoçio ln· 
ternac:iooal para a Cooservação do Atum AUãntico, 
adotado em Madri, em 5 de junho de 1!192. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art:" 1 0;-É aprovado o texto do Protocolo à Convenção IDter

nacional para a ConserVação do Atum Atlântico, adotado em Ma-
dri, em 5 de junho de 1992. . -..... 

Parágrafo único. São sujeitos 1 apn'>Ciação do ConJ!I<SS<) 
Nacional quaisquer atos que impliquem modificaçio do texto do 
Protocolo, bem como quaisquer atos que. nos termos do art. 49. I, 
da ConstitUição federal. a.canetem encargos ou compromissos gra
vosos ao patrimônio nacional. 

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

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

PARECER N" 437, DE 1995 
(Da Comissão Dirotora) 

Redação final do Projel<> de Decn:l<> Legislad· 
vo n° 41, de 1995 (n° 33~ de 1995, na Cimara dos De
putados). · · · 

A Comissão Dirotora apresenta a redaçllo fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 41, de 1995 (n" 33, de 1995, na Câmara 
dos Depulados), que aprova o texto do Protocolo s<>bre in)egração 
Educaliva e Reconhecimento de Certif!Cados,_ Títulos e Estudos de 
Nível Primário e Médio Não Técnico. concluído em Bue_pos Aires, 
no âmbito Mercosul. e assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 
1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 29 de junho de 1995. - Jú
lio Campos, Presidente - Levy Dias, Relator - Ney Suassuna, 
Odaár Soares. 

ANEXO AO PARECER N" 437, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presi
dente do Senado Federa~ nos termos do art. 48, item 28. do Regi
mento Interno, promnlgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o texto do Protocolo sobre Integração 
Educativa e Rec;:onhccimeuto de Certificados,. Títulos 
e Estudos de Nh>cl Primário e MãUo Não Técnico, 
concluído em Buenos Aires, no imbito Mercosul, e 
assinado pelo BrasD em S de agosto de 1994. 

O Con~sso Nacional decreta: 
Art. 1° É aprovado o texto do Protocolo sobre Integração 

Educativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos e Bsrudos de 
Nível Primário e Médio Nio Técnico, concluído em Buenos Aires. 
no âmbito do Mercosul, e assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 
1994. 

Parágrafo único. São sujeitos i. •IX"vação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi
do Protocolo, assim. como quaisquer ajustes complementares que, 
nos termos do art. 49,1, da Constituição Federal, acarretem encar
gos ou comptomissos grilvCio"s ão patrim.ônio nacionaL 

AIL 'r Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECERN"438,DE 1995 
(Da Comissio Diietora) 

Redação fmal do Projel<> de D«:rel<> Legislati
vo a,O 48, de 1995 (n° 435, de 1994, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Dirotora aptesenla a redaçllo fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 48, de 1995 (n• 435, de 1994, na CSmara 
dos Depulados), que aprova o texto da Ala de Retilicação do Pro
tocolo Adicional sobre Navegação e Segurança ao Acordo de. 
T11U!Sp0Ile Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáce
res- Porto de Nova Palmira),lavtada em 23 de junho de 1993, em 
Montevidéu. 

Sala de Reunião da Comissão, 29 de junho e 1995.- Júlio 
Campos, Presidente- Levy Dias, Relator- Ney S.-.una, Oda· 
elrSoa= 

ANEXO AO PARECER N" 438, DE 1995 

Redação final do Projel<> de Decrel<> Leglslod· 
-- ---vO ·no 48, de 1995 (n° 435, de 1994, na Câmara dos 

Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, ,Presi
dente do Seoado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprow o texto do Ata de Retillcação do Proto· 
colo Adicional sobre Navegação e Segurança ao 

· Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Para· 
guai-PanuJá (Por!<> de Cáceres- Porto de Nova Pai· 
mira), lavrada em 23 de junho de 1993, em Montevi .. 
déu. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art. 1° É aprovado o texto _da Ata de Retificaçio do Proto
colo Adicional sobre Navegação e Segurança ao Acordo de Tnins
porte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceros -
Porto de Nova Palmira), lavrada em 23 de junho de 1993, em 
Montevidéu. 

Parágrafo único. Sio sujeitos il apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer ato< que impliquem modificação da referida 
Ata. bem como quaisquer ajustes complementaieS que, nos termos 
do art. 49,1, da Coostinüção Federal, acarretem eocargos ou com
promissos gravosos ao pa.trimônio naciooal. 

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em ccatririo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os pareceres vllo 

à publicação. 
Sotre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 oS~ 

tário em exercido, Seuador Romeu Tuma. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.oo!J, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos 1em1os do art. 321 do Regimenro Interno. requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votaçio, da reda
çio fmal do Projero de Decteto Legislativo n• 34. de 1995 (n• 
289/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o tcxiO do ProiO
eolo à Convenção Internacional para a Conservação do Ahlm 
Atlântieo, adotado em Madri, em 5 de junbo de 1992-

SaladasSessões. 29 dejunbo de 1995.- ValmlrCampdo. 
O SR. PltESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o reque-

rimenro, passa-se à imediata apreciação da redaçio fmal. 
Em discussllo. (Pansa.) 
Não havendo quem queira discutir, enceno a discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs.. Sena.dores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pansa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redação fmal. o projeto vai à pronmlgaçllo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a mesa. re

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Sena
dor Roroeu Thma. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.010, DE 1995 

Senhor Presidente:, 
Nos lemlos do art. 321 do Rcgimenro Incemo. requeiro dis

pensa de publicaçio, para imediata discussão e votaçio, da reda
çio fma1 do Projeto de Decteto Legislativo n• 41, de 1995 (n• 
33195, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protoeo
lo sobre Integração Educativa e Recoobecimenlo de Ctrtifu:ados, 
Titules e Estudos de Nive1 Primário e Médio Nilo Técnico. con
cluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul, e assinado pelo 
Brasil em 5 de agosto de 1994. ·· ·· - - · · 

Sala das Sessões, 29 de junbo de 1995.- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovado o reque-
rimento, po.ssa.se à imediata apreciação da redação fmal. 

Em discussllo. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Emvotaçio. 
Os Srs. Senadores que a aprovam perntaneçam sentados. 

(Pausa.) -
Aprovada. 

Aprovada a redaçAo ímal. o projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a mesa. re
querimei:if6 que-será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena· 
dor Romeu Thma. 

É lido e aprovado o seguinte 
REQUERIMENTO N•1.011, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dis

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da. rcda
çio fmal do Projeto de Decteto Legislativo n• 48. de 1995 (n• 
435194, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Ata de 
Retificaç§o do Protocolo Adicional sobR: Navegação e Segurança 
ao Acordo de Tronsporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná 
(Porto de Cál:eres - Porto de Nova Palmira), lavrada em 23 de ju
nbo de 1993. em Montevidéu. 

Saladas Sessões. 29 de junbode 1995.- Valmlr Campelo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Aprovado o ,_ 

querimento, passa-se à imediata apreciaçi.O â;t. redaçio fmal. 
Em discussão. (Pausa.) 
Não_bavenclo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadmes que a aprovam pennaneçam como se 

acham. (Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada a redaçio fmal, o projeiO vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa-se, agora, à 

apreciaçio do Requerimenro n• 1-004, de 1995, de urgência. lido 
no Expediente, para o Projeto de Resolução n"65,de 1995. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavm pela ordem. 

-- O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V.Ex•apaiavr.L 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex• pcxieria explicar a que 
se refere o teqtlerimento de urgência? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nos 1em1os do art. 
336, b, do RegimeniO Intemo. o requerimento. de antoria do nobre 
Senador Humberto Lucena. solicita urg&cia para o Pmjeto de Reso
luçio n°65, de 1995, que ~otaoartigo 60A aoRegimeniO Inter
no. instituindo a Procmadoria Parlamentar e -dá ootras providências. 

Em votação o requerimento. 
_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. . 
O SR. Vll.SON KLEINÜBING - Sr. Presidente. peço a 

palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex• a pa
lavra, pela ordem. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PFL-SC. Pela ordem.) -
Sr. Presidente. gostaria apenas de registrar o meu voto "contra". 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Oiinpos)- Registre-se o voro 
"coni.Ia" do Senador Vilsoo K.leinUbing. 

Aprovado o requerimento? a matéria a que se refere figura
rá na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüelll:e, nos 
tetmOS do art. 345, Item ll, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Passa-se. agora. à 
apreciação dp Requerimento n• I-005, de 1995, de urgência. lido 
no Expedieote, para o Oficio n• S/38, de 1995. 

Em votaçio o ~erimento. -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 
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O SR. EDU ARDO SUPLICY - Sr. Pt.osideotc, peço a pa
lavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex• a pa· 
layra. pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICV (PT- SP. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, solicito infamaçiio sobn: o couleÚdo da mensagem. 

O SRs PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Oficio S/38 ~ 
do Banco Central do Brasil, referente i solicitação do Governo do 
Estado da BahiA para que possa cootgra!Ju'oporaçi9 de ctédiiO ex
temo junto ao BIR.D, Banco Internacional. para a reconstrução do 
desenvolvimento. Destina-se a produzir a execução do Programa 
de Apoio Às Comunidades Rurais. 

O SR. EDUARDO SUPLICV - Sr. Presidente, perguniO 
se o processo relativo a este item está A Mesa para consulta dos 
Srs. Senadores. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sim. SenadOr. 
O SR. EDUARDO SUPLICV - Agradeço a inf0!11l11Çio. 

Gostaria de ter acesso ao mesmo. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Farei chegar is 

mãosdeV.Exa ' _ 
O SR. Vll.SON KLEINtlBING - Sr. Pt.osidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex' a pa· 

lavra, pela ordem. 
O SR. VILSON KLEINtlBING (PFL- SC. Pela ordem.) 

-Sr. Presideote. o requerimento~ solne pedido de urgênciA? 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Exato. 
O SR. Vll.SON KLEINÜBING - PortAnto, não passa na 

Comissão de Assuntos Ecooômicos? -
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- SeriA dado em 

Pleoário o parecer do Relator. 
O SR. VILSON KLEINtlBING - A ComissãO de Assun· 

tos Econômicos deliberou, na última reunião, que todos os proces-
sos de empréstimo, contratação de empréstimo ou rolagem de di
vidas ou de qualquer e~stimo que não ap:ovarian:ioS mais en:i 
regime de urgência. Portanto, meu voto é contrário porque perten· 
ço à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Registrado o voto 
deV.Ex' 

o SS~ Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a mati:ria a que se-tefete"figurari. 

na Otdem do Dia na segunda sessão ordinária subseqdente, nos 
termos do art. 345, IL do Regimento Interuo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Volta-se à lista de 
oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
como Líder do PT. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Uder. Sem 
revisão do cndor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero faur 
um apelo à Presidência do Senado no sentido de que coloque, ain
da. antes do término dos oossos tm.baihos legislativos, na Ordem 
do Dia, o requerimento qlie aprt:SCntei no dia 26 de junho, nos ter
mos dos arts. 170 e 172 do RegimeniO Interno do Senado Federal. 
para que seja incluldo na Ordem do Dia o Projeto de Resolução n• 
53/95, que revoga as Resoluções n's 91-3 94, 95, 96, 97, do Sena
do, relativas à autorização para que o Governo realize emprésti
mos que viabilizem o Projeto SIV AM. 

Sr. Presidente, diversos fatos fazem cem que o Senado Fe-
deral precise urgectemente tratar desta matéria. Assinarain esse 
projeto de resolução vinte Srs. Senadon:s. 

Havia a expectativa, por parte do Govemo brasileiro, de 
que a EMBRAER vendesse aviões pua as Forças Armadas dos 
Estados Unidos como contrapartida da realização do Projeto SI

--V AM e do coottato que a Raytheon assinou com o Governo brasi
leiro. Entretanto, as Forças Am1adas dos Estados Unidos anuncia
ram que uma empresa suíça, vinculada à Raythoon, acabou ven
cendo a concorrência para a compra e fabricação daqueles aviões, 
num valor extremamente signif1C81.ivo. 

Por Outro lado, Sr. Presidente, o Governo brasileiro e o pró. 
prio Ministro-Assessor de Ações ·Estratégicas. Ronaldo Sarden
berg, haviA dito que, em função de modificação na forma como o 
Projeto SIV AM estava sendo realizado, o Senado l'ecleral recebe
ria nova mensagem indicando os termos segundo os quais aquela 
autorização foi modificada. 

O projeto de resolução estabelecia que s6 poderia ser auto
rizado o empréstimo desde que fosse feito um acordo comercial 
com a ESCA .e com a Raytheon.. Frustrou-se o acotdo com a 
ESCA. EDtio, modificaram-se os termos da resolução, e o Gover
no ainda não enviou o projeto. 

Ademais, Sr. PresideDle, fatos graves ocomntm. 

Gostaria que fosse incluído, como parte deste meu pronun
ciamento~ na íntegra. o artigo do Professor- Rog&io Cezar de Cer
queira Leite, O Slvam e o Imperador da China. Nele, o profes
sor relata o proa-.rlimento denominado Kowtow. 

''Kowtow era a fotma de saudação que se tomru 
coriente durante o pcrlodo de dominânciA do J'Inpmo do 
Meio na O.ina, após o loogo periodo de perturbações 
que se seguin i queda da dinastia Han. em 208 A.D. Era 
usada por embaixadores e chefes Militares de outras na
ções ao se apresentarem ao imperador da dinastia Wei. 
ou a um seu representante. O gesto característico do 
kowtow em uma prostração de COI]X) inteiro que simbo
li_zava a submissão absoluta à China, que se considerava 
a ''Única Cultura". - -

O interessante deste cerimonial,. entretanlo, é que 
se originara de uma progressiva ritualiz.ação do que his
toricamente era apenas um pagamento de indenizações, 
pelo qual os palses fracos retn'bu!am a proteção reocbida · 
do poder central. E. por isso, este. ritual diplomático 
manteve o nome de "Sistema de Tril:utos". 

Aqui o Professor Rogério Ceur CeRJUeira Leite procura fa· 
zer um paralelo da ati rude brasileira, que poderia estar nesses mol
des, com respeito i forma a que estamos sendo tratados em relação 
ao Projeto SIV AM. Isso fez-me lembrnr o Professor Goffredo da 
Silva Telles em seu pronunciameiJlo no dia 13 de outnbro de 
1949. Com pronunciamento de extraordinária veemência Sobre a 
criação do Instituto lntemacional da Hiléia Amazônica, o Profes
sor Goffredo Telles mostrou como deveria ser protegida a Amazô-
nia. sem que se fJ.ZeSse qualquer entendimento que pudesse colo
car em risco a soberania brasileira. 

Eu gostaria de lembrar esses fatos e voltarei a este assunto 
na oportunidade em que formos discutir o projeto de resolução. 

Sr. Presidente, a assessoria da Mesa informou~me que para 
que o processado seja incluído na Ordem do Dia é preciso que es
teja junto à Mesa. Solicitei-o à Comissi~ de Assuntos Econômi
cos. Segundo me informaram. o Senador Joio Rocbi-estava com o 
processado e o encamiDhara à Mesa para que, talvez amanhã mes
mo, possa ser colocado na Otdem do Dia, póSsibilitando que o 
tema seja debatido. 

Muito obriga<f\ " ~ 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo a palavra 
ao Senador Adcmir Andrade. - -

O SR. ADEMIR ANDRADE (PS B-PA. Como Líder. Sem 
revislo do orador.)- Eu gostaria de registrar a nossa satisfação por 
tennos tido boje duas audiências com o Ministro elos Transportes, 
Odacir KleÍl!· 

Na primeira delas, levamos o- prefeito da cidade de Cametá, 
bistllrica cidade do Pait. com trezenros e sessenta anos. sofredola de 
um grave problema: o asson:amento do rio Tocantins. Esse problema 
ji vem oc:orrcndo há. mais de vinte anos. Durante esse tempo, o Mi
nistáio dos Transpol1es tem investido altas somas para solucionar o 
caso. É tio sáio, que bá tempos, chegou-se a uma solução de se 
afundar dois navios à beira do Município: um. com 130 metros de 
ccmprimento e. cutro. com 75 metros de comprÍmelliO. 

O Ministério dos Transportes afimdou os dois navios que já 
estavam bastante deteriorados às portas da cidade para evitar o as
sorcameniO. O ili.vio ficou a pouca distância da margem. e o rio 
continua com o problema. per essa razio, há que se fazer urgeme 
um muro de pedra pequeno. Pedimos .ao prefeito que levasse o 
caso ao Ministto dos T:ram;pntes. S. Ex• sensível :l. questão. aten
deu de imediato à reivindicação, a.utorizwdo uma equipe do Mi
nist&io a ir ao local fazer o estudo técnico devido e tomar as pro-
vic:Unciu nccessárúis~- - - - · · 

A outra audiSncia foi com os funcionários da ENASA. A 
ENASA ·Empresa de Navegação da Amazônia-, empresa muito 
prestigiada e muito querida pela população da nossa região, estava 
sendo ameaçada recentemente: de extinção, e os funciooârios vie
ram aqui por duas razões: primeiro, para manter a estrutura da 
ENASA. porque eles conseguimm- desde a montagem de uma ad
ministração com os próprios funcionários - recuperar a: empresa e 
temi-la superavitãria peta primeira vez na sua história. 

O Ministro garaiitiu-nos que, enquanto S. Ex .. for Ministro 
doo Transpon<:s. ninguém falará em exfinção da ENASA. Ela será 
mmida., e S. Ex .. também garantiu que não haverá troca da diret«r 
ria da !NASA. . 

Os funcionários também lá estiveram, acorilpamlados de vá
rios Depu_!Jidos Federais do Estado do Pará, e pediram a perma
n&lcia d& atuãl' direçio, que tem contn"hhído para melhorar a efi
ci&lcia da empresa e tomá-la lucrativa depois de longos anos de 
grande déliciL 

Portanto, fontm. duas audiências importantes, que trouxeram 
resultados satisfatórios para nós, do Estado do Pará, e para a Ama
zama, porque a INASA 6 uma empresa de navegação que serve à 
Amazônia toda, e nio apenas ao Estado do Pará. 

Ernm esses os registtos que gostaria de fazer neste momento. 
Solicito, Sr. Presidente, seja impre~ nos Anais do Sena-. 

do. a documentação entregue ao Ministro dos Transportes. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENA
DOR ADEM/R ANDRADE EM SEU DISCURSO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
ESTADO DO PARÁ 

OFÍCIO PMC N" 185/95 

Exm.0 Sr. 
Odacir Klein 

Cametá- PA, 29 de junho de 1995 

M.D. Ministro dos Transpon<:s 
Bras !lia- DF. 
Senhor Ministro, 

O cais de Cametá volta a necessitai serviços em c:aráter 
emergencial, por parte desse Ministério, razão pela qual solícito 
sua especial atenção para o que passamos a relatar. 

Nossa cidade, com seus 130.000 habitantes, patrimônio his
tórico do povo do Pará. com seus 360 anos de existência e com ca
racterísticas peculiares de sua micro-região. convive há décadas 
com períodos alternados de extrema preocupação e outros com re
lativa tmnqüilidade, caracterizados respectivamente pela ação de
vastadora da erosão do Rio Tocantins --que já destruiu 3 ruas da 
cidade - e pelas obras paliativas que temponuiamenle seguram a 
destruição do barranco do cais. nà frente da sede urbana. 

Nos arquivos desse Ministério, V. Ex .. poderá encontrar 
processos de obras e investimentos realizados nos últimos 20 anos, 
os quais. se não conseguinun resolver, ao menos amenizaram os 
efeitos da citada erosão fluvial. 

Uma das últimas providências adotadas foi o afundamento 
de dois'riavios em frenlc à cidade- um com 120 e outro com 70 
metros de comprimento- para tentar deter a força das águas, o que 
representou uma medida sui generis para o soluciooamento deste 
tipo de problema. Ocorre que no espaço existente entre os navios 
afundados e a beira do cais permaneceu a ação das águas, bem 
verdade que com menor intensidade,_ mas que nos dias de hoje vol
ta a preocupar nossa população, pois o que existia de cais já foí le
vado na erosão, que agom volta a ameaçar a frente da cidade. 

Para impedir a destruição que ora se verifica, faz-se neces
sária, segundo pareceres técnicos, a colocação de um espigão de 
pedra bruta no vão entre a popa dos navios e a beim do cais. 

O material necessário ã obxa é encontrado na região, portan
to urge que se dê soluções a este problema do município, que con_
sideramos o mais grave. 

A primeira medida que solicitamos é que V. Ex .. designe 
uma comissão de técnicos especializados do setor ou órgão subor
dinado a esse Ministério, para que, em caníter de urgência, seja 
feita uma avaliação da situação, visando a elaboração de um proje
to~ também em caiáter emergenciaL 

A Prefeitura Municipal de Cametá está pronta a prestar todo 
tiPo de colaboração pooslve1- inJormações, apoio logistico etc. -
para que o encaminhamento se dê da maneira mais ágil possível. 

Certo de poder contar com sua sensibilidade, fico no aguar
do de sua manifestação, na brevidade possível e antecipo sinceros· 
agradecimentos pelo empenho com qUe se dedicar no atendimento 
de nossas prementes necessidades. "' 

Atenciosameote, - João Medeiros, Prefeito Municipal de 
Cametá. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os Srs. Senadores 
Odacir Soares. Esperidião Amin. José Ignácio Ferreira. Carlos Be
zerra e Joel de Hollanda enviaram discursos à Mesa. para serem 
publicados na fama do disposto no art. 203 do Regimento Interno. 

S- Exils serão atendidos. 
O SR. ODACffi SOARES (PFj..-RO)- Sr. Presidente. St's 

e Srs. Senadores, característica deplonivel dos tempos em que vi
vemos é essa dessensibilização que, progressivamente, se vai ope
rando na opiniAo J'lblica. ante a 10rrente de inJormações e episó
dios da mais variada natureza. que diariamente são divulgados pe
los canais de comunicação. 

Vamos de tal forma deixando-nos anestesiar pelo conheci
mento repetitivo das oc:onências que se sucedem à nossa volta, 
que jli começamos a derliDar em nossa capaciciàde de retê-las, de dis
cemirsua relevância, ou de sobre elas exercitaroosso senso critico. 

Terá sido em virtude desse tjmO~no, que, dias atrás, pas
sou quase despercebida, uma notícia, que _sob.vários aspectos, está 
a merecer os reparos de todos aqueles que acompanham as decisõ
es do Governo nestes tempos de ésc"kssez áe recur:ros. 
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Com efeiiO. Sr. Presidente, a Nação inteira tomou conheci. 
memo de que a União está em vias de conceder ao Governo pau· 
lista um pacote de ajuda f~.IPUceira:. do porte de 6 bilhões de reais,. 
a despeito da inadimpléncia do Estado de São Paulo com a União 
e em que pese à predominância do apelo à austeridade prevalente 
no discurso da equipe ecooõmica do Governo. 

Na verdade, o socorro prestado ao govemo de r-..fário Covas 
representa empréstimo por longo prazo de RS 6 bilbc}es: de reais ao 
Banespa -um Banco dado como irreo1perável, a menos que priva
tizado - e à CESP. que com o aval do convalescente Bap.espa, ba
bilitar-se-á a captar no eXterioi USS 650 milhões para pagar dívi
das junto ao próprio Tesouro. 

Sem falar nos RS 250 milhões de reais que seria destacados 
do Orçamento da União, para. a coostrução de uma pbilte-rodofer
roviária em Santa F6, na fronteira de São Paulo com o Mato Gros
so do Sul, destinada a permitir o escoamento de 10 milhões de ter 
neladas de grãos do Centro-Oeste, passando por São Paulo em di
reção ao Porto de Santos. 

Ao noticiar esse evC:nto, aqui sumariamenie ar.reseiitado, ''O 
Globo" fez os seguintes coÓ:lentários: · 

"Não é a primefra vez que a União privilegia o 
Governo paulista. em detrimenro do esforço de austeri
dade exigido pelo plano de estabilizaçio e dos pareceres 
técnicos do Banco Ceottal e do Tesoorc Nacional. Os 
dois órgãos foram contrários à exceção aberta pelo m.i
nistto da Fazenda Pedro Malan, pora que o governador 
Mário Covas pudesse tomar US$ 600 milhões empresta
dos do Banco Mundial p6I1l despoluir o Rio Tietê." 

Por outro lado. comentando medida auá.loga refen:nte à re
solução do Banco Central de "federalizar" a divida mobiliária da 
Prefeitura de São Paulo, orçada, boje., em RS 23 bilhões. mediante 
permuta de títulos municipais por LBC (Letras do Banco Central), 
o mesmo jornal acrescenra: 

''Esse tipo de socorro. que já havia sido dado pelo 
Banco Central a vários estados, premia os governantes 
que não se esforçam para ajlstar as fmanças píblicas. 
São Paulo, por exemplo, desde o inicio da atual adminis
tração municipal promoveu um ritmo de obras incompa

"iívetcom a sua capacidade fmanceira.. .. 

Sente-se, Sr. Presidente. nessas crlticas do vespertino catiOCi; 
um pouco das rea.ções que experimentam os demais Estados, ante o 
generoso tratamento de exceção OOilCCidido ao GovCmo P811lista, nes
ses tempos de m:ração de recursos e de oootenção dos sa--

Em verdade, as demais regiões do Pais, ao verem as estra
das que as servem. suas escolas e seus hospitais à beira do sucal.ea
mento, por falta de recursos financeiros. e ao tomarem conheci
mento de que estes. andaram sobrando para socorrer o Governo do 
Estado mais próspero do País. não podem fugir ao sentimento de 
perplexidade, logo transformado em impultto reivindicatório, vi
sando a um tratamento equânime. por parte do GovetllQ daJJJ:aião 
em relação às demais regiões do País. 

No caso da Regiãó Amazônica. que me honra tepl'eSCDtar. e 
cujas principais carências acabam de ser elencadas, no recente e 
frutífero ll Encontro dos Parlamentares da Amazônia Legal.. tendo 
sido estas. inclusive. apresentadas ao Excelcnlissimo Senhor ~si
dente da República. a reação que se seguiu à noticiA da liberalida· 
de governamental, segundo pude notar, não coloca sua énfase nos 
aspectos aparentemente criticáveis do episédio. 

Pelo contrário. ela exprime uma expectativa de qu_e o suce
dido abre uma fase nova, n"a qual as aflições regiooais começam a 
receber a atenção concreta do Governo Federal. 

Sintoma favorável a essa interpretação é o anúncio -de um 
CQD.junto de medidas visando à concessão de recursos fmanceiros 
da União, para projetos de desenvolvimento do Rio de laDeiro. 
Minas Gerais e Brasília. inclusive para ampliação ou coridusão 
das obras do met:rô das cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte 
e a-raSília. 

-0 que nossa região tem todo o direito de reivindicãr,' com a 
maior veem&cia. é que tal liberalidade do governo nio Se esgote 
no atendimento às privilegiadas regiões do eixO Rio-São Paulo
Belo Horizonte-Distrito Federal. 

Se tal viesse a acontecer. aí siri:l. a Região Amazônica; ago
ra melhor articulada e mais eficazmente interpretáda pelOs Parla
mentares da Amazônia Legal. por ilitermédio destes. iria aié O Pre
sidente para clamar e expor que, com apenas a sexta parte dos te
cursos agora concedidos a São Paulo. a Amazônia poderia resolver 
suas antigas e mal consideradas reivindicãÇôes tais COmo: o reca-
~mente da BR 364; o asfaltamenro da TransamazôniCa. no tre
cho Marabá-Altamira-llairubo; da CUiabá/Santarém, assim· como a 
pavimentação, no lado brasileiro. da rodovia que ligará o Brasil ao 
Pacíflco- a TrailSpacífico. • 

Tal montante permitiria, ainda, resolver c~Cias· .outras. 
como a construção de mín.i-bidrelétricas e a inslalação do lifiliãO 
destinado a levar a energia de Thcuruí. passando por Altamira:. áté 
Rurópolis. no Pará. · · · · · · 

Isso. para só mencionar algumas, entre as reivindicações 
elencadas DO n Enconlro dos Parlamentares da Amazônia Legal. 

Eis aí, Sr. Presidente. as pooderações que faço. ~tetpretan
do as reações de uma região que luta per integrar:se ao Biasil _e 
por ver o Brasil a ela se integrar. . _ . · · 

Obrigado. 

O SR. ESPERIDIÁO AMIN Q'PR.SC. ) - Sr. Presidente, 
sn e Srs. Senadores. às vésperas de coincidir o término dos pri
meiros seis meses de gestão do Gcwerno FHC com o primeiro ani
versário de nossa moeda camnte- o Real-~ soa-me extremamente 
oportuno que o Senado Federal se disponha, hoje, a e~ejar uma 
discussão cujo objeto central seja. o balanço da politica econômica 
que ora se instaura no País. 

Sem incorrer no vfcio das paixões e da cegu~ira Partidária.· 
para uma ocasião de balanço, deve-se preservar a moderação. o 
bom senso, a prudência e sobretudo a honestidade. Por isso; até 
onde se puder manter. o distanciamento de nossa iricursão analíti
ca deve ser reiteradameme recomendável. 

A tarefa não é (ácil.porque o Real de fato correspondeu a 
muito do que dele se esperava. tanto internamente quani:o ex tema
mente. Internamente, a infl~ se reduz em um ano a uma taxa 
que se aproxima dos trinta e -Cinco por cento. o que é formidáveL 
Externamente., desde sua implantação. as nações do mundo nos 
olham com lentes revestidas de menos indícios de desetidito e en
xovalhamento. 

Naruralmente, a recuperação de nossa economia deve-se em 
muito aos efeitos de segurança e planejamento gerados pela estabi
lidade de valor que nossa moeda adquiriu, jlnto a toda a cadeia de 
produção. consumo e investimento- da economia. em comparação 
com outras moedas mais fortes. como o d61ar. o marco e o ien. 

Graças ao Real, o itinerário da prosperidade brasileilll foi 
redescoberto de lfUlD-eira aparentemente ineversível. Com ele ir
rompe-se uma nova fase da história do País e por ele ó Brasil des
pertou para a consciência da arra. de seube_rcado. 

Mas isso pio é tudo ne~ País deve se contentar apenas 
com o que até agora se obteve. Seus de~ios devem ser identifica-
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dos e prontamente corrigidos. Para isso, o tom impresso ·neSte dis
curso não deve ser de ufanismo, nem de pessimismo. Inversamen
te. o tom é de alerta. 

Sr. Presidente. nessa lógica, é lugar-comum hoje enaltecer 
·as vantagens que o Real trouxe à economia bnl.sileim e aos brasi
leiros. Caem no vazio as críticas que apontem falhas ou erros em
butidos no Plano que possam chegar a comprometer o sucesso da 
JJ.ovamoeda. 

Contra todos aqueles que anteviam um devir sombrio _e lú
gubre para a Nação, o Real se mostrou e ainda se mostra roOOsto o 
suficiente para garantir um padrão de estabilidade de preços rara
mente presenciado eoi nossa história:. Em vez das tradicionais e 
mal-fadadas promessas de perenidade dos planos anteriores, o 
Real rompe a fronteira da credibilidade temporária e deixa para 
trás as desconfianças infundadas. 

Sem receio, podemos considerar supeta.da a fase de experi
mentação do Real. Longe de ser confundida como uma passageira 
lufada de vento. sua inteCtenção acertada em nossa tumultuada 
saúde econômica inaugurou e:of nosso solo um espírito pioneiro de 
desenvolvimento susttmtado. 

Para além da demarcação político-eleitotal. a nova moeda 
parece ter acompanhado um movimento dtmiOO- independente e 
muito maduro. Dotado de uma autoridade que foi sendo conquista
da paulatinamente dentro e fora das esferas de poder. o Real se fu
ma acima da filiação ideológica e abaixo da superfície partidária. 

Ao seguir com rigor um receitu!rio teóricO -adequado aos 
ajustes de uma realidade tão atípica como a Vivida pela economia 
brasileira, o plano Real se impôs pela neutralidade de iDteresses 
que não estivessem claramente em favor da resolução dos graves 
problemas sociais que grassam no País. 

Obviamente, o papel desempenhado pelo ex-Ministro da 
Fazenda e hoje Presidente da República Fernando· Henrique Car
doso se reveste de uma importância inestirilável_para. o éxito de 
todo Q processo de estabilização da economia biasileira.. Sua diier
minação política, conjlgada: a uma visão de mundo bícida e escla
recida. o credencia de antemão para o posto de grande estadista da 
história brasileira. 

Sr. Presidente, no entanto, para que este prenúnciO de su
cesso seja completamente confmnado, mgem alguns reparos na 
conduta do plano econômico. Como é de conhecimento de todos. a 
estabilização da moeda não consiste meramente num processo fi
nito de medidas e ações políticas. Pelo contrário, a perenidade da 
estabilização depende de diversos fatores, seja de ordem estrub.l
ral, seja de ordem conjun~@l, a cujos moVimeritos-as autoridades 
econôm.icas não podem absOlutamente furtar-~: 

Não imaginem precipitadamente, Srs. Senadores., que estoo. 
a esbarrar numa contradição hip6crlta. bem familiar ao discurso 
proselilista. Nada disso. O apoio de meu partido ao Real é mani
fc.<>to e s_incero. Por isso mesmo, não podemos omitir-nos diante de 
percalços que eventualmente surjam no curso de vida do Real. 

E esse é o caso atual. Estou convicto de que a siruação da 
economia brasileira não está funCionando em sua plena potenciali
dade. Apesar de todos os benefícios advindos com o ingresso do 
Real, a impressão que se tem é a de que o plano eronômico patina 
numa crise de proporções ainda não muito bem avaliada$. 

Pois, é certo que o País goza de necessária tranqüilidade po
lítica com o Real, mas isso não é condição suficie.nte para a con
quista de nossos ideais de autodesenvolvimento. Mais ainda~ pare
ce ser unânime nos meios mais ou menos. -inteirados do quadro clíR 

nico da situação económica do País que intervenções drásticas de· 
vem ser rapidamente acionadas. 

Apesar de toda a euforiã que o Real inStaurou. num primei
ro momento, no ambiente das atividades econômicas e nos negó
cios em geral, um indesej~o sentimento de i.i::l.(p.iiei.ação corileça ·a 
se alastrar no seio da sociedade brasileira. Isso se justifiCa, pelo 
menos em parte, pelo panorama de recessão que parece desenharR 
se no horizonte produtivo. 

_ Sr. Presidente, de fato, a política monetária de juros altos. 
de cuja orientação a equipe ecooômica tem o orgullio de ser o sus
tentáculo. tem IndisCriminadamente provocado estragos e danos 
em todo o setor produtivo brnsileiro. Numa época em que o convi
te ao. investimento na produção corresponde ao entrelaçamento 
inevitável mJma dívida fmanceira de difíCil resgate, o empresaria
do do País não vê outra perspectiva senão a ret:ntção dos negócios 
e o desemprego em cadeia. 

Ao lado do patamar estratosférico dos juros. o Governo não 
atenta para a catástrofe que igualmente se avizinha em direção ao 
setor exportador brasileiro. Ao operar com uma política cambial 
que privilegia a prolongada superestimação artificial de nossa 
1IlOOdiL em relação ao dólar, o Brasil incide equivocadamente 
numa diretriz cuja preri:rissa aporita O aniqUilamento automático do 
set.or exportador. 

No Estado de Sa,nta Catarina~ Sr. Presidente-, a reclama
ção já deixa de ser isolada para tomar forma de uma indignação 
pública e coletiva. A Associação Comercial e Industrial de Criciú
ma (ACIC) alerta para o perigo da quebradeira generalizada que 
começa a despontar na região. Com muita justiça, a direção da 
ACIC lembra que a indústria e o comércio atenderam com pronti
dão. aos apelos de racionalização e qualidade que tanto se exigia 
para a modernização do País. Mas, e a contrapartida? Como ter 
acesso ao crédito .sem ser ridicularizado pelos banqueiros? 

Em ltajaí. o quadro não é menos desalentador. A Câmara de 
Dirigentes Lojistas de lá expressa a mesma indignação quando 
descreve que quem paga a conta fmal de uma politica tão in,irata 
são os médios e pequenos empresários, cuja precária estrutura de 
au_t9fmanciam®tO lhes sujeita às mais execi:áveis situações de bu
miJhação e miséria. Destituí&iKi de crédito acessível, os lojistas da· 
região são gravemente penalizados pelo recuo imedíato do consu
mo. Como competir com os artigoS importados que recebem indi
retamente o incentivo do câmbio favorivel? 

Sr. Presidente, nessas circunstânciaS, a c001blnação de juros 
escorcha.ntes com câmbio defasado tem inadvertidamente reduo
dado'.em prejuí:W incalculável para a economia do País. Sem aces
so ao crédito e simultanea.men~ sufocada pela iminência da ina
dimplência, a iniciativa privada apela ao Governo FHC maior sen
sibilidade na condução da política monetária, cambial e fiscal. 

Tal sensibilidade deve ser convertida numa politica econô
mica menos ortodoxa e mais sensata. Os economistas de_ plantão 
do Governo devem acompanhar mais de perto o desempenhO da 
diversidade produtiva que compõe nosso _PIB. Por mais correta 
que seja a adoção de uma política tão draconiana do ponto de·vísta 
da teoria monetarista. não há argumentos que justifiquem imposi
ções tão amarga5 ã produção. 

Em absoluto a fidelidade ao Real deve compromt;ter a vo
cação produtiva do País. Os limites a que se submete o povO brasiR 
leiro em favor da estabilização & moeda não podem superar a ex
pectativa de o Governo gerar riqu~ e expa.Bdir empregos. Os 
custos para a manutenção do Real não podem .comprometer nossa 
capacidade de crescimento· e progresso. 
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Ora, a elevaçlo dos juros agride não s6 o pn:dutor como 
também o consumidor. que não vê outra alternativa senão inter
romper suas compras diante de juros tão elevados para o crediáriõ. 
A meu ver, a conseqüente retenção da demanda como única políti
ca viá.vel para estacionar a elevação dos preços médios de n~ssa 
economia em patamares mínimos parece-me extreD:UiiD.ente stm
plista e covàrde. Fica a indagação: como reter o fluxo nablral de 
COilS1llllO de uma sociedade tio carente de bens e mercadorias ele
mentares. corno 6o caso da nossa'.? 

Sr. Presidente. 
A proocupação se toma ainda mais grave quando se constata 

que o Brasil emborol em defmitivo pom um modelo de economia de 
perfil hõeral. cujo teimômelro de saúde 6 indicado pelo mercado, pela 
~ncia, pelo proço e pela qualidade. Com a abemna de noosas 
fronteiras para o merCado externo, o Brasil não pode isoladamente 
propor uma polítiCa iDoi:iefária e cambial tioextonivL -

Mesmo porque tal política nio condiz de fot:ma alguma 
com o espírito de reformas,que ma se verifica nas instituições bra
sileiras. O sopro de mudanças que vemüa atualmente nossa Carta 
Magna se direciona indiscutivelmente a um modelo de ~oau.a 
em redor de cujo eixo gravita um Estado de papel bem reduzido. 

As emendas constitucionais sobre as quais o Senado Fede
ral ora se debruça sugcyem. na sua essência. uma leitura que s6 
tem a CODlribuir para o fona.Iecimento do ReaL Nesse SCDtido, com 
a quebra gener.ilizada do monopólio do Estado brasileiro so!m: ati
vidades ocooômicas reivindicadas como dpicas de mercado, o equilí. 
brio de nossa moeda SOlá, em gt3Dde medida, perseguido mediaDie a 
auto-regulameDtação de preços pela lei da livre~ 

Ao Estado caberá prioritariamente atuar comO agente -pro
motor do crescimento econômico do Pais. Para taoto. deve pautar 
suas políticas monetária, cambial c fiSCal de acordo com uma flkr 
soflll que privilegie a produçio e a expansão das 'riquezas. Con
centrado na execuçio de políticas públicas relacionadas a saúde, 
habitação, transportes, segurança e educação, o Estado enxuto 
cumprirá com mais pertinência suas funções administrativas. 

Sr. Presidenle, SI"s e Srs. Senadores, 

O .Gov-o do Presidente Fernando Henrique Cardoso pos
sui a cxcdibilidade c a compet&cia necessárias para tomar as deci
slles que reponham sua política econômica nos devidos trilhos da 
prosperidade. De nada adianlaiá insistir nOs jurOs iltos se o preço 
a se pagar é a falSncia de nosso parque industrial e de nossos esta-
belecimentos colllCICiais.. -

Nessa condição, a intransigência com que o Govemo tem 
presidido o comando da política econômica deve ser compatível 
com a análise dos resultados a que se tem chegado após um ano de 
estrada do plano Real E os resultados sio bem nítidos. Nenhum 
pais que pretenda resgatar sua economia do caos em que está ato
lada consegue ter sucesso a loogo prazo aplicando internamente 
taxas de juros tão aWsivas. 

Antes que seja muito tarde, é preciso que a equipe econômi
ca reveja suas posições monetárias e- pondere Com- seriedade a 
perspectiva nada longínqua de ter de se trabalhar com uma taxa de 
juros fiX& de doze por cento ao ano. Enquanto não for aprescn_tada, 
enfliii, nenhum alternativa que combata de frente o problema de 
juros, teremos que lutar pelos doze por cento. 

Longe de ser uma determinação insaria de Iiossa Constitui
ção, nos dias de hoje ela nos parece a mais acertada de todas as de
cisões tomadas naqueles turvados anos oitenta. Assim,_ não há o 
que discutir, o Real s6 sobreviverá se e somente se o Governo tc-
vir sua política monetária. - -. 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES). Sr. 
Presidente, Sr's c; Srs. Senadores, quando o Brasil foi descoberto 
em 1500, Pedro Alvares Cabral tomou posse das tenas em nome e 
para o domínio do rei de Porb.lgal.Com o decorrer dos anos, algu
mas dessas teiTaS foram transferidas para particulares pela Coroa 
Portuguesa, através de doações. Constituíram-se assim as famosas 
sesmarias, passando essas glebas ao domínio privado. O estado 
brasileiro, sucessor da Coroa, mantém a presunção de ser o dono 
de qualquer solo existente no nosso território e que não seja jurldi
ca c legalmente rondado como do domínio privado.Segundo a 
Coustituiçio de 1891, artigo 64, o particular ocupanle de qualquer 
área deve provar pela cadeia de tíndos sucessórias ou por documento 
lu\bil, o desmembnunento dó' gleba que a destacou do patrimõnio pú
blico. Algumas áreas, no eDiaDio, ainda JlCDllliil<'C<I do domínio do 
Estodo, como 6 o casoespecllko dos tetrenos de marinb .. 

Inicialmente criados com a finalidade de facilitar a defesa 
da costa brasileira contra a inrursão predatória de outras potências, 
os chamados terrenos de marinhas, hoje, têm sido utilizados pela 
Uniio para a instalaçio de unidades militares, projetes de assenta
mento de comunidades carentes e alguns deles tornãram-se áreas 
de preservação ambiental. Sob esse aspecto, nada há a se conde
nar. Ao contiário, o ttabalho desenvolvido p ela Secretaria de Pa
trimônio da União, geston. dos terrenos de marinha, é merecedor 
de rasgados elogios, principahnent.e no que diz respeito à conser
vação da nossa mata atlántie3y mangues, morros, dunas e praias. 

_ _ _ _ No entanto, a partir do crescimento desordenadO das cida
des litol-âneas, com a ocupação indiscriminada do solo, partes des
ses terrenos de marinha passaram a ser ocupados por particulares, 
atrãVés do pagamento de taxas de aforamento. Os tribulDs perti
nentes são recofuidos anualm.eDte aos cofres da União. 

Infeli:m:J.ente. porém. em cidades-ilhas como Vitória. Capital 
do Espúito Santo, o conCeito de terrenos de marinha acabou se 
transformando num permanente motivo de conflito entre o Estado; 
proprietário da área, e o cidadão comum. seu eventual ocupante. 
Como Vitória é uma illia, subtende-se que todos os terrenos fron-. 
teiriços à cosla pertencem ao domínio -da União. Grande parte des
sa gleba já foi dominada pelo asfalto, pelos espigões e outras cons
truções, através de ocupação autorizada pela Secretaria de Patri
mónio da União. O que nos preocupa é. pelo menos no caso típico 
de Vitória, o conceito de terreno de marinha defendido pela União 
contim.Ja sendo o mesmo de 80 anos atrás, quando o mar avançava 
sem nenhum obstáculo até o centro da cidade. Nesse periodo, atra
vés de inúmeros aterros, Vrt6ria aumentou a: sua área tem"lorial. 
quase duplicando-a. 

Aí é que surge a grande indagação. O que são terrenos de 
marinhas? Aqueles determinados pela fiXação da Linha de Prea
mar Médio de 1831, representando uma configuração geográfica e 
territorial com mais de !50 anos, ou aqueles determinados pela ex
plosão imobiliária da cidade? Aparentemente, aSocrelaria de Patri
mônio da União, objetivando acrescentar mais..t.ecursos ao Erário, 
continua raciocinando em temiOs do século passado, tanto que 
promoveu recentemente um recadastram.ento daquilo que conside
ra terrenos de marinha no Estado. Como resultado desse cadastra
mento, Os coDtnõuinteS capiXabas passaram a receber notifi~ ln
timando-os a recolherem as taxas de foro e ocupação de áreas presun
tivamcnte pertencentes à União~ Para que se tenha uma idéia da mag
nitude desSa Oneração, diga-seque o cadasuamento elevou o número 
de propriedades atingidas de treze mil para trin1a e tres miL 
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É evidente que uma considerável paiCela desses contribuin
tes não está de acordo com o pagamento das taxas arbitradas e ju
ridicamente não podemos deixar de lhe dar respaldo. Já se consta
tou e se comprovou j.Into à Secretaria de Palrimônio da União que 
muitos desses imóveis foram adqui:ridos de terceiJO$ -sem que a es
cr:ituia correspondente rcgistmsse ser teneno de marinha. Outros 
cootribuintd citados ocupam terrenos que foram transferidos da 
União para o Espírito Santo, nos bairros do Parque Moscoso e 
Bento Femin, em Vitória, hli alguns anoo aaescidos por freqüen. 

'tes aterros realizados pelo Governo do Estado e hoje separados do 
mar por mais de um quilômetro. E existem também os conlribuin-

• tes que, nio tendo sido informados dos aitérios utilizados pela Se-
ctetaria de Palrimônio da. União para avaliação dos seus imóveis, 
recusam-se a aceitar as taxas fJXadas, por entendê-las acima do 
preço de mercado. 

O mais grave de tudo, porém, é que a Secretaria de Patri· 
mônio da União fiXru um praZO mínimo. até o dia 30 de junho, 

. sexta-feira. para que os proprietários desses imóveis recolham os 
impostos pretensamente devidos, mgularizando a ocupação. Vá

. rias entidades vitorienses. entre elas a Associação Brasileira de 
· Mulbetes de Carreira Política - ABMCJ-BS e a Associaçio dos 
· Moradores da Pm.ia doCanto, com toda jlstiça, se levantamm con
tia a cobrança inusitada e, principalmente, contia o prazo rlgido 
estipulado para o pagamento. Com efeito. se levannos em conside~ 
ração que o povo brasileiro esti fmanceiramente asflXiado, a im
posição desse novo e pesadissimo ônus imediatamente após o re
colhimento do Imposto de Renda deixará mnitos desses contri
buintes com grave dificuldades orçamentárias. 

Hoje, pela manhã, tivemos opatunidade de estabele= um oon
tato oom os dirigectes da Seadaria de Plllrim&io da União e, nesse 
enoomo. solicitamos que o prnzo pam recebimento das referidas laXas 
seja pmrogado por seis meses, permitindo a cada cidadão receber me
lhoms infomuzç6es quanto aos lançF!Inrnlat oootra ele fedes. 

A nossa interferência visa, inicialmente. evitar que se 
crie um grave problema social em Vitória. Mas. muito mais do 
que isso, objetiva despertar a atenção do poder público para 
uma situação jurídica, que, pelo seu anacronismo, não tem mais 
condições de sobrevivência nos tempos modernos que hoje vi
vemos. ÊS'tamõs conVencidos de que, diante -da exaustiva expo
sição que ftxemos sobre o assunto, os dirigentes da Secretaria 
de Patrimõnio da União atenderão a reivindicação dos contri
hnintes capixabas, prorrogando o prazo para recebimento dos im· 
postos e permitindo à$ duas partes envolvidas uma avaliaçio 
mais profunda do presente quadro. 

O SR CARLOS BEZERRA (PMDB.Mf) -Sr- Presiden
te, sn e Srs. Se~s. tenho defendido, nes.ta TnOuna, a UEECJlle 
recuperação da malha rodoviária federal, patrimônio estimado em 
150 bilhões de dólares que, por inanição govemamental oo por 
distmcida visão das prioridades nacionais, está-se degradando I.DO 

após ano, com riscos de -deterioraÇão completa em muitos trechos 
ou em rodovias inteiras. -

Tenho defendido, também, Senhor Presidente e nobres Co
legas, a duplicação, no mais curto prazo poosivel, de algmnas <Jes. 
sas rodovias, em especial aquelas que., por colll(X'Itarem tráfego 
intenso. aumeotam sub5tancia.lmente o tempo de viagem. com sérios 
riscos de acidentes e evidentes prejuízos pom o transporte de carga_ -

Ainda dentro desse tema, de inquestionável importância na 
·vida nacional, abordan:i hoje a situação da rodovia BR 163-364, 
de traçado coincidente em Mato Grosso. Estado que me cabe.hon
rosamente representar nesta Egrégia Casa. Se até agorii defendia 
convictamente a recuperação das estradas federais em todo o terri-

t6rio nacional posso. agora. mais do que refocçar minha çoovic
ção, dar meu testemunho da simação cai que se CilcoOtra essa ro
dovia. no txu:bo jí referido, que liga o município de Rondonópolis 
ii capital do meu Estado, Cuiabá-

Esse segmento, Senhor ~ÍdeDle, Senhoras e Senhores Se
nadores. é, sem qualquer dúvida, o mais importante de toda a re
gião Centro-Oeste. Por ele trafegam, diariamente, mais de sete mil 
veículos. Nos petiodos de safra agrícola, o número de caminhões 
chega a representar 80 por cento do total de veículos em trânsito 
nesse trecho, fato que, por si. nos dá a noção exata de sua impor
tância. bem como do desgaste a que está submetido • 

Não custa lembrar que o Estado de Mato Grosso é o segun
do produlOr nacional de soja. leguminosa que se destaca na nossa 
pauta de exportações, e que é escoada pelos portos de Santos e Pa
ranaguá- Já aqui se pode observar a importância da BR 163·364 
para a economia nacional. A citada rodovia é essencial para trans
portar, além da soja. os demais produtos agricolas do Mato Grosso 
que abastecem difenlntes regiões do território nacional; além de 
todas as mercadorias procedentes do Sul e do Sudeste, especial
mente manufaturados. para atendimento da demanda 9-e parte do 
Centro-Oeste e do Norte do País. Enr~ Senhor Presidente, Se
nhoras e Senhores Senadores, para resumir a importância da BR 
163-364, basta dizer que ela é a única opção rodoviária para atin
gir os Estados de Rondônia, J\tnazoiw, Acre e porte do Pará-

Tamanha importância e tamanha precariedade fazem supor 
que as obras de rccupemção e duplicação desse segmento rodoviá
rio exijam verbas astronômicas. Na verdade, são 205 quilómetros 
de pisla. duramente castigados pelo tráfego intenso de veículos pe
sados. Desses 205 quilômelroS, façamos justiça. 142 estão sendo 
parcialmente restaurados pelo Departamento Nacional 'de Estradas 
de Rodagem. cujos ~rsos orçamentários, porém. são irrisórios 
diante da toai necessidade da malha rodoviária brasileira-

Apesar da veri>a minguada, o DNER acenacom boas p=· 
pectivas, que esperamos se txaduzam em ações concretas a curto 
prazo~ Levando em conta a escassez de recursos, aquele 6rgio do 
Ministério dos Transpxtes vem desenvolvendo estudos parares~ 
tauração e duplicação de algumas rodovias mediante concessão. 
Para isso, desenvolveu esmdos no sentido de selecionar as rodo
vias ou os segmentos prioritários; diSpondo já. neste momento, do · 
diagnóstico_ preliminar. Os primeiros esbldos indicam a necessida
de de duplicar e restaurar 1 mil e 700 quilômetros, e de restaurar 
oulroS 13 mil quilômetros-

A segunda etapa dos estudos. por ser concluída brevemente, 
consiste no exame de viabilidade dos eixos rodoviários e na sele-
ção da rede para exploração das rodovias, a partir de dados já exis
tentes no próprio DNER. A terceira consistirá em assessorar a im. 
plantação e implementação do programa de concessões. 

A grata notícia do DNER. Senhoras e Senhores SeÍladcres, 
é que a BR 163-3641 Mf- trecho que, como salientei anteriormen
te, liga Roodonópolis a OJiabá - é uma das rodovias selecionadas 
para duplicação. Sua inclusão entre os trechos- prioritários. eotrc
tanto, necessitará ser coorumada oa terceira etapa do levanra.mento 
que vem sendo realizado pelo DNER, motivando, da parte dos 
mato-grossenses, natural receio de que a rcxlovia não receba trara
IQ®to oonsentâneo com sua sobeja _e destacada importância.. 

Por rudo isso, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se
nadores, em meu nome, e em nome do povo mato-grossense que 
me honra representar nesta Casa de Leis, faço veemente apelo ao 
DNER e aoExcelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Oda
cirKlein, para que a BR 163-364 seja duplicada urgentemente, IX'I' 
meio de parceria ou concessão, para reverter o quadro que hoje se 
obsexva, de morosidade no tráfego, de acidentes que poderiam ser 
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evitados, de consumo elevado e desnecessário de combustíveJ,_c 
de fretes onerosos, com graves ~juízos para a comunidade mato
grossense e pam a economia nacional. 

Muito-obrigado! 
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE) · Sr. Presidente, 

sn e Srs. Senadores., o Presidente Fernando Henrique Canloso, 
tendo a seu tredito a aprovação da nova Lei de Concessões. moti
va-se agom, no mesmo sentido da abertura econômica. em obter 
do Congresso Nacional a votação favorável das emendas de refor
ma da Constituição, para assim garantir as condições ideais de in
serção do Pais no bloco das nações. desenvolvidas. 

Em questão de tal complexidade, avultam os problemas a 
requererem pronto equacioo.ameniD. No campo legislativo, por 
isso mesmo? remanescem dependentes de regulamentação pontos 
fundamentais dessa politica, nio obstante as pressões ditadas pela 
marcha incontrolável do tempo ou pelos investidores privados. na
cionais e estrarigeiros, ávidos da boa aposta nas confrrmadas po
tencialidades brasileiras. 

A Lei n• 8.987, de p de fevereiro de 1995, estabelece dis• 
posições "sobre o regime de concessão e permissão da prestação 
de serviços públicos, previsto no artigo 175 da Constituição Fede
~ e dá outras providências". Os entendimentos havidos entre a 
Presidência da República e o Congresso Nacional, quando da vo
tação do (X'Ojeto, previram a edição de Medida Provisória que 
viesse a complementar a nova legislação, especialmente quanto à 
outmga. proiiOgação e reestrulllração de concessões. 

Pretendeu-se, com isso, defmir as·regras de adaptação de al
guns setores aos termos da lei. independeotemente da regular con
tinuidade dos serviços. Criou-se o vínculo da nova norma com o 
Programa Nacional de Dcsestatização, permitindo a reestruwra
çio de estatais e sua lraDSferência. quando conveniente ao Pais. ao 
controle privado. No caso de serviço público de geração, transmis
sio e distn"buíção de energia elétrica. decidiu-se estabelecer requi· 
sitos de qualificação das concessiow\rias, para prom>gação das 
ccocessões existentes, com o fun de resguardar a qualidade e o 
prosseguimento da prestação de serviços. 

Há previsão de remédio para as obn:s paralisadas ou atrasa
das, tendo como causa as dificuldades fmanceiias das concessio
nárias estataiS, sob a forma de permissão de sociedade com as em
presas privadãS,. visaiiâO-a conclusão dos empreendimentos. Ga
rantiu-se livre acesso dos produtores e grandes consumidores aos 
sistemas de transmissão e distnOuição, com a fmalidade de obter 
um grau benéfico de competição na produção e comercialização 
de energia el~trica. -

Incentivou-se a competição e a ·eficiência. criando-se para 
consumidores especiais a-liberdade de contratação de fomecim.en
to, em regime de livre concouência. Abriu-se a possibilidade de 
reagrupamento de mercados de distribuição de energia elérrica, 
obedecidos os critérios de raciooalidade operacional e econômíca. 
Defmiram-se condições de isonom.ia para que as estaLais conces
sionáriaS- de energia elétrica possam enfrentar a competição com 
as empresas privadas. nas licitações de coucessão. 

A Medida Provis6iia feriu ainda aspectos de cisõea e fusões 
de empresas concessionárias de serviço público, naquilo que com
pete à União, assim Como abriu a possibilidade de cobrança pelo 
direito de explor.a.ção de serviços públicos e de instituição de taxa 
de fiscalizaçãO. Fon::ffiilaram-se procedimentos em caso de substi
tuição de concorrência por leilão, quando da privatização cOrii oU
torga simultânea de nova concessão. esclarecendo os direitos dos 
acionistas minOrifários e sObre as hipóteses de extensão dessas dis
posições a empresas não fe-derais. 

Por fun, reservou-se ao Poder Executivo a incumbência de 
reestruturar os órgãoS-fiSCalizadores. adequ3Jldo..os ao cumprimento 

de suas ~buições. e se concedeu autorização para a coostitui~ 
de coos6rcios. tendo por finalidade a gemção de energia elétrica. 

A nova Lei, procedente de projeto de autoria do então Seoa~ 
dor Fernando Henrique Cardoso, guarda inteira obediência ao co
mando da Carta Po6tica de 88; em'seu artigo 175. delegando oÓ 
Poder Público a prestação de serviços, seja de fonna direta. sejll 
"sob regime de concessio ou permissão". Nesse último caso. a 
IlOIII13, integrando-se aos ''princípios geraiS da atividade econômi· 
ca", impõe a celebração de contrato~ a que empresta especial ca· 
racterlstica. -

Esse contrato, necessariamente an~ido de licitação Cl 
tendo como fmalidade delegar serviços em ambos os regimes, 
conterá prazos de validade e de sua prorrogação; casos como ca
ducidade; meios de f!SCa!ização e causas de rescisão, que discrimi
nam os direitos dos usuários. a política tarifária a ser praticada e .
obrigação inanedável de o concessionária, ou o permissioz;tário, 
manter a prestação do serviço pactuado. 

Como se recorda, no decouer das décadas de 50 e 60 o • 
tor público investia em infra-estrutura com o objetivo de sustentar 
o processo de industrializaçio. Essa escolha, acertada pam. sua 
época. determinoo o =scimeDlo do grupo de empresas du Estado, 
designadas como concessionárias gemis de prestação de serviços. 

De lá para cá, no entanto, reduziu-se a níveis mínimos ·a 
poupança do Governo. lU. quinze anos, iniciaram~se gestões ma
croeconõmicas restritivas da geração de recursos naquelas estataiJ; 
à conta da política tarifária, enquanto a gestão pública. por sua 
própria natureza. impunha restrições ã expansão e aperfeiçoamen
to dos serviços. 

A par disso, o baixo índice de inversões levou à inevitAvol 
deí1eiência da infra-estrutura. pois. se em países de semelhante 
economia praticavam-se anualmente investimetttos em tomo de 20 
por cento do Produto Interno Bruto, visando a manutençio do D(. 

vel de crescim.enlo sustentado, no Bms~ essa taxa situava-se ao mo
dor dos 15 por ceDlo, significando uma participação do set.or pol-
blico próxima dos 6 por cento dos investimentos. ' 

Como tem assinalado o Presidente Fernando Henrique Car· 
doso-, ao di.scotrer sobre a nova Lei de Concessões, 11a expressiva 
participação estatal na infra-estrutura, que estava relacionada A di·· 
nâmica do padrão de acumulação no P&s, além, de ensejar extensa 
da prestação desses serviÇoS p;>r entidades públicas e empresas es
tatais, levou a uma grande dependência do setor privado ao supri. 
meiJ!o ~tais serviços pelo Estado". 

No âmbíto administrativo, bave~ CõD.centtação, em poder 
do Estado, da prestação de serviços públicos, gerou-se consêqüen
te aumento de organismos de gestão indireta, traduzido na ampla 
prolifetação de empresas Públicas e de sociedades de economia 
mista. Tal modelo, que deveria tomar mai$ efeüvã a aÇãri a.dminiJ.. 
trativa estatal, terminou esbanando na multiplicidade de controle& 
e de imposições burocráticas., 

Então, vem enfatizaÍKk, o Presidente quC; a desejável refor· 
ma do Estado não vislumbm apenas uma administração pública 
eficaz, porquanto também voltada paJJL cltuf o processo que estio
la as fmanças públicas. Esmagam, agora, o caixa do TCSCllto, de 
forma direta ou indireta. passivos que chegam à astronômica cifia 
dos 200 billiões de reais, inviabilizã.n'do a reéuperaçio do investi--
mento ~tatal no médio prazo.- - - - - --- - -

E fato conhecido que a usina- DIJclear de Angra 2. com um 
custo fmanceiro diário de um milhão de d6lares. exige um bilhão e 
meio de dólares para a sua coriC:lusão. O setor--cJe telecomunicaçõ
es, por rua vez, necessíta investir 30 bilhões de dôlares. nos próxi· 
mos quatro anos. 
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Daí ~sulta a máquina estatal sem aptidão para o exercício 
de suas funções, tão criticada amiudamente. em razio de sua su
bordinação às estruturas, operacionalidade e gerência administrati-
va inadequadas. . . 

A União exerce o controle direto oo indireto_de 147 empre
sas, distribuídas pelo setor produtivo estatal, com a- maioria das 
unidades e o. total de investimentos em infra-estrutura; pélas em
presas típicas de Governo e pelas do setor fmanceíro. -

Constiblem o segmento estatal mais representativo os siste
mas da Co'!'P""i>ia Vale &; Rio Doce - CVRD: ELETROBRAS; 
PEIROBRAS e TELEBRAS, a que se junta, pela-expressão de 
seu porte, a Ita.ipu Binacional 

Em globo, as estatais apresentavam. ao termo do exercicio 
de 1993. ativos totais de 3!8 bilhões de dólares e palrimôoio liqui
do de 120 bilhões de dólares. Excluidas, por6n. as instituições fi
nanceiras federais, esses mlmerOs nxavam-se- em 166 bilhões de 
dó~.~tivmDen~. 

Entte 1990 e 1992, as empresas do setor produtivo estatal 
apresentaram cn:scimento ,no nível de invcstim.CDto agregado. A 
partir daí, cootudo, a teduçio passou de 12 bilhões de dólares, no 
último ano citado. para 6,9 bilhões de dólares no exerclcio passa
do, nível que deverá ser mantido em 1995. O importante, no caso, 
é observar a· curva declinante dos invesliment.os, resultado visível 
da baixa capacidade de geraçio de poupmça dessas empresas. 

De baixa operacionalidade, o sistema se. vê impedido de 
adotar os novos conceitos da ge~ncia econômica e, marcado 
pela lentidão, mal se aproxima do ritmo veloz do avanço tecnoló
gico. Hoje, as rápidas transformações tomam fundamental a rees
truturação das organizações, sejam do setór público, sejam do se
tor privado. 

Ao mesmo tempo. produziu-se o esvaziamento funcional de 
inúmeros 6rgios federais, desorganiza.odo as suas funções coorde
oadoms. Essa distorção, acrescida do endividameoto do setor pú
blico, remeteU o País a uma crise fiscal crônica, pamlisando a. Ad
ministrnçio em sua funçOO pteclpua de identificar prioridades. for
mul:a soluções e implementar as polítiCas pu"blicas. 

Frente à estagnação das aplicações do Estado, a iniciativa 
privada mostra-se como alternativa válida., mediante a demonstra
ção de ""' capacidade de capitalizaçiio. da possibilidade de diver
sificação dos campos de sua atuação, da preocupação constante 
em adaptar-se às novas tecnologias e sistemáticas gerenciais, para 
vir a preencher as lacunas deixadas pela ioaçio estatal. 

As estimativas goveniamentais apontam 1P8I3. um quadro as
sustador: são gastos cerca. de um bilhão de dólares, a cada ano, 
apenas na manutenção de canteiros de obras paradas ou atrasadas, 
a que se devem adicionar os encargos financeiros das dívídas. Por 
que não retomar essas obras, se elas c.ortespoDdem A elevação das 
encomendas à indústria e a um conseqüente e significativo aci'êSci
mo na oferta direta de emprego? 

Esses, Senhor Presidente, os fatores detetminantes do pro
cesso em boa hora deflagrado pelo Governo, objetivando flexibili
zar e mcxiemizar o otdenamento jurídico concernente à concess_ão 
de serviços públicos, especialmente nos setoms de geração, lrans
missão e distribuição de energia elétrica.; felecomutiiC:ições; trans
portes. construção e manutenção de rodovias; portos; aeroportps; e 
saneamento básico. 

Quer-se, com as ~_fon;nas. mudar para mellior a pre~nça do 
Estado na economia, mobilizando recursos para a promoção do 
desenvolvimento dessas áreas e do País. 

Portanto. lmemamente. a reesuunnação ,ao setor púl11ico 
tomou-se um imperativo que não póôe ser adiado, em face das 
condições favoráveis deste momento histórico. CoDSolidado o Pia-

no Real. há coo.f~ança generalizada ua nova moeda e pressupostos 
seguros de uma estabilidade macroeconômica. capaz de sustentar 
um novo período de crescimento. 

Ao mesmo tempo, no piaDo extemo, um quadro de mudan
ças abre ao País a perspectiva de vantajosas parcerias. prenuncian
do o aperte de capitais e de tecnologias, f8voreciendo a ~elhoria 
da qualidade e a dimimliçio dos custos na prestação de serviços, 
em tudo conttibuindo para a ampliaçio e modernização da base 
produtiva nacional. 

Na Exposição de Motivos Int.emlinisterial n° 36, do início 
- deste ano, afuma-se que o processo de privat:ização começou em 

1981, com a formalizaçiio da Comissão Especial de Desestatiza
çio. O b.ilo alcançado nêSsa primeira fase e o renovado apoio da 
popdaçiio ao projeto, determinou a criaçiio, em 1990. do Progra
ma Nacional de Desestatizaçiio - PND, cujas n:gras, resumidas na 
Lei n° 8.D31, daquele ano, mtra.tavam. as experi&lcias mcolhidas nOs 
anos anleÔoles, assim como as dificuldades !m(X)SW pela maior di
mensão das empresas osta1aÍS programadas para a~ 

É fato indesmentível que os benerlcios geradOs para o País, 
provenientes das privãtiZAções e(etiVadas pelo PND. ultrapassaram 
as expectativas. mais otimistas. Sob a :responsabilidade do setor 
privado, as antigas estatais retomaram os investimentos. aumenta
ram signifscativameote sua produtividade, resgatar3m passivos am
bientais históricos e coolribukam para a retomada do crescimemo 
ec<lllÕiniCO. Além disso, a priva!Wçiio permitiu a sobrevivancia de 
omitas dessas empresas, anJ<s am~ de falência. preservando 
milhares de empregos. Os lrabalhadores, mantendo a oaJpoçiio. lam
bém se bmef~eiamm da valorizaçiio das ações que adquiriram-

Ao Governo, a privatiZação permitiu saldar dividas que 
pressionaram muito mais as contas públicas. Liberou a escassa 
capacidade gen:ncial do setor público, permitindo-lhe dedicar-se 
fortemente às suas atividades prccípuas. nas áreas de educação. 
saúde e segurança. Com a volta do lucro As antigas estatais, pas
sou-se a recolher os tnOOtos devidos, beneficiando a Uniio, os 
Estados e os MuniCipios. 

Em conseqüência, a "privatização tem sido reconhecida 
como um componente eSsencial do programa de estabilização 
em curso e do esforço de modemização da economi_a". Os :re
cursos gerados com a venda de bens_ e direitos da União servi
rão para reduzir o estoque da dívida pública e melhonr sUa dis
tribuiçio pelo tempo. ampliando o espaço de formulação da po
lítica econômica. 

Em razio disso, ''a desestatizaçio deverá avançar oas novas 
fronteiras dos serviços píblicos, cano elelricidade, portos e lraJJS-
portes. A gestão privada, mais ágil, desses iiDpJrtantes setores da 
infra~strutu:ra econômica do Pais, permitirá a elevação da eficiên
cia na oferta de bens e serviços que-êom.põerii a estrulüra de custos 
de ptaticamente todas as atividades produtivas11

• 

Assim_ o processo de privatização ofern:etá conttibuiçiio 
explícita para o ganho de "competitividade sistêmica da economia 
nacional", estimulando novos investimentos privados, pára a ex
pansão de capacidade, e par.1 evijar o Surgim • .de empecilMs a 
uma normal trajetória de crescimfDto sustentado. 

Finalmente. a progressiva retirada ~ Estado de seu indevi~ 
do papel empresarial. como produtor de bens e serviços, deverá 
ser substituída pelo fortalecimento de sua função reguladora. com 
defmi~ de :regras claras de funcionamento da economia. 

À medida que os recursos privados. forem fmanciando os 
investinlentOS -de -setorCs privados, em substituição ao capital do 
Estado, seriio liberados recurso< dp Thsouro para a ampliação do 
investimento social, de que tanto Carecemos. 
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Antecipa o Presidente Fernando J-!e!nique Canlooo que a 
Lei de Concessões é, em Si, Ulria inovação. E instrumento genérico 
a estabelecer as be.ses para a delegação da p-estaçio de serviços 
públicos? motivando "complementações nonnativas e regulatórias 
específicas". dirigidas a cada setor concedido. 

Com asse fim, inStitui a nova legislação que o poder corice
dente será sellll"" uma pessoa juódica de direito público, ou seja, 
a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municlpios. Fuando 
atriroições e estabelecendo uiveis hierárquicos enlre as partes, dei
xa claro que qualquei conslm::io ou pessoa jurídica pcxle ser con
cessionário? aí incluinrlp--se as empresas estatais. 

Grande inovação está distrilxdda em quatro pontos funda
mentais da legislação em comenro: todas as coocessões passam a 
observar prazo determinado, sendo renovável mediante licitJição; 
elimina-se qualquer esp6cio de subsld(o governamental, aiCaDdo o 
concessionário com o risco do empreendimento; o usuário, em ca.
ráter oficial. participa da fl.SC3liza.çio dos setViços prestados; aban
dona-se a politica de tarifjlS assecurat6ria de IOIJllllleração fua, 
calculada a partir dos custos totais inconidos, que -configurava in
centivo ii insuficiência, passando-se a addar o cri~rio de preço 
Ca:Jtra1Ualmente defmido. Dessa forma, a revisão tarifária. somente 
OCOI1Uá em :razio da evolução dos custos das cxmccssionárias. 

A nova Lei de ConCessões - vale enfatizar- considera os se
tores de energia elétrica, compreendendo geração? transmissão e 
distriruição; telecomunicações; transportes; construção de rodo
vias; portos e aeroportos; saneamento básico e abastecimento de 
á.gua como os de maior porte, conferindo-lhes dinâmica e impor
tincia estratégica para o desenvolvimento nacionaL 

Tais setores observam a camcteristica de atratividade dos 
capitais privados, pelo seu ptúprio potencial de exploração. A Lei 
das Concessões, portanro, chegou para ordenar a ocupação desse 
espaço. mediante a cooperação competitiva entre empresas estatais 
ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 

Nessa conformidade, a nova legislação diz toSpeito a diver
sos grupos representativos de nossa organização social e aos seto
res econômicos nacionais e forâneos, constituindo "peça funda· 
me!llal do ocdenamenro juódico", para que o País dispotlha de um 
conjlnto ãe ~gras UDifOIDleS e organizadas· sobre a permissão e 
concessão de serviços píblicos. 

Em tal processo, intenta-se,. com refer&.cia aos especifica
dos setore~ induzir os detenrores dos direitos de concessão ou per
missão a exerotan:m programas de modemi.2açáo, tendo em mira 
o aperfeiçoamenro dos po.dxões de desempetlho; garantir o ingres
so de novos interessados nos set.ores abertos à concessão e per
missão, privilegiando o princípio da cotlCOITênci~ favon:cer a 
competição direta ou indireta entre concessionárias, objetivando 
dar aos consumidores o direito de usu~ir de melhores ~iços. 

Para essas finalidades, agiiá o poder público no seDlido de. 
formulllr politicas relaciooadas com as empeesas operadoras de 
serviços. no campo da promoção do desenvolvimento regional e 
nacional de estabelecer tegulamentação própria de cada setor, as
segurando a defesa dos interesses da sociedade e dos consumido
res, impedindo a fOIIIlllção de monopólios e ~is privados; de 
supervisionar.- nisso empregando-se tanto o governo como a so
ciedade - a consecução das metas e dos niveis de eficiência e qua
lidade na prestação dos serviços; de adequar as empresas conces
sionárias ou permissioná:rias às políticas de meio ambiente; de in
duzir as empresas ao investimento na ampliação e melhoria da 
qualidade dos serviços que prestam, assim como na a.pacitação 
lealológica adequada às exigências do desen.volvimeniD. 

Conclusivamente, e tendo assim coofiguradu a importância 
e a oPortunidade da nova Lei de ConcessõeS; n:gistramos que essa 
aplaudida iniciativa do Presidente da República, somada à Medida 
Provisória que a esclaJ:ece e instrumenta,. flxam as regras limitati
vas da interferência do poder público no domínio econômico, pois, 
embora mantendo o controle de setores estra~gicos, divide a sua 
operação com o interesse privado. 

Trata-se. sem dúvida, do primeiro e gigantesco passo - que 
se há. de complementar pelas reformas em curso- no longo proces
so de mudança do perftl do Estado. A sustentar a sólida constru
ção. são os pilares daquela modema. justa e desenvolvida socieda
de, há tmro soobada pelos brasileiros. 

Em o que tfnbamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência con

voca uma sessão extraordinária a realizar-se boje, à.s l8h35min? 
destinada 1 apeeciação de requerimentos de urgência. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENIE (Júlio Campos)- Tem apalavra V. Ex'. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) -Sr. ~sidente, pergunto se o Projeto de Reso
lução concemeute às =oluções do Projero SN AM, tendo e vista 
o fato de que o processo já se enccntra regimentalmente providen
ciado, niio poderá ser incluído na Otdem do Dia de amanhã? A 
Comissão de Assunros Econômicos infcxmou-me que o Senador 
Joio Rocha está encaminhando o processado para a s~taria da 
Mesa. Estando preenchido este requisiro e sendo ~egimeDlal. o projeto 
nio poderia ser designado pam a Otdem do Dia de amanbii? 

O SR. PRESIDENTE-(Júlio Campos) -Precisa haver a lei
tura e o agendamento do requerimento. Ainda não chegou à 
Mesa, da Comissão de AssuDlos Ecooômicos, o projero da qual foi 

-yequi.Sitado. De aCordo com o art. 170. § 2°, "c .. do Regimento ln
temo, temos que agendá-lo na pauta por três sessões crd.Uiárias. 
Nesse sentido, a.tna.Dhi, iremos tomar as providências necessárias. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente; portanro. 
estará na po.uta de amanhã? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Iremos agendar a· 
partir de amanhã. Estará em pauta daqui a tris sessõeo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, daqui a tnls 
sessões tenDiDa o semestre. e V. Ex• não poderá atender o meu apeiõ 
de colocarmos a-na Otdem do Dia aDies do lénnino dos !rabs
lbos neste semesae. que, coofoone o p:cvisio, se prolongsri ~ a pro. 
xima segunda-fein. Ou será que trabolbaremos ~terça. feira? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Pode ser. 
· O SR. EDUARDO SUPLICY- Será P.OOSÍvel entrar 118 Ot
dem do Dia de segunda-feira? Gostaria de sabOr a fJm de preparar
me parn o eveniD. 

O SR. PRESIDENTE ~Júlio Campos)-V~ receber o 
processo da Comissão de ·Assunros Econômicds, e amànhã nós de
cidiremos isso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Portanto, possivelmeme 
estará na Otdem do Dia da segtlnda-feirio? - ·· - · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Possivelmente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a informação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Fstá encerrada a 
sessão. 



506 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

Ata da 1053 Sessão, em 29 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs.: José Sarney e Júlio Campos 

ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORE& 

Ademir Andrade - AniÔ!Iio Carlos Magalbies .:. Ail1ôcio 
Carlos - V alladares - Arlindo Porto - Artur da Tá v ola - Bello 
Parga- Beoi Verns- Bemado Cabnl- Carlos Bezerm- Carlos 
Patrocioio - Carlos Wilson - Casildo Madaner- Dm:y Ribeiro -
lldison Lobão- Eduardo Suplicy- Élcio Álvares-Emilia Feman· 
da - Epitácio Cafeteira- EIW~.!ldes Amorim- Esperidiiio Amin -
Flaviano Melo - Francelina Pereim- Freitas Neto- Geraldo Melo 
- Gerson Camata - Gilberto Miianda - Gilvam Borge:o - Guilher· 
mo Palmeira - Hugo Napoléão- Humberto Lucena - Íris Rezende 
'-Joder Barbalbo- Jeffersoo Peres - Joio F1'31lça - Joio Rocha
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho - José 
Abreu Bianco- José Agripino- José Alves- Jos~ Eduardo Dutra 
- José Fogaça - José Ign!cio Ferreim - José Roberto Anuda -
José Samey - Julio Campos - Júnia Marise - Lauro Campos -
Loomar Quintanilba - Levy Dias - Lucidio Portella - Lúcio AI· 
dntra - Lúdio Coelho - Marina Silva - Marluoe Pinto - Mauro 
Minnda- Nabor Júnior- Ney Suassuna- Odacir S~ :- Onofre 
Quinan- Osmar Dias- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Ca· 
laeiros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá- Ro
meu Tuma - Ronaldo Cunha Lima :- Sebastião Rodia - Sérgio 
Machado - Teotôoio Vilela Filho - Vahnir Campelo - Vilson 
Kleinübing- Waldcck Omelas. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen· 
ça acusa o comparui:mento de 76 Srs. Senadores. Havendo núme-
ro regimental. declaro aberta a sessão. _ __ ___ _ __ 

Sob a proteção de Deus. iniciamo-s nóssõS trabalhos. 
Solxe a mesa. projetas de lei que ser:lo lidos pelo Sr. 1 o Se

~tário e!! ex!rcicio. Senador Romeu Tuma. 

São lidos os s~guintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 216, DE 1995 

Dispõe sobre a mineração em terras iodigenas 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o Os rectli'SÓS minenús existentes em tei:niS" Ocüpadas 

pelos índios são considerados reservas nacionais e somellle pode
t:lo ser pesquisados e lavrados mediante autorizaçào da União. nos 
tennos desta Lei. 

Art. 2° O Congresso Naçi,onal autori7ará o exerclciO daS ativi-
dldes previstas no art. 1 o aos agentes que se tiverem qualiftcado nos 
!olmos da legislação vi~ sobre a exploração mineral do País. 

§ 1• O projeto de mineração encaminhado à apreciação do 
Congresso Nacional será necessariameole acompanhado dos docu
mentos comprobatóriOS da consulta às comunidades indígenas: di
retamente afetadas pelo referido projeto. 

§ zo Poderá o Congresso Nacional. por iniciativa de qual
quer de seus membros ou a requerimento de qualquer órgão públi
co, entidade privada ou cidadão, determinar diligências queF- em 
~dação à qualificação dos referidos agentes, quer em relação ao 
elen::icio de atividades que tiver autorizado nos termos desta Lei. 

Art. 3° A União. por seus órgãos competentes, procederá ao 
levantamento geológico dos recursos minerais objeto desta Lei. es
tabelecendo prioridades para sua exploração no contexto total dos 
recursos minerais do País. 

Art. 4° A compensação fmanceira pela exploração de =· 
sos minerais de que trata a Lei D0 7.990, de 28 de dezembro de 
1989. quando tal explornção se fiZer em temlS indfgenas. reverterá 
em favor dos índios. 

Parágrafo único. Os recursoii "decOrrentes da compensaçlo 
de que trata caput serão depositados em fundo especifiCO, o qual 
será aplicado pelo órgão do Poder Executivo que trata doo assun· 
tos iDdígenas de acotdo com o orçamento anual aprovado pelo 
Congresso NaciooaL 

Art. 5° A qualquer tempo, em face do nio-cumprimento 
das condições previstas por esta Lei? por outros dispositivos le
gais pertinentes ou pelo contrato flmlado entre as partes, o 
Congresso Nacional poderá suspender ou cassar a autorizaçio 
de pesquisa ou de lavra, por iniciativa própria" ou mediante pro
vocação do MinistériO Público, dos órgãos minerários, de pro
teção ao meio ambiente e de assistência aos íridios;, da comuni
dade indígena afetada dos índios, de suas 'organizações ou da 
emptesa: mineradora. 

_ Art. 6° O Poder Executivo, atrilvés de seu órgão competen-
te, procederá ao levantamento dos alvarás de pesquisa e concessão 
de lavra em vigor·nas ~seiVas ou terras ocupadas pelos índios, ou
torgados ~ a data da promulgação da Constituição Fedem!. to
mando medidas para que se adaptem às exigências desta Lei. 

§ 1° Ao Congresso Nacional cabe a decisãô (mal sobre o 
disposto no caput deste artigo 

§ 'r Ficam anulados· todos os requerimentos de pesquisa 
protocolados antes da data de promulgação desta Lei. 

ArL T O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ArL 9° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

-0 presente Projeto visa regulamentar a matéria Solxe apro
veitamento dos recursos existentes em terras indígenas, confor.me 
determinado em dispositivos específlCOS da Constituição: 

1• No art. 231: 

,-,§ 3~ O ~proveitan:ierito dOs I-erursos hídricos, in
cluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra 
das riquezas -minerais em terras indigenas só podem ser 
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ou
vidas as comunidades afetadas, fmcancJo.lbes assegurada 
participação nos resultados da lavta, na forma da Lei". 

2° Quando, entre as atribuiÇões do Congresso Nacionàf. es
tatui, DO art. 49: 

"XVI- autorizar, em terras indígenas, a explora
ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa 
e lavra de riquezas minerais". 
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Como acessórios dos dispositivos fundamentais determina 
o Projeto: - ----

a) o levantamento geológico dos minerais eXiStentes nas 
terras indígenas com o objetivo-de se flxar prioridades parn sua 
exploração no contexto do total de recursos minerais existentes no 
Pais e das necessidades nacionais; 

b) o l~vantamento dos alvarás de pesquisa e concessões de 
lavra nas terras indigenas a.oleriores à promulgação da Constitui
ção Federal; e 

c) anulação de tDdos os requerimenws de pesquisa protocola· 
dos antes da data de promulgação da Lei que decouetá deste projeto. 

Os dis(X)sitivos enumerados nas alíneas ''b" e" C:' fazem-se 
necessários tendo em vista a grande corrida para a concessão de 
alvarás de pesquisa que atingiram o pico de 160 alvarás s6 em 
1985. outorgados ilegalmente pelo DNPM. segundo dossiê publi
cado pela Coordenação Nacional dos Geólogos- CONAGE e pelo 
Centro Ecuménico de Documento e Informação, em l986. 

Segundo tal documento, 99 das 302 áreas indigenas da 
Amazônia estavam afetadas, à época, em 34% ( 19 milhões de hec
tares) de sua extensão total pelos alvarás concedidos e pelos re
querimentos em curso. As terras indigenas do Pará e Rondônia são 
as mais atingidas. O Alto-Rio Negro e á área Yanomami (RR) es
tão quase totalmente requeridos. 

. Enf~ o~jetiva o presente ?rojeto prover para que os recur
sos mmei8.1S e~tstentes oas áreas m~&enas tenham sua explonção 
baseada em dots parâmetros essenciais: o interesSe e O desenvolvi
mento das comunidades indígenas e o interesse nacional. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1995.- Senador João 
França. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989 

Institui, para os Estados, Distrito Federal c 
Municípios, compensação 6naoceira pelo resultado 
da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia clétrica, de 
rccunos minerais em seus respectivos territórios, 
plataforma continental, mar territorial ou zona cco
oômica exclusiva, e dá outras providências. 

EJECRETO N" I. DE 11 DE JANEIRO DE 1991 

Regulamenta o pagamento da compensaçio fi
nanceira instituída pela Lei n° 7.990, de 28 de dezem
bro de 1989, e dá outras providências.. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 217, DE 1995 

Disciplina o inciso Xn do art. 5° -da COnstitui· 
çio Federal e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO! 
Da A"dmlsslbilldade 

Art. 1° O impedimeoto, a intenupção, a interceptação. a es
cuta e a gravação das comunicações telefônicas somente são ad
missíveis nos ':asos de in~esti~ ~1 ou instrução proces-. 
suai penal relal.J.vas aos cnmes mafW1çávets, além dos seguintes: 

I - contra a ordem ecooõmica. fmanceim e tributária; 
II- contrabando: · 
m- falsüicaçio de moeda; 
IV- seqUestro ou cáiCere privado; 
V- extorsão simples; 
VI- tniflco de mulheres; 
vn- subtração de incapazes; 
VIII- quadrilha ou hando; 
IX- ahuso de autoridade; 
X- ameaça ou injhia. quando CometidaS -por telefone; 
XI- outros deootTeutcs ele organização criminosa. , 
Art. zo As operações referidas no artigo anterior não serão' 

permitidas, em ~alquer hipótese, quando se tratar de conmnic~' 
es entre o suspetto ru acusado e seu defensor, relativas aos fatos 
objeto da investigação ou apuração em processo penal. ·, 

CAPÍ'IULOII 
Da Autorização Judldal 

Art.. 3° A requerimento-do Ministério Público ou autoridade 
policial, o Juiz competente. em decisão motivada. poderá autorizai 
as operações referidas no art. 1° d.e$ta Lei, quando houver indícios 
suficientes da prática ou da tentativa dos crimes nele previstos e as 
medidas forem absoluramente indispensáveis às inveStigações ou à 
asseguração da prova. 

Parágrafo iínico. A iniciatiVa do requerimento também po
derá ser: 
• F .I- no caso. <!e crimes ':lja aplração deva ser procedida em: 
mquénto extrapoli=I. do 6rgao competente para realizá-lo: 

II- nos casos do inciso X do arL 1°, do ofendido ou de seu 
represenlallte legal. e 

Ill- do réu ou de seu defensor. 
Art. 4, QJ.ando um dos interlocutores çonsentir na escuta 

telefônica, a autoridade responsável pelo inquérito poderá efetuá
Ia, desde que do atraso possa derivar prejuízo para as investigaçõ
es, não podendo baver recusa da empresa de telefonia. 

·······-··-··-·----·--------··-·-----·----··-·· .. ---·- _ . § 1° Neste .caso, aquela autoridade comunicará, no prazo 
MEDIDA PROVISÓRIA N" 130, nwumo de 24 (vmte e quatro) noras, a realização da escuta ao 
DE 9 DE FEVEREIRO DE 1990 ju~. que • poderá convalidar, au!Drizando, se necessário, o prosse

gu~mento das operações. 
Define os percentuais da distribuição da com .. 

peosação rmanct:ira de que trata a Lei 0° 7.990, de VJ 
de dezembro de 1989, e dá outras providências. 

§ 2° Os resu~ta.dos da escuta. não co_nvalidados pelo juiz oo 
prazo de 3 (três) dtas a contar da comunicação, não poderio ser 
utilizados como prova. 

Art. 5° A decisão do juiz deverá iridicar a modalidade e a 
···-··-··-··-· ... ·-···--·-···----··-·--·-··--·-··-··---·-··-·· duração das operações utilizadas. que não poderá ultrapassar o 

LEI N" 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990 prazo de 30 (trinta) dias, renovável po< período& iguais e sucessi.' 
vos, desde que pennaneçam os ~ssupostos indicados no art. 4° 

Define os perceotuals da distribuição da com.. desta lei. 
pensação rmanceira de que trata a Lei 0° 7 990, de 28 Parágrafo único.. Dependerá de au~zação do juiz a· reno-
de dezembro de 1989, e dá outras providências. vação do periodo das operações que ultrapassarem JO (trinta) dias. 

·······-··-··-····---··-··-··--···--··-··----··--·--·--·--··-·-. CAPÍTULO Ill DàSOperações-Téadcas 

(À Comissão d~ Assuntos Sociais- deeisão termi
nativa.) 

Art. 6° As operações de impedimenló, intenupção, intercep
ção~ escuta e gravação das comunicações telefônicas serão eferua
das pela empresa de telefooia, policia )ldiciária. Ministério Público, 
ou órgão rompetente encam>gado de realizar inquérito exttapoliciaL 

,J~ ....... .r . 
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Parágrafo único. Os custos das opc~aç:ões técnlCàS~Cfcililadas 
pelas empresas de telefonia serão reembolsados pela União e pelos 
Estados, em razão da competência. 

Art. 7" O auto circunstanciado das opemções previstas nesta 
lei será imediatamente encami.Dhado ao Juiz. juoto com as fitas 
gravadas ou elementos análogos. 

§ 1 o Qo auto e do resultado da operação será dada ciência 
ao rvlinistério Público, ao suspeito ou acusado e a seu defensor, tão 
logo o Juiz considere que dela não resultará prejuízo ao prossegui
mento das investigações. 

§ 2" A partir desse momento e oo prazo de 10 (dez) dias, 
p:xierão as partes examinar os autos e escutar as gmvações, úvfia.odo 
os trecbos cuja degmvação pretendem, faculloda i autoódade inrum
bida das investigações igual iniciativa dentro do mesmo pram. 

§ 3° O Juiz determinará a transição dos trechos indicados 
que não sejam manifestamente irrelevantes e impertinentes e de 
outros que considere conveniente, decidindo a respeito da desttui-
ção do material restante. _ _ ________ -

§ 4° Da decisão cabe agravo com efeito suspensivo. 
§ 5° A transcrição das gravações instruirá os aulas, conser

vando-se ell} cart6rio as fit~ magnéticas ou elementos análogos. 
§ 6° E permitido às partes extraírem cópias das transcrições 

e reproduzirem as gravações. 

CAPÍTULO !V 
Da Utilização da Prova Resultante das Operações 

Art. go Os resultados das operações técnicas não podem ser 
utilizados para a instrução de processos ou investigações relativos 
a crimes diversos daqueles para os quaís a autorização foi dada. 
salvo quando se tratar de crie constante do art. 1°, hipótese em que 
se observará o disposto no art. 7° desta lei. 

Art. 9° Não poderão ser utilizados, em prejuíso da defesa, 
os resultt~.dos das operações técnicas efetuadas fora das hipóteses 
do art. 1° ou das modalidades e formas previstas n~ta lei. 

CAPÍTULO V 
Di1posições Finais 

Art. 10. Ressalvadas as prerrogativas do Ministério Público 
e do defensor, COITerão em segredo de ju~ça os inquéritos e prO
cessos que contiverem- elementos informativos ou provas obtidos 
na fonna desta Lei. 

Art 1 h A realização das operações téenicãS fora dos casos, 
modalidades e forma estabelecidos nesta Lei constitui Crime, sujei~ 
tando-se seus autores às penas _de detenção de 1 (um) mês a 3 
(três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, ao 
servidor público serão aplicadas as demais sanções pr-evistas na 
Lei n° 4.898, de 9_de dezembro de 19-65. 

Art.. 12. Não se_ considera ilícita a gravaçiO de conversa en--
tre presentes feita por um dos interlocutores, quando se destinar à 
prova de um direito seu ameaçado ou violado. 

Art. 13. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei. no que não 
forem incompatíveis, as normas dos Códigos de Processo P~l e 
de Pr('!Cesso Pt"nal t\1ilitar. 

Art. 14. Esti Lei entra em vigoc m data de sua publicação. 
A1t. J 5. Revogam-se as disposições em contrário.- - --

Justificação 

A presente proposição é resultado da análise e conseqüente 
síntese de dois Projetas de Lei que tramitaram por esta Casa, indo 
ao arquivo. ao fmal da 44}- Legislatura. por força do que dispõem 
os artigos 332 e 333 do Regimento Intemo do Senado Federal. 

Trata-se do Projeto de Lei da Câmara no 63, de 1990 (n° 
3.514189, na Câmara dos Deputados) e do Projeto de Lei do Seoa
do D0 128, de 1992, ã.r:iJ.bos "disciplinando O incíso XR doark 5° da 
Constifiliçãn Federal e dando putr~ providê~cias11• 

; 1 • ... • ' '·, < '1!\'f"'·:'l") Projeto se propunha servir de Substim
tivo ::-o pi~•neinl, de vez que englobava múltiplas modificações em 

relação ao texto ap:covado pela Câmara dos Dep.Itados. que. por 
sua vez,. já sofrera modificações por parte de seu Relator no Sena
do, o ilustre SeDado< José Paulo Biso!, jurista de reconhecida eru
dição e competência. 

Ao m::eber a incumbencia de relatar o Projeto de Lei do Se
nado n° 128192, o nobre Senador Jutaby __ Magaihães tomou a ini
ciativa de requerer a t.Iamitação conj.mta dos dois projetos, o que 
The foi deferido. Da junção de ambos resultoo. um Substitutivo 
que, não tendo sido apreciado no devido tempo, resultou arquiva
do, por força dos dispositivos n:gimentais já citados. 

Como autor do PLS n° 128/92, julguei-me não s6 com o di
reito mas também com o dever de reapresentar o referido Substiru
tivo. como único remanescente - além do nobre Senadot Ney 
Suassuna. também referido no Parecer proferido pelo Senador Ju
tahy Magalhães- dos intervenientes nos referidos projetas. 

De sorte que o Projeto que ora submeto à dana considera
ção dos membros desta Casa, se caracteriza pelo fato de ter sido 
acolhido, na sua origem. pela Câmara dos Deputados e, posterior
mente, pelos dois Relato=; designados pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadaola do Seoado Federal, quando lhes foram 
agregados aperfeiçoomeotos propostos por alguns dos mais ilus
tres--e competentes juristas que abrilhantaram as duas Casas do 
COngresso Naciooal, na Legislatura anterior. 

Destarte, ao submeter-se este Projeto i delibemçio dos 
meus ilustres pares, desejo extemar meus agradecimentos a todos 
aqueles que colaboraram para o seu aperfeiçoamento. em especial 
aos ex-Senadotes José Paulo Biso! e Jutahy Magalhães, de ro,P. 
cOrdial e proveitoso convivia, lamentavelmente, não mais desfru
tamos, no Senado Federal. 

Saladas Sessões. 29 de ;,.Do de 1995.-Smad:r Pedro Slmoo. 

lEGISlAÇÃO CITADA 

CQNS1TIUIÇÃO DA 
REP(JBUCA FEDERATIVA DO BRAsiL 

TÍTULO II 
Dos Direitos c Gal-antias Fundamentais 

CAPÍTULO! 
Dos Direitos c Deveres Individuais e Colctivos 

·--··------··-··----··------.l .. -:::: ......................... ---··-
Art. 5° Todos são iguaiS perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade. a segurança e à propriedade, nos termos seguintes 

XII- é inviolável o sigilo da correspondência e das comu
nicações <e1egráficas de dados e das canunicações lelefôo.icas, sal
vo, no último caso, por ordem judicial nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fms de investigação crimi:nãl ou instru
ção processual penal; 

L VI - são inadmissíveis no processo as provas obtidas por 
meios ilícitos; 

LEI N" 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 

Regula o Direito de Representação e o Processo de 
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal nos ~JISOS de 
Abusos de Autoridade. 
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(A Comissào d~ Consrir~içOo, Justiça e Cidada
nia- decisão lerminaJiva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° 218, de 1995- Complementar 

• Dispõe sobre os requisitos para a .designação 
de membros da diretoria do Banco Central e delnais 
instituições fmanceiras, bem como seus impedimen
tos após o exercício do cargo. 

O Conmesso Naciooal decreta: 
Art. 1° E vedada. sob pena de crime-de responsabilidade, a 

designação para a presidência ou diretoria do Banco Central c de
mais instituições fmanceixas oficiais, de pessoa que tenha exercido 
atividade de direção ou administração, tenha sido proprietário oo. 
exercido controle acionário de empresa integrante do sistema fi
nanceiro privado, nos últimos 2 (dois) anos, contados da data da 
designação. , 

Art. 2° E vedado ao presidente e diretores do Banco central 
e demais instituições fmariCet:ra.s Oficiais o exerclciO de qualquer 
outro cargo, emprego ou atividade, pública ou privada. bem como 
a titularidade de participação acionária, coras. ou qualquer Líttllo 
representativo de capital ou interesse em empresa privada. 

Parágrafo único. A infringência deste artigo implicará o 
afastamento dq_ cargo e demais penalidades previstas em lei. 

Art. 3° E vedado a qualquer pessoa que tenha ocupado car
go de presidente ou di.retor do Banco Cenrral e demais instiblições 
fmanceiras oficiais exercer atividade de direção ou administração, 
ser proprietário _ou eJC,ercer Conttole acionário de empresa integran
te do sistema financeiro privado, nos 2 (dois) anos seguintes, a 
data da exoneração do referido cargo. 

Art. 4o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. -

Justificação 

Trata-se aqui de projeto de lei complementar, previsto no 
inciso V do art. I 92 da Constituição, o qual está xoproduzido na ínte
grana ementa do projeto. Há muito que o País precisa de uma llOilll&-

desta natureza. tão sabiamente prevista pelo constituinte de 1988. 
Os repetidos casos de promiscuidade en~ o sistema fman

ceiro privado e o Banç_p _Central e demais __ instittiíç&s oficiais, 
além de c>eUsarem um enorme prejuizo ao País. revelam uma práti
ca viciada de apropriação do Estado pelos bancos privãdos. 

A premência desl.a lei manüesta-se pelos numerosos proje
tes que já nasceram no Parlamento, sem que qualquer deles ainda 
se tenha tomado lei. Neste sentido, procurei recolher os elementos 
subslanciais de cada um e inscrever neste projeto, do qual ressalto 
a qualidade de apresentar uma redaçã.o sucinta, por6m exaustiva, 
contemplando todos_ os __ n;_quisitos necessários para a designação e 
exercício do cargo e impedimentos dutante e após este exercício. 

Com -estas considerações, submeto aos meus ilustres P~ 
estê projeto de lei complementar, na certeza de que representará um 
i.nstn.1mento de saneamento na gestão da JX>lítica monetária nacional. 

Brasília. 26 de junho de 1995.- Senador Ney Su.assuna. 

(À Comissão de Assuntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Os projetos lidos 
serão publicados e remetidos às comissões c;ompetentes. 

. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exercício, Se-n;idor Romeu Tu ma. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.0U, DE 1995 

Sr. Presidente, 
Hequeiro. nos lt'!mc~s do art. 50, § 2° e 5°, inciso XXXITI da 

Constituição federal e artigo 216 do Regimento Intemo·do Senado 

Feden.L seja fornecida pelo Exmo Sr. Sérgio Mota. Ministro das 
Comunicações. as seguintes informações: 

I) As empresas. Orlx:omm Teleoomunicações SIC. Global 
Telecomunicações do Brasil, LPM Consultaria e Representações e 
Cobe=t Sistemas de Telecomunicações SIC Uda. heoeficiárias de 
concessões de canais de LMDS, eiJC:liilioharam ~ projetos técnicos. 
referentes a estas concessões, ao Ministério das ComunicaçCcs? 

Em caso positivo: 
1.1) Quem é a empresa oo o engenheiro responsável pelus 

projetes técnicos? 
1.2) Solicitamos o envio de cópias destes documentos. 
2) As empresas citadas acima são beneficiárias- Oe alguma 

outra concessão anteriormente outorgada pelo Ministério das Co
municações? 

Em caso positivo: 
2.1) Apontar a data, o objeto e a situação das concessões re

cebidas. 
3) As empresas relacionadas acima passaram por algum 

processo de qualificação prévia no ato de outorga das <'Once'iSi";es 

em questão? 
4) As novas concessionárias em questão têm comprovada

mente domínio da tecnologia necessária para operar o sistema 
LMDS? 

Em caso negativo: 
4.1) Quais seiio as empresas nacionais e estrangeiras res· 

ponsáveis para garantir o acesso à tecnologia do LrviDS a estas no
vas concessionárias brasileiras? 

5) Qual é a estimativa do Ministério das Comunicações 
quanto ao valor dos xecursos fmai:lceiros riecessários para: as nOvas 
cooce~ionárias desenvolverem e implantarem o sistema LMDS 
no Brasil? 

Justificação 

Por ocasião da veiculaçio por parte de toda a imprensa na
cional das suspeitas sobre o processo de concessão de canais de 
LMDS pelo então Ministro. Djalma Morais. no início do corrente 
ano, dirigimos o Of. 40195 - JED, datado de 22 de fevereiro de 
1995 ao Sr. Miri.istro das Comunicações. Como, até a presente 
data. não obtivemos nenhum pronunciamento por parte daquela 
autoridade, estamos solicitando as mesmas informações através. 
deste expediente, em confonnidade com as funções de fiscalização 
e controle a serem exercidas por esla Casa. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1995. - Senador José 
Eduardo Dutra. 

(À Mesa para decisão.) 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento 

lido será despachado à Mesa para decisão, noS termos do inciso UI 
do arL 216 do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimentos que- serão lidr1s J11"10 Sr. 1" c;~. 
cretário em exercício. Senador Romeu Tuma. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERlMENTO N' 1.013, DE 1995 

Senhor Presidente. 

Requeiro, nos termos do artigo 13. § 1° do Regimento Inter
no do Senado Federal, que seja considerada cOmo licença, minha 
ausência dos trabalhos do Senado Federal, quando estarei no dia 
30 do corrente mês no Estado que represento cumprindo roteiro 
político do Partido Progressista Reformador_ PPR. do qual sou o 
Presidenle Nacional. 

Saii dãs Sessões, 29 de ]unho d~ ! ('1''.
diãoAmin. 
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REQUERIMENTO N• 1.014, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Nos termos do artigo 13. do Regimento Interno do Senado 
Federal. requeiro que se~ con_siderados como licença. autorizada 
os dias 5, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 26 e 30 de junho de 1995, quando 
estive afasta.Qo dos trabalhos da CaSa, para tratar de assunr.os parti
dários no meu Estado. 

Sala das Sessões, 29 de junho de 1995. _ Senador Levy 
Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovados os re
querimentos, ficam concedidas as licenças solicitadas. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. Senadof Romeu Toma. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N" 1.015, DE 1995 

Senhor Presidente, 

Requm::mos, nos teÓnos do art. 336, b, do Regimento Inter
no, urgência para a Mensagem D0 239, de 1995 (1.410195, ori
gem), relativo à proposta para que seja autorizada conttatação de 
operação de ctédito externo pela Companhia Vale do Rio Doce, 
destinada ao fmancia:meb.to parcial do projeto de ampliação da ca
pacidade de produção da empresa Celulose Nipo-BI3Sileir.l S.A.
CENIBRA. no valor equivalente a até USS 200,000,000.00 ao 
Eximbank. 

Sala das Sessões, 29 de }lnho de 1995. - FraneeUno Perel· 
ra- Júnia Marise- Ney Suassuna- Geraldo MeDo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) .o Em votação ore
querimento que vem de ser lido. 

Os Srs. Senadores que o atrovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

O VD..SON KLEINÜBING. Sr. Presidente, não consegui 
prestar a atenção no teQr ®_requerimento. É pedido de ul-gência? 

O..SR~PRESIDENTE (Júlio Campos)· Traia-se de regi· 
me de urgência, com base no art. 336. -

O SR. VU..SON KLEINÜBING · Todos os Líderes assi
naram? 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)· Assinaram Lide
res do PFL. PDT, PMDB e PSDB. 

O SR. VILSON KLEINÜBING • Sr. Presidenle, mui10s 
Líderes não assinaram. Esse pedido de_ urgência não pode sCr 
aprovado. Não pode ser submetido ao Plenário do Senado. Há uma 
decisão da Comissão de Assuntos Ecoo.ômicos para que oS pecij
dos de urgência sejam rejeitados no Senado, para que a Comissão 
de Assuntos Econômlcos (X)ssà examiná-los. Trata-se de um em
préstimo de 200 milhões de dólares. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O requerimeniO 
que chegou à Mesa pedindo essa urgência está assinado por vários 
Líderes partidários. dando suporte, de acordo com o Regimento 
Interno, a que seja submetido à apreciação deste Plenário. 

O SR. VILSON KLEINÜBING • Sr. Presidente, peço ve
rificação de votação. ·com o apoiamemo dos Senadores Eduardo 
Suplicy. Josaphat Marinho. José Eduardo Outra e da Senadora 
Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • O nobre senador 
pede verificação de votação. Sendo regimental a ~licitação, S. Ex• 
será atendido. 

(Procede-u à verificação de votação.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) · Não houve quo-
rum. 

A fusidência suSpen-de a sessão por 1 O minutos, fazendo 
acionar as campainhas para o comparecimento dos Srs. Senadores 
ao plenário. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspt!nsa às 18h39min, a s~ssão é r~abena às 
18h47min) 

O Sr. Júüo Campos, 2° Vice·Presidenk, tkixa a 
cadeira da pres«Mncia, que é ocupada pelo Sr. José 
Sanrey, Presidenu. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) · Está reaberta a 
sessão. 

A Mesa esclarece ao Senador Vilson Kleinübing que esse 
requerimento de urgência se refere a um pedido de empréstimo da 
V ale do Rio Doce, que já foi aprovado pelo Senado, pela Resolu
ção o0 115, de 9 de dezembro de 1993, e que, agora, a empresa 
está necessitando da tmnsformação desse empréstimo, contraído 
em dólares, em ienes. 

Neste momento, estamos aprovando apenas o requerimento 
de urgência. O mérito da matéria, o Senado poderá fa.zê.Jo, já que 
só vamos ter oportunidade de apreCiar o assunto na sessão de se
gunda-feira. 

Portanto, pergunto ao Senador Vilson Kleinübing se S. Ex• 
aceitaria retinu' o seu pedido de verificação. 

O SR. VU..SON KLEINÜBING · Sr. Presi<knte, comes
ses esdarecimentos, retiro o pedido de verificação de quorum. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY. Sr. Presidenle, peço a pa
lavra pela ordem.. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Com a palavra o 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPL!CY (PT-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. há poucos instantes. formulei 
uma questão de ordem ao Presidente em exercício, Senador Júlio 
Campos, quanto ao requerimento para que o Projeto de Resolução· 
re~tiv:o ~ Projeto SIV AM fosse inclufdo na Ordem do Dia. 

S. Ex• informou-me que haveria necessidade de três dias 
para ser agendada a matéria. Gostaria de lembrar, entretanto, que 
dei entrada no requeriii:tento no dia 26 de junho passado. Sendo boje o 
terceiro dia. h~ possibilidade de o requcrimeoto ser agendado. 

Aprovado o requerimento, a Comissãõ-de Assuntos Econó
micos ru o Relator que estava com a matéria. Senador João Ro
cha, deveria, de pronto, encaminhar à Mesa o processado do docu
mento. Gostaria, então. de renovar o apelo para que a matéria pos
sa ser iocluí'"'a na Ordem. do Dia o quaillo antes. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) · A Secretaria da 
Mesa infOIIDJl. que estão sendo feitas as diligências necessárias para 
que o pnxessoesteja emeoildições de enttarm. Ordem do Dia. 

O SR. CARLOS PATROCiNIO. Sr. Presidenle, peço a 
palavra para uma questão de otdem. 

O SR. PRESIDENTE (JoséSame~)- Tem V.Ex'a palavra. 
O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO. Para uma 

questão de ordem. Sem_revisão do orador.) - Sr. Presidente, ainda 
há pouco. ouvi afll1llação do eminente Senador Vilson Kleínübing 
de que, na última reunião da Comissão de Assuntos Ecooômicos 

_ ~q_§,enado Federal. f~i d~~-iberado que os pedidos de urgência para 
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assuntos ou matérias sob exame daquela comissão não poderiam 
ser aprovados no Plenário do Senado antes da apreciação oa Co
missão de Assuntos Económicos. 

Gosuria de formular esta questão de ordem a V. Exll:. se a 
deliberação da Comíssão de Assuntos Econômicos tem prevalên
cía sobre o RegimeriiO lntemo ou é totalmente inócua. 

O SJi. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - A decisão do Plená
rio é Soberana e sobrepõe-se à decisão da Comissão dé AssuntoS 
Econômicos. A Mesa vai remeter imediatamente esse processo ao 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. de modo que S. 
Exa possa reunir a Comissão ama.iJhã ou segunda-feira para que à 
tarde. quando oferecer parecer em-plenáriO. a Coollssio já se tenha 
manifestado, uma vez que a manifestação sempre é da comissão e 
no plenário, às vezeS, do Presidente da comissão oo. de um mem
bro da comissão, como o relator. 

O SR. CARLOS PATROCiNIO- Agradeço a V. Ex". 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Quero, antes de en

cenar o processo de votação do requerimento de urgência. que já 
havia sido anunciado e retirado pelo Senador Vilson K.leioübing, 
anunciar que a matéria é dada como aprovada. 

O SR- BELLO PARGA - Sr, Presidente, poço a palavra, 
pela ordem. _ _ 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- V. Ex" tem a pala
vra, pela ordem. 

O SR. BELW P ARGA (PFL-MA. Pela ordem. Sem rovi
são do orador.) - Sr. Presidente. gostaria de um esclarecimenro 
quanto ao pedido do Senador Carlos Palrocinio. Na realidade, nos
sa Comissão, a Comissão de Assuntos Econômicos, não tomou 
uma deliberação nesse sentido, me5ll!o porque não tinha autorida
de para isso. O que acertamos na reunião foi que os membros da 
Comissã~ os senadores, se dirigissem. cada üi:D deles, aos Lideres 
do seu partido, fazendo um apelo para que evitassem de assinar
pedidos de w:gência dessa natureza. 

Não houve, na realidade, uma deliberação da Comissão vi~ 
sando a impedir que o Plenário deliberuse antes dela. O Plenário 
é soberano e, portanto, a comissio não podia tomar essa medida.. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Muito obrigado. As 
informações de V. Ex• só f~z.em completar as informações dO Se
nador Carlos 2atrocínio e não conflitam com ela. 

Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronnncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, creio que trago. 
neste momento, um assunto da maior relevância com relação a um 
importante setor da economia brasileira e à realidade que estamos 
vivendo. Raramente faço um pronunciameulO lido, Sr. Presidente, 
mas faço este pelos números e pela realidade que ele apresenta. 

Gostaria de alertar esta Casa para o grave risco qui algu. 
mas decisões do Governo podem representar para o setor aulOmo
bilistico brasileiro, especüicamente para os fabricantes de autope
ças. Refl!O·me à Medida Provisória n° 1.024, que pretende criar 
um regime automotriz brasileiro, a exemplo do que fez o Governo 
da vizinha Argentioa. ---- -

Antes de entrar nos pontos que podem mudai negativamen
te os rumos dessa indústria, quero apontar alguns indicadores que 
dão a exata dimensão da indústria brasileira de autoi)e.Çãs. Em 
1994, apresentOu um fatura-roento nominal de U$ 14,8 -bilhOOs. em.: 
bera a t-entabilidade, pelo quarto ano cousecutivo. teilba ficado 
abaixo de zero. Mesmo com essa dificuldade, o setor manteve um 
número de emprogos diretos no patmulr de 240 ID.if traballiadoros 
- quando se fala em indústria automobilística. em ABC e em meta
lúrgicos, lembramo-nqs das montadoras ~. confom:J.e compromisso 
estabelecido pelo setor da Cãma.r.J. Setorial Automobilística~ Vale 

aqui ressaltar que esse número é quase o triplo do que cmprepm 
as montadoras instaladas no Pais. 

Outra importante referência sio as exportações de US$3 
bilhões. Não seria possível a um setor desj.repamdo exportar pro
dutos parn- as mom.adoras Jl011e.-am.ericanas c eu~ habitua
das a criare lidar com tecnologia de ponta. (Relalórioanexo). 

Essas mesmas montadoras. quando decidiram iniciar suu 
operações no mercado brasileiro, fizeram.~ no com o suporte das in
dústrias de autopeças já desenvolvidas e que existiam no Brasil 
bem antes das montadoras. De outm forma, talvez a história inicia. 
da pelo Sr. Juscelino Kubitschek tivesse sido diferente. 

Peço licença aos Senhotes. Parlamentarea pan fazei' um 
breve relato. Em 1930, as oficinas mecânicas c pequenas fundiçõ
es, com limitados recursos, já prodnziam algumas peças que re 
destinavam à composição de máquinas ~xteis c el6tricas, utilicJa... 
des domésticas e outras ~ para uso iDdustriaL Essa inddstria de 
autopeça.s remonta em nosso País a 1930. 

Nove anos mais tarde, o mundo vivia o dmmático c:enúio 
da Segunda Grande Gnerra. Todas as importações foram rodnzi
das. Havia dificuldades no transporte marltimo, mas ji existia uma 

- pequena frota circulando em nosso País, e portanto a demanda de 
peças para roposição já existia. Em 1943, por exemplo,= 213 
-mil veículos. 

. Diante da <li!'culdade de importar peças para ropooiçio, 
propnetários de camiDhões, donos de oftcinas mecânicas o poste
riormente comerciantes de peças e acessórios passaram a solicitar 
a fabricação, mesmo em caráter experimen!al, il prodnçio local 

Note-se a importância da indós1ria de autopcÇaa, quo deu 
suporte, :repito, para a instalação das montadoras. 

Podemos afJI'lllai'. portanlO, que essa indd.stria nasceu a par. 
tir de uma solicitação do mert:ado, e passou a atendS-lo na medida 
de sua necessidade. 

. Aos poucos, vencendo dificuldades, vencendo limitações, 
fundições, fOijarias e estamparias e ofiCinas moc.lnicas, algumu 
bem esttuturadas, mas a maioria incipiente. realizaram um verda. 
deiro milagre. queimaram etapas que suas coocorreotes intemacio
nais não tiveram de queimar c amplialam a produção. 

u~ dos principais méritos dos pioneiros do setor de auU>
peças foi ter provado à opiniílo pública que o Pais podia fabricar 
prodntos de qualidade, ainda que fabricados"" BrasiL Ac:roditava-
se que o Brasil não poderia oferecer p:odutos competitivos com 
qualidade e preços a m vel internacioual. 

Em 1952 foi roalizado levalllament.o pan:ial: 250 indós1riu 
estavam prodnzindo 162 prodntos para aplicação automotiva. 

Quatro anos depois, o Govemo do Presidem.e 1usceüno 
Kubitschek crion o GEIA - Grupo Exeontivo da Ind>!stria Auto
mob~stica. Nos dizeres do Decreto n•Js!.744, com podems para 
exam.mar. aprovar e rejeitar os projetes iDdust.riais apresentados ao 
Governo e propor ao Presidente da República. planos nacionais au· 
tomobilísticos. 

Ao mesmo tempo. foram assinados outros decn:tos que de
ram base para o surgimeilto da indústria automobilística lrasileira. 

Isso s6 foi possível devido à existência de uma indlistria de 
autopeças já estabelecida de 950 fábricas em 1955, quando o Dr. 
Juscelino Kubitschek iniciou a indústria das mootada:as. 

-- Mais de três décactu'depois, com a abertura da eoonomia, a 
indUstria automobilística sofreu sensíveis altctações. A produçio e 
a venda cresceram. Em 1989. por exemplo, foram montados um 
milhão de veiculos. No ano passado, 1,6 milhão. De 1990 I""" ci, 
montadoras e fabricantes de autopeças investiram cm produtivida· 
de e reduziram os seus custos. O produto melhorou e as etDpl"CSSlS 
se tornaram t:1ais competitivas. ---
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Mas os concorrentes internacionais ta.Iilbán cvoluimm. e o 
Brasil acabou mantendo pnt.icamente a mesma posiçlo no ·ran
klng mundial. 

Sobre a Medida Provisória D0 1.024 especificamente, 6 fácil 
compr=>der. legftima necessidade de o Govemo atuar oolre o dffi. 
cit da bolança ca:nercial. lW:lmalldo a sua posição superavitáriL 

É necessário também atrair investimentoS -produtivos e 
ma.n1er as boas relações com.erciais com os parceiros do MercosuL 

Contudo,. temos de prestar muita atenção aos danos que 
uma medida como essa pode gerar. 

Os valores que t!m sido veiculados como provbeis da re
gulamentaçio dos porimetros da medida provisória manteria are
laçio de com&cio exterior deficitúia, num setor que historica-
mente é superavitãrio. -

Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, a medida provisória 
referida beneficia as impa'fações por causa das exceçõe$ que, ine
vitavelmente. vão provocar d6ficit na balança comercial. caso seja 
mantida a propotÇio de um dólar importado pora eada um dólar 
exportado. • . 

Isto porque essas exceções considenm os investimentos 
realizados internamente como CI'b:líto para importa.ções de autope
ças. E vejam bem, Srs. Senadores, num sctor hisiOricamentc 'supe
ravitmo. que jâ prodnziu muitos bilh6es de dólares em divisas 
pam aNaçio. 

Desejamos enfatizar que a medida. além de não dimimJir o 
dóflcit na Balança Comett:ial. como dito. Irar.\. indubitavelmente. 
pll'júzos ao seli:r de autcpoças, com reflexos na pro<llção iDtema e 
na dimimJiçio do mvel de emprego, -um absobto desem· 
prego no setor desses 280 mil tmholbadores da indllsttia de alltiJpOÇaS. 

Hoje, 859& das peças, componentes e llllll6rias-primas são 
produzidas no Brnsil. Com a adoção das normas da medida provi· 
séria em questão, poded passar pora 609&, o que possibili!aDí a im· 
portaçio de 409& do pn>ÇO!lquido do veiculo ou o equivalente a 619& 
das peças, componentes e matérias-primas (Quadros Anexos). 

Os incentivos ao investimeo.ID são redundantes. A potcD
cialidade do mercado é o nosso principal legado. Qualquer regra 
na compensação = importaçio e exportação obrigam grande 
parte do investimento i.Df.ernaciooal a se instalar no Brasil. 

Por OUiro lado, decisões mal calculadas podem reduzir o 
setor de aütopõças à metade do que é boje, não só em faturamento, 
mas em número de e.lllp['Cgos. oferecidos. 

Devemos estar atentos, pois a necessidade de buscar novos 
investimentos Dão pode acabar com os investimentos realizados no 
espaço de mais de 60 anos, com gmndes sacrificios para a Naçio 
brasiloim. 

Cito um exemplo. Sr. Presidente, retirado do quadro de
monstrativo que apresento. Estrutura dos rostos da montadora 
atual 11% importados; 499& das partes componentes são da indús· 
tria de autopeças na.ciooal 

Após a medida provisória, dos 11% dos importados, 409& 
passamo a ser importados; e os 49% das partes componentes de 
autopeças nacional baixará para 24%, menos do que a metade. 
Isso significará. provavelmeote, metade de demissões nas indús
trias de autopeças dos nossos tmba.Ibadores. 

Sr. ~idente, solicito que faça pane do men proDliDCiamento 
a análise do desempenbo do setorde autopoças de 1974 a 1984. 

Sr. Presidente, desculpe-me a sinceridade, observo que o 
Governo, ainda que agindo com a melhor das intenções, tem ca
racterizado os J::CUS atos pelo improviso. Falta ao Governo um es
mdo de conjunto, em tomo de uma mesa, onde se _analise os diver-
sos aspectos da questão. .. 

O Senhor Presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, em várias reuniões que realiza com os Srs. Senadores e 

Deputados afirma que o "cobertor' 6 curto" e tem-se que pensar o 
que se pode fazer com ele. Parece-me que, em sendo "curto o co
bertor"', realmente tcmmos que pensar. 

Caxias do Sul. minha terra natal, possui indóstrias de auto
poças tradicionais e diven;ificadas e poderia, há muito tempo, ter 
colocado em funcionamento uma montadora., porque o Rio Grande 
do-Sul é prnticameme o segundo Estado produtor de autcpoças. 
Lá, aquela indúsoria 6 distribu!da em médio capitais, pois nio tem 
monopólio, oligopólio o nio bá douo do setor. 

Pois bem. uma indústria- como a nosSa que ca:neçot.--em 
1930. aesccu. continua se desenvolvendo e c~ indo muito bem. 
por que, de repente, atingi-la dessa maneira? Qual a razio? Dizem 
elea e, parece-me rncional, nio iii diminuir o dóficit; nlio iii resol
ver a qucstio c, na v_ctdade, na verdade. dezenas de milhares de 
trabalbadnres podedo ser dispensados. 

Enamos no calçado. Silo 41 mil desempregados só na re
giio do Vale do Sioo, no Rio Grande do Sul, pelo equívoco quo, 
de repente, o BrasiL um dos maiores exportadores de calçadoa do 
mundo. passou a ser importador. o que, absolutamente, nio deve
ria Ocorrer. Agora vllíl.OS repetir o mesmo equivoco. num setor 
ainda mais ttadiciOIII.I, ainda mais complicado e ainda mais positi
vo nas suas realizações, que é o setor de autopcças. 

Sinceramente, Sr. Ptesidcnlc, nio COil.Sigo entender como 
se tomam medidas dessa nablreza sem Uma análise profunda das 
cooseqilências em todo o conjunto. Reunir apenas as montadooos. 
AcliO que é importante discutir com as montadoras. mas todos sa
bem que elas sio parte do setor, como também os trabalhadores; 
entretanto as indústrias de autopcças fazem parte desse contexto c 
devem ser chamadas a participar dos debates. 

Claro que elas nio tênl as manchetes dos jornais, nlio l!m o 
grande noticiário. Uma coisa é falar na Mercedes, na Ford, nas 
grandes empresas brasileiras, que são filiais 00 internacionais.-e 
outm. é falar nessas milhares de pequenas indústrias de autopeça.s 
que, talvez, isoladamente pouco ou nada signifiqu_em. 

Mas volto a falar: são 280 mil empregos. B o dobro de em
pregoo das montadotas e distribuídos não só ali no ABC, ou em 
Minas Gerais, ou no Paraná, mas praticamente por todo o Brnsil 
São pequenos produtores, pequenos e-ários; são empresários 
quase que mam1ais, que inventam. que descobrem. Conheço peças 
que foram inventadas, criadas om Caxias do Su~ ali patenteadas, · 
boje vendidas para o mundo inteú'O. -

Numa hora como esta, Sr. Presidente. entendo que o Gover
no tem que meditar, refletir, porque essa história de dizer que o 
mundo está perto. que precisamos agir a nfvcl internacional. tudo 
bem. mas temos que sempre agir na defesa do que é nosso.. Temos 
sempre que entrar pa13 esse debate, internacionalizar a nossa eco
nomia, ,.!Udo bem. mas vamos proteger. garantir o que é nosso. 

E o que fazem os Estados Unidos da América. a AlemaDha. 
a Fnmça. o Japão. Na briga que está bavendo entre o Japão e os 
Estados Unidos _em tomo da indústtia automobilística, cada um se 
protege. Trata·se de uma briga com uma violência tdal. e são dois 
paises ultmliberais. 

Faço um apelo ao meu querido Líder Elcio Alvares, por 
quem tenho cariDho e afcto. para que pense nisso tudo, e vou en
tregar· lhe pessoalmente uma cópia deste prommciam.enJ.o. que é 
fruto de um debate, de uma discussão longa que tive oom os pro
dutores de autopeças, para que o Govemo reflita. analise e veja. as 
conseqüências. 

O Sr. Eduardo Supllcy- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON. Com prazer. ouço V. Ex', nobre 

Senador Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy • Prezado Senador Pedro Simon, 

V. ex• assinala um dos aspectos de grande complexidade resultan-
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te da medida provisória, aliavés da qual o Governo quis, de. algu
ma maneira, proteger a indlistria nacional aos olhos, numa primei
ra visão, da opiniio pública. Mas, pela radiografia que V. Ex" traz, 
em verdade, o quadro é muito preocupante. Cabe aqui assinalar al
guns aspectos que, inclusive, foram objeto da avaliação de econo
mistas da mais alta capacidade. que tivemm a oporblnidade de par
ticipar do debate, nos últimos três dias. na Comissão de Fmança.s e 
Tributação da Câmara dos Deputados, desde o Ministro da fazen
da, Pedro Malan; Deputado Antôoio Delfun Netto; Deputada Ma
ria da Conceição Tavares; Economista •Paulo Nogueira Balista 
Júnior; Economista • Affonso Celso Pastor<:; • André· Lam Resen
de, um dos formuladores do Plano Real o oulroS, que contribuíram 
para que ali houvesse um diálogo do mais alto nível sobre o pri
meiro ano do Plano ReaL 

Muitos dos economistas mostnuam que a economia brasi
leira. começa a po.ssar por um período recessivo. Alguns avaliam 
que esse per!odo podení ter uma fase grave de deseD!pl'Ogo, a nio 
ser que sejam tomadas medidas de proDLo, que talvez já tardam. 
Foi quase consensual a avalia.çio de que a política cambial extre
mamente rigida, levando ó Real a uma valorização acentuada e 
crescente diante da inflação, tem levado diversos segmentos a difi
culdades extraordinárias, sobtclildo os segmentos rclaciau1dos aos 
setoreo de bens comen:ializados iDternacioualmente. E as importa
ções eslio extrcmameor.e facilitadas e convidativas. afetando seto
res como os que V. Ex' assinalou: o de calçados, o setor ~xtil e 
outros, mas sobretudo afetando muito a economia gaúcha. bem 
cano a de São Paulo e de outros Estados. O Governo, teimando na 
política cambial rlgida, acabou toalizando diversas pollticas, on. 
de tarifas, ora de cotas. ora de natureza mais complexa como a 
cootida na medida peovisáia que V. Ex" analisa, para tentar salvar 
o segmento de calçados, o têxtil e agora o de automóveis. Ainda 
na última segundaMfeira, assisti uma entrevista do Minis_tz:o José 
Sena ao apresentador Jô Soares; não sei se V. Ex* teve a op::muni
dade de assistir ao programa, mas ali exaramente Jô Soues perM 
guotoo ao MiDistro Jos6 Serra. sobre essa questio, se estaria ele 
protegendo a indúslria paulista ou a indíistria automobilística. ou o 
que seja, e S. Ex• ressaltou que a indústria automobiUstica lucrava 
muito ao importar automóveis de suas matrizes. e que seria muito 
melhoc justamente estar produzindo automóveis no BrasU dQ que 
estar lucriindcTexlraOrdinariamente com a importaçio de auroJD6.
veis, seja da Volkswagen, da Fia~ da Ford ou da GM. Ora, o que 
V. Ex• traz como .ioformação nova é o fato de o Governo brasilei
ro. poc meio de medida provis6ria. de um lado, conler as importa
ções de automóveis prontos. e, de oulro, abrir as portas para a im.M 
portação de autopcças. Entio. aquilo que poderia ter parecido 
uma política planejada, a mais adequada para a proteçio da in
dústria doméstica na medida possível, em verdade, para o seg
mento de autopeças, é uma política de extremo risco. V. Ex• sa
lienta bem a questão da necessidade de uma politica industrial 
muito melhor planejada. V. Ex• era Lider do Governo Itamar 
Franco e pôde acompanhar mais de perto a política (Jue, de cer
ta maneim. ía-Cilitou sobremodo a contenção de preços, quando 
se forçou a sobrevalorização do Real. logo nos primeiros dias 
de sua vigência. Mas, além de uma politica cambial que favore
cia as importações e dificultava as exportações. o Governo re~ 
solveu abrir violentamente as portas para as importações do 
ponto de vista da diminuição de tarifas, adiantando, mesmo. as 
metas da Rodada Uruguai. das metas previstas no MERCO~ 
SUL. diminuindo, por exemplo, as tarifas para importação de 
automóveis para 20%. Neste caso. houve pontos de vista difeM 
rentes como os dos Ministros Ciro Gomes e José S~~_N_i!> há 
dúvida de que houve um ziguezague que tomou difícil o planeM 
jam.ento para os empresários dos setores produtores e de impor-

t.aç:iobaja vista as inúmeras lojas que se &briram.ILI!LI diversas capiM 
'tais brasileiras para receber e mostrar os automóveis iiriportadoa. 
A partir de outubro, novembro e dezembro em diante, o que se viu 
foi uma avalanche de importações de automóveis e em.presúios 
importadores planejando lojas extremamente luxuosas como. por 
exemplo, as que apareceram em São Paulo. sobretudo na Avenida 
Europa e na Rua Colômbia, onde há cerca de vinte lojas extrema
mente modemas mostrando carros luxuosos importados como se 
isso fosse algo ex~mamente possível e lucrativo. Mas, de :repen
te, o governo volta a subir a aliquota de importaçlo sobre automó
veis im~os para 32e, depois, para 70%emum espaço de me
nos de seis meses. E esfa medida provisória parecia ser algo no 
sentido de conter as importações. Senador Pedro Simon, V~ Ex• 
traz informação e análises extremamente relevantes porque pode 
estar parecendo que as importações de automóveis estio contidas, 
todavia,estábavendoim.portaçiomuitomaiordeautopeças. 

O SR. PEDRO SIMON - Diminui-se a importaçio de au
tomóveis das "~tppresa& nacionais', que importam das 1'l.á de fon.". 
Em compens•ção, passam a deixar de comprar autopeças das em
pmsas braslieims e compntm as autopeças das ~ associadas 
delC$ lá. fon. isto 6. ganham duas vezes: nio enlra o OOilCOn'CDt.c c 
eles canpram. os componentes. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - O que 6 interessante, Se
nador Pedro Simon, é que, talvez. mecanismos tais como os que 
V. Ex" está apontando 6 que, possivelmente, estio frustrando a ex
pectativa das próprias autoridades governamentais de dim.imir o 
dUtcit na balança comercial porque a informaçio, hoje, revelada._ 

O SR. PEDRO SIMON - US$ I bilhio. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- -é que, no mês de junho, 
o défiCit na balança oomen:ial, ao invés ·de ter diminuido de 
US$700 milhões registrados em maio passou para US$1 bilhio, 
em que pese a modif1caçio cambial e outms medidas a.dotadas. Ou 
seja, as medidas pueceram um sinal de revcrsio, mas, dada a for~ 
ma como foram feitas- conforme assinala V. Ex*M, não estio atin
gindo a fmalidade desejada. Cumprimento V. Ex" por chamar a 
atenção desse aspecto eXU'elJla!Dente relevante. 

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex". Senador 
Eduardo Suplicy, que h ourou o meu pronunciamento com um. 
aparte tio feliz e tilo oportuno. 

O Sr. Romeu Tuma- Permite--me V. Ex* um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Ouço V. Ex" com peazer.O Exta

do de V. Ex•, Sio Paulo, 6 o maior produtor de autopeças. Estou 
falando oomo representante do segundo maior pro<kltor. 

O Sr. Romeu Tuma - Apesar de ser São Paulo o maior 
produtor de autopeças, não tive o privilégio de participar dessa 
reunião importante. a que V. Ex* se xeferiu. Fico grato a V. Ex• por 
ter trazido ao conhecimento desta Casa. com a sua eloqíl&cia e a 
sua facilidade de exposição. os problemas que alligem a indlíslria 
de autopeças. Tive o privi16gio de acompanhar, durante a minha 
vida proftsSional. a evoluçio dos conflitos entre as montadoras e a 
incb1stria de autopcças. Elas cresceram praticamente )lntas em Sio 
Paulo. As disputas salariaiS ocasionaram as gmndes greves. ComO 
as que OCOII<tliiD principalmente na região do ABC. Gostaria de 
relatar a V. Ex• um fato que ocotTeU pouco antes da edição dessa 
medida provisória. Conversando infmmaJment.e com alguns mem
bros da indústria de autopeças em São Paulo - quero deixar claro 
que nlo houve neuhuma reunião -. soube da preocupaçio deles 
com a contrapartida de exportação de US$1 e a importação de 
US$1 em veículos já prontos ou em autopeças. Como havia sido 
coovidado pua uma reunião com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. levei ao coohecimento de Sua Excel~ncia esse problema 
e alguns ootros. Fui apenás. relatar o fato. 
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O SR. PEDRO SIMON - Pam essa reunião com o ~i- por tudo isso. Isso não é verdade. As indústrias de autopeças, que 
dente da República, não fui convidado. já existiam e produziam. continuaram crescendo, pro.........lindo, de~ 

O Sr. Romeu Tuma - Eu fui. Cada um na sua. É por isso o1 do tr""' 
que digo: a soma dos privil~gios aqui nos trazem Um resultado sa- senv ven e avançando. Tais indústrias são tio ou mais respon
tisfatório, quando se tem a oportunidade de esclarecer 05 fatos, sáveis por rudo iss~- pois oferecem o dobro de empregos e de 
como o fez V. Ex•, com sua facilidade de expressão. Os ~cs oporrunidades fornecidas pelas montadoras. O capital é distribuído 
conhecimeot,ps econômicos do Senador Eduardo Suplicy ilustra- de maneiia social, de maneira equitativa, entre pequenas, médias e 
ramo pronunciamento de v. Ex•. _ algumas grandes empresas. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso ainda oão ~~C:- Parece que é iinpcjrtante que issO continue assim. Parece-me 
cia os dados, ou pelo menos não tinha trocado idéia com os Minis- que esse é um setor que copseguiu se estabelecer. O Governo não 
tros da área econômica a respeito de1es. mas disse-me que conver- pode brincar com setores que alcançaram sucesso. O Governo 
saria com os Ministros. No dia seguinte. procurei o Presidente da brincou com a inchistria calçadista. o qual~ um setor positivo. Ex
ANFA VEA e ex-~sidente da FIAT, Silvano Valentino, !L quem portamos US$2 bilhões de calçados. De repente, o Governo- nin
expus essa preocupaçio e pedi que esclarecesse como evoluiria a guém consegue entender o motivo - resolveu permitir a importa
possibilidade de impo<taçio e exportaçio no valor exalo de um ção de calçadoo. Com isso. boje. somos importadores de calçados. 
por um.. Sempre pensamos que a exportação em feita na base de As grandes empresas exportadoras de calçados eslào importando. 
cinco por um. com diferença maior para nós, em virtude da difi- Sr. Presidente, quando o Presidente da República era o Sr. 
culdade da balança de pagamento. Dr. Silvano Valentino disse-me Itamar Franco e o Ministro da Fazenda o Sr. Fernando Henrique 
que o grande problema deles não em im.poitar autopeças, porque 0 Cardoso, eu dizia o que vou repetir neste momento: é preciso com
carro pronto dá um lucro muito maiõi. Sabemos que hoje as gmn~ bater a inflação. Há algumas empresas que são cruéis, desumanas. 
des indústrias fiZCI'am o tal carro mundial, isto é, as peças são im- Existem alguns oligopólios, de cetta forma, são 17 os que atuam 
portadas para a montagem do ca.rro. cada pa{s fabrica uma peça. o nos supermercados. O Governo não teve até boje coragem de in
Brasil exporta motor para determinados paises e -impOrt.ã--outras vestir, de fazer o levantamento desses oligopólios para ver os que 
poças para a montagem do caxro mundial, ou, se possível, compra aumentMam os preços. 
todos os componentes em território brasileiro. Percebi. não foi Eu vi outro dia no jornal o aumento de alguns produtos que 
uma declaração dele, que essa seria uma f()[l08. de pressão sobre a estão oligopolizados. O Governo está correndo o risco de privati
indústria de antopeças para a mam.Itençio de um preço compa.Lível zar o aço e ele se transformar em oligopólio, como está se lrans
com o que queriam pagar. Quer dizer, a montadora ameaça: ou formando em oligopólio a petroquímica, que era distribuída na 
você me vende essa maçaneta por X ou a importo do Japão. ou da mão onde o Estado tinha um terço e a coordenava. Hoje, grupos 
Cbina ou da matriz externa. E esse caso ficou em discussão. Per- fechados estio .construindo um oligopólio da petroquimica. Acre
guntei ainda a ele- só para acrescentar, pxque V. E.x~_falou_J;m__Ar- dito que muitos dos grandes empresários são irresponsáveis; não 
gentina- como ficava a inddstria automobilística ar&entina. porque têm o sentido de entender a hora e o momento de_ aceitar o desafio, 
sei que a Fiat e a Renault montam o carro lá.. Ele disse-me que lá a de baixar o preço e de colaborar com o Governo em termos de in
montagem é feita mediante texceirização. A indústria argeritinã.. fiação. Creio que, às vezes. o Governo teve que importar alimen
que monta esses carros por encomenda. não tinha capacidade, em tos ou detet.minados p-odutos. porque ele tinha que baixar a infla
vista do aumento da exportação argentina de veiculas, de fazer ção; e eu acho essa atitude caneta. Mas se nào limitar a importa
uma programação de aumento de produção da indústria argentina. ção, Sr. Presidente, o que o Brasil já fez muitas vezes, no passado, 
Então, eles romperiam. daqui a dois anos, o contrato para ÍDSlala- a economia ficará prej.tdicada. 
ção da Fw na Argentina. Li também que a própria Renault tam- Eu me lembro, e V. Ex• deve se lembrar, quando o Brasil já 
bém faria-iss9. Ficou muito claro que a Argentina seria a porta se tinha tornado auto-suficiente na produção de trigo, e os Estados 
aberta para entrada de caiiOS no Brasil. com aliquota aquém da Unidos nos ofereceram trigo com 40 anos de prazo. Com 40 anos · 
exigida da Europa. Considero oportuno esse esclaiecimento e que- de prazo podiamos comprar o trigo dos Estados Unidos, e termi
ro agradecer-lhe a oportunidade de participar do seu discurso. nou a produção do Brasil e principalmente do Rio Grande do Sul, 

O SR. PEDRO SIMON - Fico muito- satisfeltõ. Foi-----e- aí o preço do trigo foi para a Lua. O preço do trigo, que era zero, 
muito importante o aparte de V. Ex•. foi para a Lua. 

V. Ex_• falou nas importações argentinas. O Presidente V. Ex• era Presidente da Repiblica e deve se lembrar. Eu 
J ?sé Sar;o.ey, quando Pres~dente da ~epública~ e quando se ini- era seu Ministro quando vieram nos oferecer Uma produção de lei
ctou o dtálogo e as negoctaçõc:s do mtercâmbJo que resultou no te em pó importado, que saia a metade do nosso, mas que, na ver
:MERCO~UL. naquela oportumdade, falá.vaDX?S: em dez an~s de dado!. terminaria com a produção de gado leiteiro no Brasil, mas 
preparaçao para enuar nesse mercado em defiD.Illvo. Por que Isso? não aceitamos. A proposta era interessante e favorecia o trabalha-
Para as partes se adaptuem. Aímal o Mercado Comum Europeu d 1 - · • - · 
levou mais de quarenta anos para os países se adaptarem. . or. mas ~que e preço nao ~ manttdo por d~z ou quiD:Ze :mos; 

O ex.-~sídente Fernando Collor resolveu passar de 10 era garan!tdo P~ aqueles_dots anos. Isso ~tiiDulava, hqutdava 
para 5 anos. Verificamos que existem essas questões para as quais a produ_ça.o nactonal e, entao, teriamos que lDlCt.ar tudo outra vez. 
não está.vamos preparados. ' . E o que pode acontecer com a indústtia de autopeças, Sr. 

De repente, uma montadora pode instalar-se na Argentina, Prestdente, se de repente passarmos a impõrtar o dobro, se a in
no Uruguai ou no Paraguai e, via MFRCOSUL, fazer os seus pro- dústria passar a produzir-a metade do que vem produzindo e demi
dutos enttaretD: no nosso Pais. Essa 6 u~ questão séria.. . tir metade dos trabalhadores atuaJmente empregados. Estamos me-

Sr. ~stdente, qu~ a~as salien!M que, na mmha c!rl">:i~ :-:t?n.Jo c0rn um sctor que vai muito bem, c-hrigad:>. 
-.tenho mutto orgulho de dizer ISto-, Cax~do Sul, po:lemos f?ra- Faço um apelo ao President! para que faça uma análise so-
hcamente montar um auto~W:el. _Em_ Caxias do Sul, há prattca- bre esse assunto. que é muito importante para o nosso País. 
mente tudo em tennos de indústna de autDpeçaS. O Brasil é um Obri do v Ex' la 1 rãn · 
gr.mde produtor da indústria de autopeças. ga a • pe to e Clll. 

QuO!ldo se fala que Juscelino Kubitscbek trouxe as indús· DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PE· 
Irias por.!. este País. parece que as mootad<ns são as n:spons.áveis DRO SIMON EM SEU DISCURSO: 
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DESEMPENHO GLOBAL E PRINCIPAIS ATIVIDADES DO SINDIPEÇAS 

Uma das pnncip!IIS 0:::0 :I tsOe$ do relatOrio da Bool::..Allen é que nenl'lu
ina estratégia de~ ll::ltlllmer"' dupeiducil& das~. 
...W.vel. NAo se pode V8I"'C88' a aortac1a oor~ 108 ll"ltema:::a::JI'\EI _, 
sólidos allc:ero88 no rT'Ieft:adO ~- Aum. ~ ~ c:oo
dulr QUD o pmdpal legado da inc::kJslnll ~ 8 o OOI1$Umldor 

brasllecro. Somc6 :li s: idai '""" do \IQilJr'nell. 

A ll"ldUstna de autopeças, 8SS!m, como outros serores da eoonoma 
I:JI'aSiielra. enfrentou aceoruado períodO de l,ransiÇAo -durWlte-"Pratlca
mente fCXio o ano de 94. Os maiores desafioG.Iolam. e têm wnda SidO. a 
IO"'ppa11taçào do Plano Real, o ~o daS regras para o 
Mei'IXISUI. as •189 ~ traJ:)alhastaa num cenMo de ec:onom.a 
esláwl, a lflllaçâo das malénaS-pnmlLs • a abet1Ur.1 cl8 mecc:ado para 
au!OpeçaS e wíc:uloS. 

Nos Ullmo8 QUatrO anos. o setcr de autopeç:ea ~em pmO.JIMdeds 
Aa~~poloSirdpeças.que•OSjXiildentpor90"/o e CCJI"'Se!iiUUU ~~~~~no c:uslo de~ e 
da pnxluçAo IOCIIi de peçea p!ll1l velc:uloS autOmO'ICreL unt/81'1'1 e:s1orços . IMI$UITI05, Em COI otlaplilltida. os~ ~de &aiBnO • a~ do 
para vencer u ~ • t:n1p3m ao final do 94 oom pelo manos · ~ de "ggobbll ~ das 110 -.:~o~aã. QUO lofQOU os preços 
tr6s grandas~ ~-a ~dos nivels do emprego, ' teal5 du peças parai»Pco. ~a AtôJç11o dOS cuaos. 
o atei O • ••k>pleno às · duf1"'IO'ltaccooii'ISUlladas no país , AccJrdO. • OCinli • .:... Além do aoordO llrrnado o:rn a Booz·AIIan pera 
8 o aumento da~ no ccnc:::omdO men:odo ~" - - ·- a o' t aç:1o de l'llllafónc:a de ..... ,.,... • o do MtOr e do ~ 
To:::los 05~ Nóc:a:Jcwos do setotem 94 toram~. cem- : tJprOUntadoiJ .a Gouoemo -_cerno o "Estudo ~ do lndice de 
,caradocl 005 do ano~ : ~ _regk)nal J*:& o Mert:oeur, que ~ por exen"4lli. as 

•lauarnonto f'IQrTIInal ele uss 14,8 blll'16es 
•latumrneniO. Wilot" ~ (etetrvo •• ilill i 181110) de 
US$12.7~ 

•ll"''loea&i il!lllt1C:. da ort1em do US$ 1 bllhAo 
• fJXPOi"taçtloa Qretu (doe prOprlos fabnc:ankJs) • tndiretas 

(via ITIOi olaCfoi•J do USS 3bi1110M 
• 235 ml empregos dlretc» oferac:idoa (daclo de dltZiiml::lro) 
• ocx-dllde média c~a oroem da t5".4 

A~ de cada segmento de mtJtCDdO no t'8ISUbdD final foi ~• 
montadOra 17 .5"'· R!pCIISiQ6o. 17"'/o ~e 5.5,. voncsaa ~ 

5e9-JndO dados lewlntaCIOo por Ll'n !r8berlho da Setua • Centmlizaç6o da : 
Serviços dos Banoos SA. a ll"'áJstna dl!!l .au~QPeÇaS I1Jgil:troU. ~ o 
periodode91a93,rentse. r mé0ade·7"'4.-4"!.e-2"'4:Manbdi!tessa 
tend6noa. osetcrpoDeterencllfT1ldo o tli"'I d8 94 com outra~ 
~ou, ~fT'It.C). ~pouco~azefO. o que con
figura um dlstai101111101 iiOda ~ ld!Jal, 

Estudo - Dentro os proiet::e • : .. " pelo Sindil)oçaa em 94 está 
um estudO de o:JniUIIane ~ Boor.·AIIen & Harnttron que apre
senta as pnnap&i;s ~do 118101'd0autopl!lç:aspara • ~do 
ac:on:lO da camara Set:xial cta lrteiUstna AutomC:~UVa. em 95. 

A mesma empresa realizou no Inicio de 94 a a" oakzeçib do 8iStUdO · 
~ s.:wt.t.,.. ............ .Automobil~. Esse diagn6sb- ' 
ca...tertç__~ prmeira vez em 9!;). foi um dos~~ na 
slabc ação do~ setonal: 

· Produção de autoveicu1os • 1993/1994 
{Mil umdades} 

L::::l 1993 = L391,4 mil unidades 

1994"' 1.554.0 mil unidadeS{") 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN .;:.!L Ao:iiJ SET ':" ;7 '.:";·: ~~z 

~ onll'W Breoll • Al'genbna -. o SindipeçM tnlblllha ~outras 
~ Oonn .._ · m-M ln8bUo dlt ~ TeoiOió;;lica& 
(IPn.ScKaaa.~k'1slll:lAodiiPeequua~(F1PEt1JSP). 
Aao ;Ao NaaorW de Peclqudll • ~ ou EfTl:neas 
lndu:Stl\ais (ANPEI), F~ lnstituiO do Admtnistr"ILÇAO da 
~de SAo Paulo(FlMJSP) em ~oomSEBRAe-SP e 
o ~~do ~noTranMD(INST) . 

Exemp6o QO bom re&UtlldO dll ir"'baaivaS. inli ....... itc& asa.midos. 
i"'OIIS1Tii em detnmen1o ct.s âfJculdllcles que o c::en6no ,....O&OJi o0o alio::> 
possa ._ gorado nos U'llr'nl» llr'ICO: foi a vilala de f!f1 tabric&nlBs à IT1flll1% 
alem! do grupo Vol<sWIIgon, a CCII'Mtle da p!Opria ~ O Bra:sil taz 
parte doo paiaes ~ pan1 a "CCmpra ~ da i'l"'Cii""ttlc 
CefCa de BD% do tudo que ecttt sendo cctlldo no mundo á OOIIK:Io tam
bém por loil 14!01iiChes locais. 

.Jusrarnonte para ll'lOStrar pmdutCl8 G pn:lCiJS30S de pro:lJç:êO de seu& 

POOC'C'PI"o- aos ~ intBmo e ~. o ~ aloU a 
A.UTOMECFel111 ~de AulcpeçU. Eqosp 11011Ds e Sarviços. 
Esse .......WC bienlll, o:wn !II!J9,.Inda ediç*) em 95, entrou~ 
para o c:slencl6rio dll lrlcl:.tna auiOI'nObiiÚIUCL em anos ~ ao 
5al6o do """""""' 

Unhll Olrwbl· OUlrO passo~ dllidopelo ~ ..m 941oi a 
criaÇ6o do jomlll T.mpo t=t.l • ~ dllwtll oom o biiibilladc:w. A 
PIJt,:ilcaç:lo, que ""'"' sendO ~ - por lidorw a:n::icais pmjlaiO
nais. á cirigid& aoo f1..ndand.nos dM ~ · A ~foi 
o1at um caneJ do ~que deYe PQIIIAIUC8i d\lodentJO O fonl 
dos períO:Ic:B do ulllrial. 

Produção de máquinas agrícolas ·1993/1994 
(Mil UOidades) 

D 1993 = 31.á mil unidades 

~ 1994 .. 53,0 mil unidades n 
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EXPORTAÇAo DIRETA B JNDIRBTA DE AUTOPEÇAS ·19931Nbinclul veiculosl 
DIBB:T AIID IHDIRII!t:T AUTO PARTS EXPORTS • 1993 (V- not ~ttcl-1 

Principais importadores de autopeças • 1993 
(Em ~Jercentual) 

Histórico dos 5 principais Importadores de eutopeças 
(198411992) 

1992 &tldoi:Uridol37,7%-~ 18.0%-Mftlc:o 11,0% 
US$~2.2~ Allnnhl~ 9.2%:Aelnollnldo6,0% 

1991 Etlldol; Uridol43.4%. MUico 9.8%: A..m.nt. 
US$2.00,8- ~~·._....7~.:!!'!"'~'·"' --
1990 EstldCIIUridol51.18f •• Malco9.~ •• Allnwlhl 
US$2.126,7 -. . .Ocidnll 8,4% ·Aiino l);do6,2%' AJvonlill3,1% 
1989 EllldoiUnidol56.6%· Alii0Unido8,0"Y.· 
USS2.11i,7mlb6a ......V.Cidôlntll 6.6%-Múico5.0%·1W113,5% 

111BB -. -~59.5%-Ro01oUnlclo7.6%· 
IJS$ 2.081~ mllh6ll .......,. Ocidlnt.l5.1%. Algenln 4,.3% ·lilll2.9% 

1987 Elt:ldolllnidol62.8%. Rlino Unido 6.1% ·llilll 4.8% 
uss 1.&79,0 mlh6ll Alglnllni4,B%. Allnwlhl Ocidlntll 3,11% 

1986 Ellldolltlldol64.2% ·ltílll5,7'1 •• Reino~ 5.3% 
USS U01,7 mlh6ls Alglnlinl4,&% • Ailnnhl Ocidlntll 4.3% 

1985 Ellldol: Unido~: 57.9% ·llál:l11,6%. Allnwlhl 

US$1.396,6-- ·- ~4.1%-llilico3.6%-~3.2% 

1984 -~60.0%--9.9%--4,1% 
USS1.264,9 rnal6ll Allrnnw0!:1dllnt.l3.7%· U.xlco3.0% 

Exportação por região ·1985/1993 
(Em percentual) 
RegiAo 1085 ,. 1M7 1ail 1989 1!i90 tr»t 1992 163 ............ 
!EIJA.»Wco.CIIWNI) 61.8 67,0 659 52.4 52.2 fl.J 53.8 49 . .2 50.3 

E... 21.2 17.5 16.8 14.B Z2.7 22.3 244 20.2 14.1 

~~»Sul 8,0 9.5 10.4 10.8 7.0 8.4 141 24,8 2!J.6 

AllleOc:eMil 4.9 3.3 4.0 4,9 ss 56 48 31 3,4 

Arrka 3.3 1,7 21 2.3 !B 17 2.2 1~ 1,8 

Amíric:ICinlntec.íbl ll.B 0.7 0.8 0.8 07 07 C1 08 08 
Tocai 100,0 100.0 1110.0 100,0 100,0 10011 100.0 100.0 100,0 

30 principais países importadores de autopeças 
fEm 1993) 

"""" .... 
01 Eaadoa Onlckll 

Valor USS FOB 
1 082556540 

591 253.71)6 
246566213 
192210369 
86305977 
38.282.591 
J3 •n oa 
31977--.Soi 
29.985161 
28510.509 
262259117 
20592.620 
18264253 
15.9431164 
I 6 _ 482.1Kl6 
14 652.396 
1-t.l60.11117 
12.1!29.653 
12.331tl93 
1U21.290 
10.914.863 
10.2o5.9n 
10 14&.5SI 
8.541.2-tS 
4177.278 
7.587'.188 

~eentual 

~0.62 

02 ArgenUna 
03 U.llco ......... 
05 Rllno IJnióo .. -117-01 ltfllll .. ,_ 
" -11 Afrlcl do SUl: 

" -
13 -

" -15 ...... 

" ...... 17 ,.._ 

" -, -20 Coréll do ..... 

" ""'-"' 22 PeiMIIJID011 

23 ·-.. . .... 
" -" -" -
21 --21 T ...... 

., -s.tottl !30 PIIMI) 
T""Gonl 

'"'"' 6.762.05& 
4687.392 
4.(00.199 

2.5113.31Uíl5 
uss.rm:.t~--.-

P~nclpais autopeças exportadas 
(Em 1993) 

"""'-01 ............ ..... 
02 ........... ~lnllml 
03 .,... ..... 111111*1111 ...... 

"" 925 
7 21 

'" '" 
'" ''" "' 1 Di 
098 
071 

"' "' 0.52 
055 
0.53 
o.•s , .. 
0 .• 2 

'" 0.38 
0.38 
032 
0.31 
0.28 
028 
0.25 

"' 0.15 

"·" 100.00 

DI IIOCIOI di dllcln. ~caow. 1 C11t:1Ç11 pn 1n1J10M 

05 a.. ............ -.... . 
• C.Z.diNr:NI 
Ol' ......... ,.._._.....illlln'lll . -01 Otlnl .............. 
10 ""*-11111....._,... ..... 
11 ~'*-................ .... 
12 ............ ,... .... 
13 --.................... ..... 
14 Em. ...... 
11~ ......... 
15 e,......lllldn1cll 
17 ,... ............. ~ ...... 
li ~ iiiiW6niCOI 
11 a....•cM~~~t. ....... _•~ 
2U VtiNII pn lllltlnl 

Z1 c.. ... c...-

~-ZJ c.. .... 
24 ..lunlll, .............. de boncN WlicaniDdl 

" -21 a...-GUn pniçtopnflllo I...._ "--21 .... ,.. ..... 
21 a.. ............ 
Jl) ~-- psntllhpollliYo&lln1111*1M 

Nllttnl 

"' 187 
m 
152 

'" "' "' "' 1i'4 

'" -- 168 

"' "' "2 
'" "' "' "' " 
"' 73 

'" " 76 

"' " "' " "' 

-12.!il 
12U 
gzr' 

"' '·" w 

'"" 293 

"" '" 2.57 

'" 1.<3 
1.3S 
1.17 ,, 
UG 

"' ... 
"' '·" "' '·" "' ••• 
"' "'' a 76 

'·" G.6i 
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IMPORTAÇÃO DE AUTOPEÇAS • 1992 
AUTO PARTS IMPORTS • 1992 

Principais exportadores de autopeças para o Brasil· 1992 
Err a,ercentual) 

Principais autopeças importadas 
1Em 1992) 

Orctem 
01 
02 
03 
04 
05 .. 
07 .. 
09 

" " " " " ., 
16 
17 
18 

" 20 

Pra!iuta P~runtual 

Clixtl de marchU f9.02 
QulrQ '*"' • ..-óriol dt velculol 10,92 
Outras motorn ~ txplosio, pallcibndrlcos. ciltnd.suptrior 1000 cm3 5.48 
Motorn diHII pn propulsto de re~clllol do ctp~tulo 11 4.CU 
Plrtn. de bombll de combUIIIVlll .3.64 OUtru.,.,.. ~,.. motom di poslçio 1407 2,61 
Outrol frtiol, MI'VO ff..a I lUIS parleS 2.51 
OUtras pMa • P'Ça ,.... motonl 111 poslçio 1401 2.411 
Qualquer outrl pa111 ou peç1 P*'li•Pirelholt ditpOSitNos pan motores 1.91 

Juntaa. gau~a~• ~ de bon'lehl YVlcaniDdl nao tndurlcldl r. 77 
Rolsmtn«n de Hferu I 75 
Outras Plftl:ll ....xsa. dt CIIToç.arias • ~ 1,41 
Valuul .. 1*1: motores di potlçiol407 1.3: 
Outras eixo~ de.........., I. 17 
Paintts ou qu.ckoa pualnatru!Mfttos I, 15 
Ro~ern~rrto~de roa c0n1co1 r. 13 
VIdros temp.raáos para IIJtO/ItÓYIII 1.09 
Outra ~ dt ra.rn.rtoe. 1,07 
QualqiJif' outro dmlmo t tnem.dCM' 0.99 
Bloc:ll» Iii dllndr8, dnlnlt C1fC1Ç!! pn I'I'IIIIIII'M III ~ M07 0.97 

20 principais P.aises exportadores de autopeças 
para o Brasil tEm 1992\ -· "" Vollor US$ Fotl -01 Alemtnha 300210 422 28.l2 

" Argentina 196985 054 18.58 
03 Estados Unictos li6.J96 428 16.64. 
04 ltllil 131 560 620 12.41 
05 - 86.640 066 - 8.17 
06 """' 3J 4A3 466 3.16 

" Reino unido .:!2 011:1615 J_(j2 .. '""" 25 535 059 l-41 .. _ Cing~~Mn 10 452 295 0$ 

" ...... 9 580.971 0.90 
11 """" 9.160 248 0.87 
12 ...... 7.070.427 0.67 

~~ 

13 Dliilnwea 5.684 7:'6 0,56 

" CmiadO sut 4.928.506 046 

" - 4 37of 776 O.of1 
16 htiHBiiml 4 293 •75 0.4T 
17 ....... 3767511 O.J6 

" - J.J02.047 0.3T 

" ""''"""' 2.315.851 0.22 

" - 2.261 19-4 0.21 
SuiHolll: (20 j)li1HI t.G50.202.033 ..... 
Ta~_Girii _____ _,.!O!I!J.!J1!1.222 ~00 

Balanço (Exportaçào x Importação)· Valores em US$ FOB 
1198911994) ... , ... 
"" "" "" , ... , ... 

··-3.000.000.000 {') 
2.865.107.199 
2.312.17&.500 
2.047.821.392 
2.12ti.727.903 
2.1U.67$.707 

lm-2.000.000.000 (') 
1.100.000.000 (') 
1.059.915.222 

343.811!U52 
837.110.!J7S 
708.221.119 

.... 
1.000.000.000 {') 

965.107.1H {') 
1.252.261.271 
U04.004.440 
1.289.6111.921 
1.41USC.SU 

Histórico dos 5 principais exportadores de autopeças 
(198911991) 

1 9 9 1 
USS KJ,I mllh6n 

Allmlnh!Odd. 25.~ 

EIIIMoil UnMiol; 18.9% 
,...... 14.2'% 

hil• 12.0% 
Jlp6Go 9.1% 

1 9 9 o 
USS 131,1 milhOis 

&ado~ UniÓCNI 22.9"1,. 
~ ood. zz.:r-. 
.IIJi'O JJ,90,D 

lllha 10.3~ 

.ltgMibN 9.s•. 

1 9 8 9 
USS 708.2 mUh6es 

~ ~~--

Eitm.IJnlcl(lll24,4~ 

A ..... nr. Odd. ló.J% 

.... IS:S% 
Mgenillll 9.2% 
Rttno Unido 7.1"-

J')o--...-..~ s~p.ara lmPQnaçioem 1993 • •994 • 
Eo~M1994 

CENSO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE EM 1994 
QUALITY AND PRODUCTIVITY CENSUS lN 1994 

o- .................. .,..,.-~ •• or;;-.~~à,;,;,e.~ ll">o·- --.1011'11.·......----___ .,...,,,, __ .. __ ..... orur----1- IOI...__.. ___ ,.._.,.oOO•••.OOO-
~--......,..-••OG•"""'*--3 __ _,_.,.._.. 
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EMPRESAS PRODUTORAS-DE AU'TOPEÇAS EM 1993 ~ (P9.r segmento) 
199:1'$ LI$T OF AUTO PART.S IIANUI'ACTUREIRS • (líy $pecialty} 
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Discrimi~ação I Breakdown 1974 1975 19?6 1977 1978 

Faturamenlo noR:~inalem autopeç11 (1) 
Nominal billings ln •uto ,.m lJ} 17 22 '34 48 ao 
Fatur~~mento nominal em USS mllhOts (2) 
Nomirul bllllngs Jn US$ mllllon• (2) 2.500 2.683 3.178 3.347 4.415 

Faturamento teal em USS mllh6el (3) 
R6~ billings ln US$ mllllons (3) 

Distribuição ptJCtntUIII do fatuflmento I Perant dlstribution ot bllllngs 
Montadoras 1 ~ ~Nnuf~Ct~nrs 72~ 70,7 
Reposçkl I R~~ 18,5 21,6 
ExponaçAo I E~ 3,1 3,7 
Outros 1abncan1es/ Olhar~ 5.6 4.0 

Capltll • Vllorea nominais (1) I c.pital ,. NomiNIIIIIIIH (1} 
~ai tllgiStrado I RtgistGr«/ C2IJIU/ 6 7 13 18 24 
Patnmómo liQUido I N.t wot1h 

Exportaçlo bmli~lll de autopeças (Dnta + lndirft.l) I Bruillm auto ,.m uport (lNret:t + lndkect) 
[USS milh6M · Fon1e: SECEXIDTIC) 
(US$t7UHIOfls·Sourc.:SECEXIOnc) 165 248 287 490 640 

lnvestlmtnlos ruJiudos (US$ mUh6tt) 

1979 1980 

133 288 

4.897 5.287 

71.2 7~7 
19,5 18,4 
4.0 5,8 
5,3 5,1 

53 82 

718 733 

ln\WtmlntJ tUM (USS m/UioM) 574 229 291 325 227 265 284 

Número doompngldos om dozombro (1.000 ompngldos) I Numbo< o/omployoooln d«:«nbo<{I,OOIJ-ywo) 
Honstas I Hourly 154,0 179,4 175,7 182,6 210.0 213,0 214,3 
MenuJIStls I S$Md -46,0 50,6 50,0 52,4 60,0 60,0 &4,3 
Total/ TU 200,0 230,0 225.7 235,0 270,0 273,0 278.6 

Porw1llgllll do eopocldodo oelaul-tldlo copoc1ty 

Consumo do onorglo - (BIIh6n do kWh) 
Consumpli«<cl-.rf{-tJIWilr) 2.0 2,9 2.1 

16.5 20,7 20~ 

2.2 2.1 2.6 

1981 

410 

4.351 

65.0 
21,6 
6.2 
7,2 

150 

825 

226 

151,0 
47,4 

198,4 

33.2 

1,7 

Junho de 1995 

1982 

916 

4.986 

65.0 
20,0 
6.7 
8.3 

350 
821 

659 

271 

167.3 
52.2 

219,5 

29 •• 

2,3 

Vend .. lrrtemu di indústria eutomobUfltlca (1.000 velculos- Fonte: Antlvu) faon..tic •* (1,000 wltJciH. ~: Aniii!WI} 
Autoveiculos I AurovehtMs 835,1 858,5 896,1 853,0 972,4 f .014,9 980.3 SB0,7 691.3 
M8q~~as/~~- 53,5 66,9 79.3 62,1 52,9 63,9 66,4 39.7 34,6 

Vendas ertemu dllndu.trll auiOmObllfltlca (1.000 vefculoe • Fonll: Antavel) I ExpotU(t,DDO IlM/eia • ~: Ant.NI} 
Autovaíetllosl ~ &4,7 73,1 80.-4 70.0 96,2 105,6 157,1 · 212.7 173.4 
Maqutnuagricolul~ma::hinlty -1,1 0,9 .0,8 5,0 6.7 8.2 8.8 11.0 6,7 

ProduçiO di Indústria IUiomobUisticll(1.000 velculot • Fonte: AnfaVN) I Produclion (1,000 relllciH -some.: AniiVN") 
Autoveiculol/ Auf~ 905,9 930.2 986,6 921.2 1.064,0 1.128,0 1.165,2 780,9 859.3 
Máq.unasagncolu/~I7JidJtNty 55,0 68,7 81,7 66,1 60,9 68,7 76,0 51,9 41,0 

Produçlo dt lt'DtD clclttu e ddomolotM (1.000 unidldts • Fonll: Abrlddo) I Productlon ol üiOtofl:)'dH .nd ciclomOtOIS (1,000 unltl· $ourai: Alnt:klo) 
Moloodetu~oclomototei/M:IfOn:)dH+oi:*'tnaecrl 12.4 30,5 55,3 53,2 81.3 157,5 194.4 253.7 

Frota clrcullnta brullel,. (1.000 vek:uloa • Fonta: Gllpot de 1981 a 1i85; Sindi~SUbccmiiiiO de Eslatiaticu Corntrcilla. Grupo de Estudos d 
Brazi/IM1 cltcut.tlng IIHI (1,000 whlcJH • Soutw: a.lpot 1!Jtl1 to 1965; Slndlpep...SUtx:ommm. ot ~ ~; F1Ht Study Group for 1! 
Au1omóvais/ ÃU/'ol'nODila 7.685.2 8.207,4 
Comerciais ~HI Ught ~ vW7id«J 702. t 759,7 
camll'lhOà' Trucks 865.0 901,8 
OnrbustBusts 112,1 120.2 
Outros/Drhm: 199,3 "227,8 

Total/ Total 9.ol83,7 10.218,9 

it) Cr$ bilh6H dl1974a 1985; CzSbilh6eldf 1986 a 1988: NCzS bilhOHam 1989;CrS biii\Oes de 1990 t 1992; CRS bilhOespara 1993: R$ mtlh6esem 1994. I Ct$ 01/Jionslrom 

(2) Conveltido poli wa·müa de clmblo./ ~ by thf ~ excllangt rare. 

{3) Convtr1ido pNI taxi df cimblo do 0. do efetrw J'IICtblmtnto. I (ÃIIV8fffKJ 0y IIX~ ratf of fec.Mrtg dkf. 
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lE AUTOP~AS "''1874/'IIIM···"' · ·' ·. ' ... · 
tUTO PA S INDUIITRY • 1974/1994 

··.'::,.··~~:J:.~r-~-::~~~;;~-~\~·:,--.:l~.::~.:.:.:~~~:;·~~Fii~tf:- '. 

19113 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
··-·- --- -··----·- '""""""' 

2.170 8.836 34.327 90 328 2.765 44 835 4.024 46.068 1.193 13.500 

3.758 4.819 5.541 6.637 8.338 10.462 15.544 12.244 9.848 10.122 13.222 14.800 

3.454 4.272 4.917 6.469 7276 8.689 10.581 10.816 8.<453 8.428 10.376 12.700 

62.8 58,9 60.3 56.2 ____ 51.3 60.3 59,7 57,7 59,5 60.1 61,6 60.0 
22.7 21,6 22.5 25.1 27;J. 21,3 ---- 24,8 26.0 22.3 20,3 17.5 17,5 

9;J. 15.0 12,7 13,4 16.3 13,1 10;J. 11,1 13.5 15,1 15.7 17,0 

5.3 4,5 4,5 5.3 5.2 5.3 5.3 5;J. 4,7 4,5 5,2 5.5 -

871 2.350 7.367 22 47 330 4 51 683 6.200 235 a100 
a133 8.988 30.347 60 2B4 2.961 61 106 5.151 673)4 1Sl3 18.200 

199 1.265 1.397 1.402 1.679 2.081 2.120 2.127 a048 2.312 2.665 3.000 

189 232 254 430 440 628 1.061 987 764 715 702 1.000 

161,5 184,6 2032 229,7 218,1 .. 224,3 237.9 217.4 193,6 170,7 1n.2 176,0 
-49,5 55.5 57,6 62,0 62,7 !;4.0 71.8 67,8 sao 60,3 58,7 59,0 

211,0 240,1 260,8 2i1,7 280,8 288.3 309,7 285;J. 25.5.6 231,0 235,9 235.0 

30,1 22.3 19,8 15,7 16,8 17,0 17,8 25,7 26.9 27,8 19,8 15.0 

ao 2,7 3,3 3,6 3,4 3,7 3,8 3.2 3,1 2,9 3.5 3,7 

]27.!._ 6n,1 763,2 868,7 580,1 7J,7,7 761.6 712,6 no.8 740,2 1.061,4 1.172.0 
29,9 51;J. 51,8 61,7 51,2 38.6 35.0 27,4 18;J. 16;J. 26.6 48.0 

168,7 196,5 207,6 183,3 345,6 320.5 253,7 187,3 193,1 341,9 331.5 382,0 
2,4 '·' 4.3 6,6 ... 11,3 8.? ... 4,2 5,7 4,4 5,0 

896,5 864,7 966.7 1.056.3 920,1 1.068.8 1.013.3 914,5 960,0 1.073,8 1.391,4 1.554,0 
30,0 55,6 55,4 67,8 61,5 50,2 42,6 3a3 21,4 21,3 31,3 53,0 

239.5 202,5 181,7 202,5 217,4 200,4 199.0 172,6 140;J. 110,7 100.5 137,0 

Frotl ã 1986 a 1194). 
61o 19H}. 

8.761,5 9.198.5 9.527,3 9.184,0 10.107.0 10.423.0 10.678.0 10.949,0 11.169,5 11.613,0 12.024,0 
812.9 861,4 905;J. 1.560,0 1.613.0 1.676,0 1.725,0 1.771,0 1.805.5 1.877,0 1.947,0 
929.7 959.7 979,1 1.165,0 1.185.0 1.197,0 1.199,0 1.201,0 1.186.5 U81,6 1.176.0 
126.5 129,9 130,7 149,0 --157.0 161.0 166.0 177,0 184,6 188,2 193.0 
278,7 334,1 395.0 

.. 

10.900.3 11.483,6 11.137,3 12.340,4 12.658,0 13.Q62,0 13.ol57,0 13.7118,0 14.0011,0 14.341,1 14.89,8 15.340,0 

974 to 1985; Cz$ bllions lrom 198610 19IJIJ: NCzS bi11tons ir1 1989; C1$ bll/10ns l'rom !990 ro t992: CRS briiMI in 1993: R$ mi11ton1 1r1 1994. 
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EMPR!SU.PE AUTOPECAS ·ANO DE FUNDACAO E ORIGEM DO CAPITAL 
AUTO PAIJIS:IIANUFACTURÉRS • YIEAII OF FOUNbATION AND SOURCE OF FUNDS 

Empresas segundo o ano de fundação 
{Em ""tdades) 

487 Empresas as~•adaS 
em outubro.'94 

(NkJ•nclUI montaoorasl 

~--- OuanMade de 
~ empresas tundacl.tS 

199(1.154 --Anos 

A .. 1139 1940-1944 1945-1M9 1950-1954 1955-1959 1960-11164 tiHS-1~ 1171).1174 , 11175-197'9 191JG.1934 1965-1989 1990-184 

Empresas de autopeças segundo a origem do capital 
(Em 1994) 

.,_ -15.5% ----'"' 

Empresas de autopeças com participação estrangeira, 
majoritária e minoritária, de acordo com o pais de 
origem do capitai.(Em 1994) 
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AUTOPEÇAS: UM SETOR DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS 
AUTIJ PARTS: SMAI.L ANO MEOIUM·SIZEO COMPANIES 

Freqüências simples e Distribuição das empresas de acordo com a faixa de empregados 
• 48&empresas (julho/1994). acumuladas· julho 11994 
10uan:Jdaae- de empresas X Quantidade de empregados) fEm oercentuall 

Faiu Frequenc1a 
de emprego 

1a3D 

31 aso 
61 ;~125 

1261250 

251 I 500 

501 a 1000 

1001 a 2000 

200114000 

4001e mis 

Total ,.., 

LOCALIZAÇÃO REGIONAL DAS EMPRESAS • .JUL I 94 
REGIONÃL LOCATION OF COMPANIES • JUL /94 

Distribuição geográfica no Brasil 
(542 unidades Industriais) 

Nível de emprego no Brasil 
_ L234.9 md e_~pregados) 

RESTANTE DA GIIANDE Si.O PAUlO -
Eml)fesas loealouou em 19 munoc:lQIOL eom dest:~que !)ara Guarulhos. Osuco_, Maua • Mog• elas CnJzes 
INlCRIOA CE SÃO PAUlO - -
EmD•Iil$õiiS 1oca1•zadat. em •o mun.tciPtOS. com d&staQI.Ie Olllra ~mo'"is L•ine•ra.. Ju11óoaJ Sorpeaca e sao Jow dos C<~mpos 
OtmiOS ESTADOS - - - . -_ _:_ i) 
Ernoresas lcc;~.lozadas no AtO de Jaroe~ro. R10 Gral'de dO Sul Mmas. Ger~>S San1a Catanna Farana PemamtiVCo Ci! Alf<i'Zorf!l, .., n ..., ~~ 

simples 

56 

i2 

15,0 

22~ 

' 23.1 

14.0 

8.8 

2.9 

0.8 

100,0 

Frequ!neia 
acumulada 

56 

128 

2.7.8 

50.-4 

735 

87.5 

96.3 

992 

tOO O 
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PRINCIPAIS INDICADORES ECONOMICOS NO BRASIL· 1974/1994 
BRAZII.'S MAJOR ECONOMIC INDICATORS • 1974/1994 

197-4 tg'T5 1\17& 1977 1t78 1979 1980 1!181 t!i62 1983 1984 1tsS 19611 tM7 1HI 1989 1990 IWI 1992 1993 t!toC 

Pl.S!lL 
VVO,CIOPIBII.ISS~\ 

T~U~III~CIOP18 
PIB 'Oifapti'lUSS!Iai:Jtnl 

IIIIIIÇI~{Wi0111;1111USibo111611)!2l 

'"' " 
''"' 

E•~ICQI • ll 
~~~~~ ll 
~IO'.al ·z! 
SM!olll~~ •H 

l!"l 

" 
,. 
" '" " 

·~~ ·~H 

ICJ H 

lleni llololl " 
m~ ~~ H!~ 2s·; 

U !Z .;. :> 
18MI lo;.o]J 2'lil Zl•JT 

101 121 •2' lU 2!1• Zll 202 
li li SI fi) H "9 ltJ 

·z• •a IH .,, ZIO zz· ·~· 

.Zll ~~ 11~ !2!1 IH• '2 Ql 

~·· :1650 
JS Sl 

I;J'~ !0!!2 

I'' <.'3 
.. ] 15' 
.,, 11~ 

6! ']I 

;:,;o XISO lSSO l"'O *::; )';4~ .·o: .:.liO 6:0 
7t ., J6 .1'• li ~~ ;o 

zmo 21•~• Zi31Z zw2 za~ z;:-c.z tn.;z '"'' l!llllls 

2S6 :12• 21i2 llt "'' l'• ;·; lli: lU olll 
IH lU ''12 '16 IH ''! 1'5 ZlS :;&1 
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(DOCUMENTA QUE SE REFERE O SENADOR PEDRO SIMON EM DISCURSO} 

ESTRUTURA DE CUSTOS MONTADORA· ATUAL 

1 1oo 1 

11% MATERIAL IMPORTADO 

22% 

DESPESAS + LUCRO 

(TERMINOLOGIA I.R.) 

10% 6% 
CUSTOS INTERNOS CARROCERIA I PINTURA 

MONTADORA· 
(TERMINOLOGIA I.R.) 

4%MONTAGEM 

2% MATERIAIS INOIRETOS 

6% MATÉRIAS PRIMAS 

.. 
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PEÇAS 
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ESTRl1TUAA DE CUSTOS MONTADORA • DEPOIS DE REGULAMENTADA A MEDIDA PROVISORIA 
NA FORMA DO ARTIGO 7" (ACORDOS INTERNACIONAIS DOS QUAIS O BRASIL SEJA PARTE OU 
eo% OE MATERIAIS NACIONAIS. PERMITINDO 40% DE IMPORTADOS). 

1100 J 
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. ~ 

22% 
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1-r 
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3% MATÉRIAS PRIMAS 

27% 38% 
MATERIAIS 24% 

DE PARTES 
PRODUÇÃO PEÇAS 
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O SR. PRESIDENTE (Jo~ Sàmey)- Nada mais havendo 
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando pam a 
sessio onlinária-de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

OFÍCIO N" S/47, DE 1994 
MENSAGEM N" 236, DE 1995, ANEXADA 

(Em regime de urg,encia., nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n• S/47, de 1994, an:avé> do qual o Baneo Central 
eucaminha solicitaçio do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul para que possa contratar operaçio de C1'édito externo juniD ao 
Banco lntctamericano de De.envolvimento- BID, DO valor de oi
tenta e quatro bilhões, ttucntos e trinta e quatro milhões, seiscen· 
tos e lrin1a e cinco mil cruzeiros reais, equivalente a cento c trinta 
c dois milhões c trezentos mil dólares americanos, em 28 de feve-

reiro de 1994, cujos os recursos serão destinados ao Programa 
para o Desenvolvimenlo Racional. Recuperaçio e Genmçiamento 
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Gualha- PRO-GUAIBA-

(Dependendo de parecer da Comissio de Assuntos Ea>nô
micos.) 

-l-
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N"3Ó, DE 1995 

Disc:ussio, em primeiro b.lmo. da Proposta de Emenda ._ 
Constimiçio n• 36, de 1995 (n• 3195, na Cámara dos Deputados), 
de iniciativa do Presidente da República. que a :Itera o inciso XI e a 
allnea • do inciso XU do art. 21 da Constimiçio Foderal,tendo 

são-

Parecer favoráve~ sob n• 401, de 1995, da Comissão 
- de Constituição, JuStiça e Cidadania. 
(Quarta sessão onlinária de discussio) 
O SR- PRESIDENTE (Jo~ Sarney) - Está encenada a ses-

(Levanra-.sea sessão às 19h3Imi1L) 

Ata da 1068 Sessão, em 30 de junho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50' Legislatura 

Presidência dos Srs_ José Sarney, Renan Calheiros e Bello Parga 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORE& 

Ademir Andeade - AniÕDio Carlos V alladares - Aitindo 
Porto- Beilo P"'l!a- Beni V eras- Bemardo Cabn.l- Carlos Be
zerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner -
Edison L<lbãa- Eduardo Suplicy- Élcio Álvares- Emllia Feman
des- Epitácio Cafeteira- Emãndes Amorim- Flaviano Melo
F cancelino Pereira - Geraldo Melo - Gerson Cama ta - Gilvan 
Borges - Hugo Napoleão - Humberto Lnce:ua - L-L; t{ .- · •• 1d~ -
Jefferson Peres - João França - João Rocba - k..el de llollanda -
Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Agripin1)- Jvsé Fogaça 
-José Jgnicio Ferreira- José Roberto Arruda_- José Sir.Dey--1\Í
nia ?oAarise- Lauro Campos- Leomar Quiolanilha ··Lúcio AlcJn
t.ara- Lúdio Coelho- Marina Silva- Marluce Pin''' -· f.b\JtV ~·1i
randa- Nabor Júnior- Osmar Thas - Pedro Simon - Re1l.:.lll C:t
Jheiros- Roberto Requião- Romero Jucá- Rt".meu Tllrúa -· Ro-

naldo Omha Lima- Sebastião Rocha - Sirgio Machado- Yalmil: 
Campelo- V!lson Kleinübing- Waldeck Omelas-

O SR. PRESIDENTE (RCDllll Calheiros) - A lista de pre
sença acusa o coiJl!l'l=imenlo de 56 Sn. SenadoreS- Havendo nú
mero regimental. declaro aberta a. sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° S~tário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

pzocecUd à leitura do Expodiente-

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

PARECER N-439, DE 1995 

Da Comisão de Assuntos Sodais, oobre o Pro
jeto de Lei da Cimara n• 212193 (Projeto de Lei n• 
l~,de 1989,oa Casa de origem), que •Destina a. 
renda líquida de um teste da Loteria Esportiva Fode
ral i Fodcnação Nadonal das APAE e determina ou
tras providênáas". 

_ Relator: Senador Onofre Qolnau 
.. O projeto de lei em epigrafe, do DOm Deputado Hélio Ro

__ sas, tem _por objetivo, expresso no seu art. 1", "dc$tinar aDillhnelll.e 
à Fode<açio Nacional das APAE a renda liquida de I (um) teste da 
Loteria .Esportiva Federal ou teste que a suceder''. 

- Na sua tmmilação. iniciada em 1989, o citado projeto vem 
merecendo o apoio de quantos o examinaram. Assim ~que obteve 
pareceres favoolveo das Comissões Otdinárias da Cimara Fode
nl, quais sejam: da Comissão de Constimiçio e Justiça e de Roda
çio, pela eonstitucionalidade,juridicidade e léaúca legislativa; da 
Comissão de Seguridade Socíal e Familia, pelo mérito; da Comis
são de Fmanças e Trirutação, pela adequação fUWlCcira e orça
menláJ:ia_ 

Ao texto original foi acrescentada somente uma emenda, do 
ilustre Deputado Yivaldo Barl>osa, no seolido de J!IIIlllllir a conti
nUação do beneficio proposto, no caso de a Loteria Federal vir a 
ser extinta('' ••. ou teste que a suced.et'). 

Nossa primeira intenção, CODlCI relatol" da matéria, 6 de 
aprová-la sem reservas, pelo seu alcance social e humanitário. To
dos temos conhecimento do trabalho de inestimável valor dcsen-
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volvido pelas Associaçõc:s: de Pais e Amigo:s dos Excepcionais; ad
miramos c respeitamos os nobres ideais dessa sociedade civil, sem 
fmalidade lucmtiva, que se empenha em promover a adaptaçio à 
sociedade das pessoas portadoras de defJCiencia; somos tambán 
conscientes do fato de que os recursos rmmceiros pua obra de tal 
porte sio sempre escassos, ainda que se conte com o apoio público 
e particular. • 

As Apae tem ,.,putaçio ilibada oo plaoo naciooal; destinar
lhes recursos. é uma açio que deve ser assumida, nJo só pela socje.. 
dade, mas ~m pelos <rganismos oficiais. E para atender a ini
ciativa desse gêDOro i que foi criada a Lo1<ria Esportiva, cuja ren
da liquida i obrigaloriameDI< "desfin•da a aplicações de cadter 
assistencial educacioaal e aprimommento tisico'' (Art. 3° do [)e.. 

creto-Lei n• 594, de 2:1 de maio de 1969). 
Antes, por6m, de ooncluir pela aprovaçio da matiria, 6 ne

cessário examinar dois argumentos. originários de pontos de vista 

opos~ primeiro deles diz =peito à institnição _de um _privi~gio 
pois &lo inúmems as entidades que prestam SCIVlÇO asSistencial e 
que, per isso, fazem jus, igualmenle, à destina~o de vetbu 'l,Bpe
ciais. Nosssa proocupaçi.o maior é não criar pn=cedenles: assim. 
esse primeiro argumento seria levado em consic:lePçio, caso já 
não houvesse destinaçio semelhante beneficiando, anualmente, a 
Cruz VCIIDe!ha. e, de quatro em quatro aoos, a Confederação Bm
sileim de Fu!<bol (CBF). 

O segundo argumento é relativo à tendência atuai de des
centralizar recursos, que a prop:>Sta cootraria, ao beneficiar a Fe
~ Nacional das AP AE- Seria preferivel dividir a priori os 
m:unos, de modo a eDC8lllinbá-los diretamente às regionais, se a 
doação !"0Jl"'Sentan1e altos valemos; mas tal não ocorre. Quando 
examinudo o mootante representado pela mMia da renda líquida 
dos tesi<S da Lo!<ria Esportiva, tomando per base a amx:adação 
do periodo compreendido entte setembro e dezembro de 1994, vê
se que nio se justifu:a fragmentar a verbo.. 

, Em suma. mconbecemos o alto mirito da proposta e esta
mos ~ilos quanto i. }lsteza de crit&ios para a futnm aplicoçio 
de tàis recmsos; pelo Estatuto da Fedemção Nacional das AP AE, 
ao l 0 DiietorF'manceiro cabe ''promovere dirigira a.Irccada.çio da 
roceila sooial.-depositá-la e aplicá-la de acordo oom decisão da Di
rctoria Executiva". (Art.. 27. alinea c). Pela sua bistóri&. a Din:toria 
da Federaçio meteee todo o nosso respeito. 

Somos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n"2!2193-PLn• 1.848-C.de 1989,naoril!<>m " 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1995.- Beai V eras, 
P,.,sidenl< - Onofre Qulnan, Relator - Bcllo Parga - Geraldo 
de Mcllo - V lllmlr Campclo - Jooo! A!vea - Luc:ldlo Portdla -
Artur da Távola - Nabor Júnior - Mauro Mira.Dda - Osmar 
Diu- Leomar Qulntaullha- Joio França- Ludo Alcintara
Ca.lldo Maldaner. 

PARECER N' 440, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômicos, 10bre o 
PLS n° 1341'J5, que regulamenta o § 3° do art. se do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, re
lativo à reparação de nature:ra cconômica devida a 
aeronautas e aeroviários, dvis e militares, Impedindo 
de aero:r a profissão. 

Relator: Seuador Flaviano Melo 

1-Relatório 

De autoria do Senador Roberto F,.,ire, o PLS 134195 desti
na-se a dar cumprimento à dcterminaçio contida no § 3° do artigo 
8" do Ato das Disposições Coustitncionais Transitórias- ADCf, 
vazada nos seguintes termos: 

"Aos cidadlos que foram impedidos de exen::er 
na vida civil atividade profissional específica em dccor
r&lcia das Portarias Reservadas do Minist6rio da Aero
náutica n• S-50-GMS. de 19 de junho de 1964. e n• S-
285-GMS, será concedida "'pamçio de nat=za econô
mica. na forma que disp..~ser lei de iniciativa do Con
gresso Naciooal e entrar em vigor no prazo de doze me
ses a contar da proDBJlgaçio da Constiblição." 

Como destaca o .Utor na justifica~o do projeto de !e~ este 
toma por base para imfenjzações o valor dos salãrios a que fazem 
}ls as tripulações de aviões Boeing 737. ~ipamento ~· bá
sico e inicial da avia.çio comercial brasilein. de pnme110 Divel. 
uma vez que essa embarcaçio pode ser conduzida por todos os pi
lotos impedidos de exeteer sua profissão. em docotr&cia das men
cionadas Portarias do Minist6rio da Aeronáutica. 

Tais iiJdenizações f1C8m assim reduzidas.pua a~ 20% 
(vinle por cenlo) dos valemos estipulados no ProJeto de Le1 da Cà
mam n• 248, de !993 (n• 4.322/93, na Casa de origem), bemC<J!DO 
do PLS 180/89- Dado que ambas proposições, aprovadas pelo 
Congresso Nacional. foram vetadas pelo Poder Exca.tti~o. os 
atingidos pelas disposições discriminatórias daquelas Portanas. es

tio at6 boje desprovidos de qualquer reparação, em flagrante des
cum~ento da norma constirucional citada. 

É o relatório. 

U- Voto 

O ~sente projeto de lei- o PLS no 134195 -foi elaborado 
atendendo. de forma conciliatória.. às preocupações expressas no 
veto pelo Poder Executivo. que refletiriam parecer do Ministério' 
da Aerooáutica. 

Com efeito. o projeto de lei sob exame estabelece. em seu 
art. 2°, que a reparação determinada pelo ADCT consistirá em in
deoizaçlo cotTeSpOndente a valores salariais conforme o nível de 
qualificação dos p-ofissionaíS, Contados a partir somente da data 
de promulgação da Constituição até a data da publicação da lei em 
que se Cransformar o projelO. 

Portanto, em primeiro lugar. deixa este de assegurar quais
quer benefícios de nablreza J!lreVidenciária prevísto no PLS n° 
24&'93, vetado sob a alegação de inconstitucionalidade em todos 
os dispositivos ~lativos a aposentadoria. 

Em segundo lugar, o PLS n(l 134/95, igualmente levando 
em coota o poder de veto do Executivo, limita no tempo a percep
çio da indenização. reduzindo-a.. assim. a valores salari<iis muitís
simo inferiores aos que teriam sido percebidos pelos destinatários 
em sua atividade. não houvessem eles sido impedidos de exercer 
suas profissões. 

De fato, limita-se, agora, o perfodo de contagem para efeito 
das indenizações ao tempo cOmpreendido en~- a d.at:a de promul
gação da Constituição e O da publicação da lei. E essa limitação se 
faz. não obstante remontar aos anos sessenta - na realidade há 24 
anos antes da Constituição de 1988 ~ o peribdo durante o qual os 
atingidos foram excluídos do mercado de trabalho. 
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Sem a menor dóvida. o direito ao trabalho é um dos princí~ 
pais direitos humanos, assegurado a todos os que se dispõem a ob
ter seu susteru.o, honestamente e sem onerar a sociedade. Tal direi
to é expresso em diversas Convenções Internacionais e também na 
Constituição Federal, que reza em seu art. 60; _ - __ -_ 

"São direitos sociaiS a educação, a saúde, o traba
lho-. na forma desta ConstituiÇãO." 

O íinico ponto em que se JXXIeria dizer que o PLS n° 134/95 
não se submete, conciliatoria"Dente. às alegações de inconstitucio
nalidade expostas nas razões do veto ao PlS 0° 24&'93 reside em 
que a proposição sob exame prevê algum tipo de repar.t.ção, que é 
o determiDado na norma constitucíonal. E, como já acima verifica
do, essa reparaçào fica muito aquém daquela que se impõe pela 
justiça e pela 16gicii: 

No caso, a suposta iq.coostitucionalidade por falta de isono
mia carece de fundamento, uma vez que a reparação se destina aos 
que foram prejudicados por atos da União claramente defuiidos e 
documentados. não fazendo, obviamente, jus a ela e as pessoas 
que Dão foram atingidas. 

E se o autor tivesse procedido de forma diferente, teria reti· 
rado todo e qualquer conteúdo do presente projeto de lei. que as
sim deixaria de regular o§ 3° do art. godo ADCf. 

Isso implicaria. ademais. proloogar. muito além do que te· 
comenda a. harmonia- ei:ltre os PodereS. a ·mora ·em que o Congresso 
Nacion.al tem persistido, contra sua própria vontade. De fato, ten· 
dO aprovado os projetos vetados pelo Executivo. o ·congresso Na· 
cional já manifestoU sua vontade embora ainda não tenha podido, 
em função do veto presidencial próprio do processo legi.slâtivo, 
cumprir. em deflnitivo. a tarefa que lhe foi cometida por força da 
norma constitucional. 

Por fun. apesar de sua posição extremamente. restritiva em 
reiaçW ao_~ e à oarureza da repor.oção devida, o Poder Ex=
tivo afnmoo. ao expor as I3ZÕeS do veto ao PLS D0 248193. que: 

"- a matéria deve ser apresmtada sob outro enfoque 
legal. evitando-se eivas de incoostituciooa e, destarte, 
com a maior eeleridade, possibilitar a repailiÇio pecuniária 
dos injustos ~jlízos sofridos Pelos aeronautas, aeroviários 
e militares alcaoçados pelos alo5 iostituciooais-." 

Desse modo, o próprio Executivo. além de recoohecer a ne· 
cessidade de que sejam reparados esses inpstos prej.iíZOO. está
consciente de que essa reparaçio já tarda em demasia e. por oonse. 
guinte, deve ser efetuada "com a maior celeridade". 

Em face das considerações de méritos exp(:ndidas neste pa· 
recer, e por não conter a proposição quaisquer normas em desacor· 
do com a. Constimição. independentemente de serem ou não real· 
mente inconstitncionais as disposições constanteS dos projetes veta· 
dos e Dão incluídas 110 !JS n• 134195, somos pela aprovação deste. 

Sala das ComisSões, 27 de junho de 1995.- Gilberto MI
randa. Presidente - Flaviano Melo, Relator - Jonas Pinheiro -
Bellor Parga - Beni V eras - Geraldo Melo - Ramez Tebet 
(abstenção)- Pedro Piva - Vilson Kleinübing- João Rocha
Lauro Campos - Freitas Neto - Esperidião Amin - Arlindo 
Porto -José Eduardo Outra. 

PARECER N• 441, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econôm.icos sobre o 
Projeto de Lei do Senado D 0 153, de 1995, que "Alte

-ra indso do art. 11 da Lei n° 8.383, de 30 de dezem
bro de 1991~ -Incluindo a dedução, na declaração de 
Imposto de Renda de pessoas (JSicas, do total das des
pesas e(etivamente realizadas com instrução." 

Relator: Senador Osmar Dias: 

I-Rdatório 

O projeto de lei em epigrafe. de autoria do nobre Senador 
Lúcio Alcântarn.. ora submetido à apreciação terminatiVa desla Co-
missão. dá nova redaçio ao inciso V do arL 11 da Lei D0 8383, de 
30 de dezembro de 1991, de modo a permitir a dedução integral. 
na declaração anual do Imposto de Renda. das despesas efetiva· 
menle realizadas pelo conttib.linte com a sua instrução e a de seus 
dependentes. abrangendo mensalidades escola.Ies. uniformes. li· 
vros. materiais escola.Ies e transporte escolar. 

ll-Voto do Relator 

· ComO assínalado na justificação da proposta em exame. o 
Estado não cumpre satisfatoriamenle seu dever constib.lcional de 
prc)lnover e incentivar a educaÇão. o que tem ocasionado uma pro
cura, cada vez maior, dos serviços da rede particular de ensino. 

Paradoxalmente. o Estado. que deveria assegurar de fonna 
uiiiversaJ o acesso ao ensino gratuito, além de não fazê-lo, ainda 
tributa os rendimentos despendidos pelo contribui.ille com a sua 
íoitiuÇão e a de seus dependentes, quando ultrapassado o limite in· 
dividual de seiscentas e cinqüenta UFIR em cada ano-calendário. 

Por considerarmos jlsta a dedução ini.Cgr:al dos gastos esco-
lares, compreendendo mensalidades, uniformes, livros. materiais e 
transporte, nosso vot.o é pela aprovação do Projeto de Lei do Sena· 
do n"l53, de 1995. 

Sala da Comissão. 27 de junho de 1995. - Gilberto Mlran· 
da Presidente - Osmar Dias, Relator - Bel lo Parga - Beni V e- · 
r.; - Geraldo Melo - Flaviano Melo - Jonas Pinheiro - José 
Eduardo Dutra - Freitas Neto - Esperidiio Amin -Pedro Piva 
-Arlindo Porto- João Rocha- Vilson Kleinübing. 

PARECER N" 442, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o 
Projeto de Lei do Senado n° 130, de 1995, que "lsen· 
ta do pagamento de tarifas púbticas os usuários de 
renda familiar Inferior a dois salários mínimos". 

Relator: Senador Esperidião Amin 

I-Rdatório 

Veio à apreciação desta Comissão de-aSsuntos Econômicos 
o Projeto de Lei do Senado o• 130, de 1?95, de autoria do Senador 
JoãO- Fránça, que visa a dar isenção de pagamento das tarifas pú
blicas de energia eléttica e de saneamento básico a consumidores 
de baixa renda. 

O projeto em tela, no art. 1°. estabelece a iser:'"ção ~_os 
serviços oúblicos acima mencionados para os usuários de baixa 
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renda fa..rÕiliar. O ronceito de baixa renda familiar 6 defmido, oo 
art. :Z:. como a soma da renda de todaç os tmbalbadores que vivam 
em uma mesma unidade xesidencial. e seu valor máximo ~ limita
do, no art. 3°, a dois salários mínimos. 

O art. 4° determina a. revisão periódica dos parimetros de 
consumo máximo para fiDS de oblençio do bencllcio em questio, 
sendo que ~ parágrafo ánico faa os valores máximos mensaiS 
de 30 Kwb e de 15m3 para energia elétrica e saneamento básico, 
respectivamente. 

Fihalmente, o art. 5° veda a utilizaçio dos serviços públicos 
objeto da isenção de pagamento em atividades cometdaís w in
dustriais. 

~io foram apresentadas emendas no prazo regimentaL 
E o relatório. 

·n-Voto 

Cabe a esta Comissão. nos termos: do art. 99, inciso L do 
Regimento lnlemo do Senado Foderal, opinar quanto ao aspecto 
econômico e fmanceiro da matéria ora submetida a sua apreciação. 

O projeto em análise, em que pese as elevadas ptTJOCUpaçõ
es sociais de seu aulOr, o nobre Senador João França. é de difícil 
operacionalização e gerador de disrorções cconômicas tanto em re
lação às em.pn:sas concessionárias dos serviços p.íblicos de distri
buição de energia elétrica e de saneamento búico, quanlo em i'ela
ção ao próprio segmento da populaçio alvo do benefício. 

As dificuldades operaciooais são ilustradas pela necessida
de de montagem de estrutura admi.oistrativa nas e~ ccoces
sionárias para administrar e fiscalizar a concessio do beneficio. 
Seria indispensável um cadastramento das unidades residenciais 
usuárias nas quais o conjmto dos respectivos moradores tivessem 
uma ~nela total inferior ao fixado. 

Tal cadastro deveria ser atualiza.do periodicamente e suas 
informações cruzadas, mensalmente, com os dados de consumo 
para determinação dos beneftciários. As unidades residenciais be
neficiada~Yeriam. ser fisc.alil!!das freqücntementc para a verifi
cação do cumprimento da vedação contida no art. 5°, oo seja. o uso 
dos seiViços J"Íblicos gralllitos pua fms decométl:'oru indústria. 

As empresas concessionarias, no exen::ício de suas ativida
des-fJID., inc.Om:IIi em-CustOS que devem ser cobertos pelas tarifas 
recebidas. sob pena de queda na qualidade dos serviços ofertados:, 
motivada pela impossibilidade de investimentos na manutenção e 
ampliação de sua capacidade de operação. 

A isenção proposta provocaria queda da receita dessas em
presas, além de elevar os custos amninistrativos descritos em pará
grafo anterior. Provoca. p:>rtanto. uma efetiva. tedução na capaci
dade de investimento~ eom as conseqüências já IDenCioi:iâ.d.ã:s. 00 a 
uma elevação das tarifas para os consumidores que efetivamente 
as pagam. 

Assim, é possível que consumidores de unidades residen
ciais com renda total situada um pouco acima da faixa de isenção 
tenham suas tarifas elevadas de modo que sua renda disponível 
seja reduzida abaixo da faixa de is_enção, sem que tenham direito 
ao beneficio. Seria o paradoxo dos muitos pobres sUbsidianJo os 
menos pobres. 

Para evitar tal siruação todos os consu_widores. inde
pendente do consumo ou do nível de renda. deveriam ter, gratuita
mente, a cada mês~ 30Kwh de energia elétrica e 15m3 de água. 
Isto, seguramente, não é o desejado pelo autor da proposição. 

Pelo exposto, manifesto-me- pela iejeição do Projeto de Lei 
doSenadon' 130,de 1995. 

Sal4 das Comissões, 27 de juoho de 1995. - Gilberto Mi
randa,:.... Presidente- Esperidião Amin, Relator- João Rocha
ArUndo Porto -Jonas Pinheiro -José Eduardo Dutra - Lauro 
CIIJllpoll- Pedro Piva -FlavianO Melo -Belo Parga -Dcni V e
ras- Geraldo Melo- Vilson Kleinübing- Osmar Dias -Frei
tas Neto. 

PARECERN'443,DE 1995 

Da Co-missão de Assuntos Económicos sobre o 
Projeto de Ld do Senado n° 161, de 1995, que "altera 
a Lei d' 8.()31, de 12 de abril de 1990, e dá outras 
providências"'. 

Relator: Senador Ney Suassuna 
É submetido à apreciação desta Comissão de Assuntos Eco

nômicos. em regime de tramitação terminativa. o Projeto de Lei do 
Senado n' 161, de 1995, que allera a Lei n' 8.031/90,que dispõe 
sobre o Progra.na Nacional de Desestatização. · 

Essa proposição detennina, basicamente. que qualquer mo
dalidade opera.cioual de desestatização, prevista na referida Lei, 
sujeita-se a prévia autorização do Congresso Nacional, quando re
ferir-se à Compallhia Vale do Rio Doce, e suas subsidiárias. con
troladas e coligadas. 

Argumenta o autor da proposição que essa empresa. na ver
dade, constitui um conglomerado econômico de importantes rela
ções interindustriais, envolvendo inclusive direitos de lavras, por
tos, ferrovias, navegação, sendo todas essas ativídades desenvolvi
das de forma articulada e voltadas, prioritariamente, para a lnte
riorizaçio ôo pfogreSso--e da infra-estrutura económica e social. 
Sua privatização requer, dessa forma, um adequado monitoramen
to pelo Cbng=so Nacional. 

De fato, o Programa Nacional de Desestatiza.ção, instituído 
e implementado em conformidade com os preceitos contidos na 
Lei n°8.031, de 1990, é, e· vem sendo desenvolvido sem qualquer 
participação mais expressiva e efetiva pór parte do Congresso Na-· 
cional. Essa legislação delega ao Poder Executivo total domínio na 
coo.chlçio e avaliação do programa. respeitados, logicamentl!, as 
diretrizes e os objetivos nela defmidos. 

Ademais não pouco freqüentes têm sido as critícas aos pro
jetas de privatização levados a efeito até então no âmbito do Pro
grn.ma Nacional de Desestatização. questionamentos relacionados 
tantO aos aspectos fmanceiros envolvidos quanto à consecução dos 
objetiv6s pretendidos com esse programa. 

Assim. sio constantes as criticas quanto: 1) ao distancia
mento do programa dos objetivos persegui_dos: 2) às perdas irre
versíveis advind.as ao património póblico, ocasionadas por avalia
ções, em vários projetos, insuficienteS para cobrir os custos de re
posição das planlas industriaís alienadas; 3) aos ganhos de capital, 
em muitos casos. isentos do imposto de renda. que são transferidos 
aos adquirentes que se utilizam de títulos públicos depreciados no 
mercado como moeda de pagamento pelo seu valor de face; 4) il 
concentração de mercado em determinados setotes produtivos, le
vando a monopolização' oligopolizaçào não condizente com os 
próprios objetivos expressos na Lei n° 8.031/90. 

Todos esses aspectos evidenciam quõ o procesSo de privati· 
zação em curso na economia brasileira necessita de constante ava
liação e d_c profunda análise dos resultados alcançad.os m enlio. 
Mui to embora o Programa Nacional de Desestatizaçio se subordi-
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ne a procedimentos específicos de plblicidade, de auditagem c de 
avaliação dos projetos integrantes, seria de importância estratética 
para a sua condução e o seu êxito a institucionalização do acom.pa
nbamento e da fiscalização do Congresso Nacional, sobretudo nes
te momento em que devem ser inseridas em seu âmbito empresas 
de maior vulto econômico e social. 

É o qae se pretende com a presente proposta de projcio de 
lei para o caso da Companhia V ale do Rio Doce. CQmp já me:QÇio. 
nada. a complexidade a ser envolvida em sua privatizaçio requer 
um adequado monitoramento rlo Congrei)SO Nacional, de forma a 
se evitarem os erros comçtidos e~ processos anteriores. e de ma
neiia a se preservarem seus importantes impo.ctos econômicos, so-
ciais e regionais. · --- · ···-

Ademais, como expresso na jlstificaçio do auiOr, ''a CVRD 
é concessionária de jazidas e de recursos minerais que nio lhe per
tencem. mas à União nos tetmos dos arts. 20, inciso IX. e 176, ca
put, da Constituição Federal. Assim. toma-se imperiosa a autori
zação legislativa proposta, tendo em vista o controle legislativo 
sobre os bens da União, cpnfOI'Irie disposto ·oo art. 48 do texto 
constitucional''. 

Somos, porta.Dlo, pela aprovaçlo do Projeto de ~i do Sena
don0 16l,de 1995. 

Sala da Comissão, 27 de junho de 1995.- GUberto Mlran· 
da, Pres-idente- Ney Suassuoa, Relator- Bello Parga- Benl V e-
ras - Geraldo Melo - Osmar Dias - Lauro Campos - José 
Eduardo Dutra (sem voto)- Jonas Pinheiro (V<Ilcldo)- Arlln· 
do Porto- Flaviano Mdo- VHson Kleinübing (vencido) -Joio 
Rocha- Esperic\ião Amin- Pedro Piva- Freitas Neto. 

PARECER W 444, DE 1995 

Da COmissão de- Consdtuiçio, Justiça e Cida
dania, sobre o Projeto de Lei da Cimara n° 155, de 
1993, que "Dá non n:daçio ao 1111. 51 da Ld a' 5.869, 
de 11 dej•neiro de 1973- Código de.......,_, Ct.ll". 

Relator: Senaâor Jefferson Pêra 

~~-- I- Rdatório 

O projeto de lei em exame, de autoria do nobre Deputado 
Osvaldo Melo. pretende dar nova redação ao art: 51 do Código de 
Processo Civil, para adequá-lo ao melhor desenvolvimento do pro
cesso. no capítulo que tta.ta do litiscoosórcio e da assistência. 

A matéria foi submetida, atrav6s do substitutivo do próprio 
autor, à apreciação da douta Comissão de_Ca:lstituiçio e Justiça e 
de Redação da Câmara dos Deputados, onde roeebeu puocer favo
rável quanto à constitucionalidade. juridicidade e redaçlo, sofren
do, eDtrel.anto, uma emenda no tocante à técnica le_Bi.slativa. 

Nos exato:;; termos do art. 134 do Regimento-COnmm. cabe 
agora ao Senado Federal, como Casa Revisora. ai.Iavés desta Co
missão~ apreciar o projetO enfocado. 

ll --Voto do Relator 

O projeto, na sua versão original, teve duas fmalida.des: 
1. Suprimir a obrigatoriedade da admissão do assistente, 

quando não impugnada; e 2. dispensar a autuação em apeDso. Jus. 

tifica-o o autor alegando inconeção, no primeiro caso. e desneCes
sidade, no segundo. 

Em seguida, ~m, apresenta substitutivo, mantendo tio-
somente a primeira colocaçio, com fundamento em ensinamento 

de Celso Agricola Barbi,. e, no mais, :ratif"lC8Ddo a l'Cdaçlo atual do 
art. SI do Código de Processo Civil, alegando prejuízo para o pro
cessamento regular da açio caso fosse aprovada a venio proposta 
originariamente. 

Remetido à aprecúlçio da Casa Revison, o PLC n° 155193 
voltou 1 Casa de origem por iníciativa do entio Relator , Senador 
C'ul Sabóia de Carvalho, ao detectar inexatidio material J""' lapso 
manifesto DA redação fmal encaminhada, no tocante à rodaçio ob
jeto de deh'beraçio. 

Reconhecendo a veracidade da alegação, o Presidente da 
Cimara dos Deputados, pelo oficio de 22 de novembro de 1993, 
fazendo a devida substimiçlo, remele ao Senado texto da rodaçio 
r mal do projeto em tela, o qual exclui o inciso I do atual art. S 1 do 
Código de Processo Civil, renumerando-se os demais. 

Da leitura das Os. 4 e 5 do avulso constante deste processo. 
v&-se que Dio foi esta a posiçlo defmida no puocer do Relator 
ap<eS<Dtado à Comissio de Constituição e Justiça e de Redação da 
Cimara Baixa, que se pronunciou favodvel ao substitutivo, ofere
cendo. apcnu, pequena emenda oo que diz respeito â. t6coica le
gisJat.ivL A referida Comisslo, por sua vez, manifestou-se pela 
aprovaçio do substitutivo ao Projeto de Lei n° 970/91, nos termos 
do parecer do Relator. 

Os incidentes idelllificados no curso do presente processo 
legislativo detDODSttam oocilação na vontade do legislador no que 
tange à mmria e confusio na defmição das mudanças. 

Acxescente-se que, da lição do Prof. Celso Agrlcola Barbi, 
trazida A colação, deduz-se que a in~taÇio que vem sendo 
dada ao dispositivo, que se pretende alterar, tem sido condizente 
com o texto expresso, nio se configurando qualquer entrave ao 
procedimento procusuaL 

Ressalto-se, também, que a modemizaçãO, agililliÇão e des
burocratimçio do processo civil brasileiro estio sendo cc;;ordena
das po< Comissio de notáveis juristas, designada pelo Poder Exe
cutivo, cujo trabalho proficuo j6. redu.ndru no encamjnhamento de 
= projetes, dos quais sete jâ se IIanSfoo:naram em lei. 

Levando-se em conta tais ooosideraç&s. e, por oporumo, 
lembrando a afumação do nobre Senador Josapbat Marinho, ao re
latar, nesta Comissio, o Projeto de Lei da CAmam n° 31, de 1994, 
na mmiio de 22 de março proximo passado, nio se afigura conve
niellle alteraçlo isolada e fragmentária do Código de Processo Ci- · 
vil, como a presente, motivo po< que o p8!'0Cel"6 pela rejeição do 
projeto de lei em apreço. 

Sala das Comissões, 28 de junho de 1995. - Íris Rezende, 
Presidente - Jelfenon Pira, Relator - Rom"' Tuma - Dlll'cy 
Ribeiro - Jooé Blanco - Joo6 Eduardo Outra - Josaphat Mllri· 
nho - Bernardo Cabral - Ney Suassuna - Ronaldo Cunha 
Lima- Ramez Tebet- Lúcio Alcântara. 

PARECERN°445,DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sodais, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara D0 42, de 1993 (n° 6.221, de 
1985, na Casa de origem), que "Estabelece medidas 
preYentivas de proteçio ao trabalho dos tripulantes 
de aeronaves de ~ços agricolas. 

Relator: Senador Jonas Pinheiro 
O projeto de lei em epignfe, de autoria do ilustre Deputado 

Floriceno Paixilo, tendo n=bido aprovaçio na Omam Federal, 
chega a esta Casa para a devida aprociação. 



Junho de 1995 ANAIS DO SENADO l'EDERAL 533 

Pretende o ilustre porlamer.tar diminuir os riscos e Jl insalu
bridade a que estão submetidos os ttípulantes de aeronaves de ser
viços agrfcolas, reconhecidamente as que mais sofrem acidentes 
de aviação. 

Esse número mais elevado de acidentes deve-se a vários fa
tores, entre os quais a maior f:reqüência de decolagens e atenissa
gens, os vôo& realizados. por necessidade, a mais baixa altitude e, 
o que 6 mais relevante, as freqUentes intoxicações dos pilotos cau
sadas pelo material VeDéfico que é manipt~ladoe utilizado nas pul
verizações. De acotdo com o F AA (Federal A viation Agency) dos 
Estados Unidos, essas intoxicações são responstveis pelo menos 
por20% (vinte porcento) dos acidentes. 

Isto é perfeitainentc Cxplicável pela açio de algunlas dessas 
drogas no sistema nervoso central, comprometendo algumas fun
çõeS vitais e a àtiVidade e reatividade psicomotora, o que nem 
semP"' é percebido pelo piloto, dado o cariter froqaentemente in
sidioso e cumulativo dos efeitos tóxicos produzidos. 

No projeto de lei sob análise, indicam-se várias provid8n
cias de caráter pn:ventivo e protelei dos tripulantes, tais como: 
classificação da atividade no mais alto gr.w de insalubridade, para 
todos os efeitos legais: controle médico e toxicológico periódico 
dos que lidam principalmente com fósforo orginioo e dinitro; ado
çio de caderneta de registro das subst!ncias emJll"gadas e por 
quanto tempo pm1 cada uma delas, além dos equipamenlos de 
proteçio usados, pam que isso seja avaliado pelo m&lico mspon
sãvel durante a inspeçio de saúde do aeronauta, com a passivei 
aplicaçio de medidas sanitárias cabiveis; assist&cia m6dica e far
macêutica especializada, nas bases de setviço, a ser executada pelo 
lnamps. ou melhor, pelo alUa! Sistema Único de Saúde, sob a De
cessAria snpervisiio da Secretaria de Segunmça e Medicina do Tra
balho-SSMf- e do Centro Módico Aeroespacial- CEMAL-

A iniciativa reveste-se de grande relevância. pelo seu aspec-· 
to prático e preveiJ.tiVo, aO estabelecer normas que diminuam. DO 

limite do possível, o contato dos aeronautas can os agentes quimi
cos tóxicos, ruidando também da informaçio dos pilotos quanto 
aos riscos a que podem estar expostos e as maneiras de evitá-los. 

Sabe-se que a S~taria de Segurança e Medicina do Tra
balho (SSMf), do Minisrhrio do Trabolbo, nem sempre dispõe de 
recursos humanos e técnicos para avaliar todos os-tipos de ativida
de laborallio País, sobretudo numa espkie de trabalho distante do 
front industrial e que, por sua própria oalllreza, é perigosa- e ex
posta constantemente a riscos, pois envolve inevitável aaéscimo 
na freqüSncia de decolagens e atetrissageos, bem como a manipu
laçio de substincias que. mesmo com o uso de equipamentos de 
proteção individual. sio insidiosameDle tóxicas. 

A medida legislativa é, portanto, de graflde mérito socia~ 
justiça e oporttmidade, "''guardando a saúde de uma importante 
categoriã profissional e conigi.ndo inegável omissio. 

Pelas considerações expendidas, manifestamo-nos favora
velmente à aprovação da pn::seDle proposição. 

Sala das Comissões. 14 de junho de 1995. '- llciJi V eras
Presidente - Jonas Pinheiro - Relator- Beoedlta da Silva- José 
Alves - Nabor Júnior - Luádio Portc:Da - Artur da Távola -
BeBo Parga - Leomar Quintanllha - Mauro Miranda- Osmar 
Dias- Geraldo de Mello- Valmir Campelo- Lúcio Alcântara 
- Casildo Maldaner. 

PARECER N• 446, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 7, de 1!194 (Projeto de Lei n• 
1.316, de 1991, na origem), que "obriga as empresas 
que especifiCa a fornecer suportes com rodas (carri
nhos manuais) aos seus empregados." 

Relator: Senador Lúdo Alcântara "ad hoc" 
O Jli"SSnte projeto de lei. de mlloria do Deputado João 

Mendes, propõe que as empresas que desenvolvem serviços de 
correio, malote ou transporte de encomendas sejam obrigados a 
fornecerem aos empregados que desenvolvem tais tarefas meca
nismos adequados, com rodas, para deslocamentos dos pacotes em 
volumes no local de trabalho. 

A_inda, estabelece limites de peso unitário para os volumes e 
referidos suportes, frxando-os em 25 e 2,5 kg, respectivamente. 
Justificando a medida, o nobre aUior argumenta, em síntese, que as 
normas juídicas atualmCnte em vigor não regulamentam satisfato
riamente a matéria, conforme as "condições focalizadas no texlO 
deste projeto". --

A movimentação e manuseio de carga tem merecido aten
ção especial da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
que, inclusive, já adotou algumas recomendações e convenções 
pertinentes ao assunto. 

-- -A Convenção n° 127/67, que ''dispõe sobm o peso máximo 
das cargas que podem ser transponadas por um só uabalhador", 
foi ratificada pelo Brasil, através do Decreto n• 67.339, de 1970. 

Justifica o DQ_bre Deputado que não só esse setor empresa
rial deveria ser obrigado a romprir tal determinação, como tam
bém outros setmes envolvidos em transporte ou movimentação 
dos pacotes ou volumes com delerm.inado peso. 

Voto do Relator 

O Projeto de Lei da Câmara n• 7, de 1994, de autoria do 
Deputado João Mendes, propõe que "as en1Jll"sa5 que desenvol
vem serviços de correio, malote ou transporte de encomendas, se
jam obrigados a fornecer aos empregados que executam tais tare
fas, mecanismos adequados, com rodas, para deslocamento dos 
pacotes óu volume no local de trabalho". 

A proposição tnlla de medida de relevante importância so
cial, porque se ~ocupa com o estado físico e de smlde dos traba
lhadores que transportam peso. sem equipameolos adequados, 
conforme prevêem as recomendações e convenções adotadas pela 
OIT - Organização Io1ernaciaoal do Trabafuo, em sua Convenção 
127/67, ratificado pelo Brasil, alravés do D=:ton•67.339, de 1970. 

Cabe observar também que o projelO atende aos requisitos 
de constitucionalidade. juridicidade e de técnica legislativa. Em . 
face do exposto, manifestamo-nos pCla aprovação do presente Pro
jeto de lei. 

Sala das Comissões, 25 de maio de 1995. - Bcui V eras, 
Presidente- Lúcio Ak:ântara, Relator "ad hoc"- Marina snva
Carlos Bezerra - Carlos WDson (Contra) - Mauro Miranda 
(Conua) - Antonio Carlos V aJadares - Leomar QuinlanDha -
Casildo Maldaner- Emília Fernandes- Luádio Portella- BeiJo 
Parga- ValmirCampelo-JoãoFrança- Walded<Ornelas. 

PARECER N• 447, DE 1995 

~ - ~ Da ~omissãor de-Sefflçosc~e-lnfriM!strulurli 
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 53, de 1995 (n° 
2.369191 na Casa. de origem), que "institui normas e 
procedimentos gerais para a prevenção do assorea
mento dos reservatórios criados pelo barramcuto dos 
cursos d'água". 

Relator Senador Freitas Neto 

Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1995 (n' 2-369-0, de 
1991, na Casa de origem) é submetido a esta Comissão em confor
midade com o art. 65 da Constituição Federal. A proposição em 
análise pretende "instituir normas e procedimentos gerais para a 
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prevcnçio do assoreamento dos reservatórios cria.dos pelo barra-
mento dos cursos d'água". -

No seu artigo 1°, o projeto estabelece a exig&lcia., pan. a 
construção de barragens, de préviO! estudos de impacto ambiental 
e licenciamento ambientaL O arL '2:' especifica cooteúdos do estu
do de impacto ambiental. O 3° estabelece que a coocessio de uso 
de recursos hídricos para ccnsttução de barrageus só senl. ouiOrga
da modiante a satisfação das exigéncias anteriores. O art. 4° enq..~a
dra em exigências assemelhadas os empreendimeDl.Os anteriores à 
vigência da Lei. O artigo 5° e seu parágrafo estabelecem obrigato
riedade, para os proprietários de bam.gens, de realizar, As suas ex
pensas, olns neceosárias a ~enir ass<niimeoto dos teservatlirios-
0 aiL 6° pm'ê exceções e o 7" dispõe sobre a xegulsmenroção da Lei-

A justificativa do projeto inicial descreve o processo de de
posição de sedimentos no fundo de re=vatório e xessalta que 
"combater a erosãO--em -detenninada região significa presenar a 
capacidade de armazenamento dos reservatórios situados a jusan
te, na mesma bacia hidrográ.fu:a." Trata. ainda. das atividades hu
manas que provocam degradação ambienlal com conaeqilenle pre
sença do agravamento do feitômeno da erosão em todas as regiões 
do pús. Segundo a justificativa, o projeto pretende "encaminhar o 
processo de prevenção da erosão dos tenenos brasileiros e do as-
soreamento dos reselValóriOS de nossas barragens11

, denlro do prin
cipio do zoneamento ecológico-ocouômíeo-

A proposta foi objeto de parocor favO!ávoL na Câmara dos 
Dopltados, das Comissões de Minas o Eaergia; Defesa do Coosu
m.idor, Meio Ambiente e Minorias; e de Constituição e Justiça. 

Anátioe 

A avaliação do pn:sonte projeto, na Casa de origem, chama 
a at.ençio pelo louvável apoio concedido a um texto que prima 
pela. boa intenção em resolver, pela via da prevenção, problemas 
que, de fato, resultam em gravíssimas conseqüências econômico
a:mbieotais para o pais: a erosão do solo e o assorcamelllo de reser~ 
vatórios. Porém. chama a atenção. igualmente, a escassa Wii.se 
sobre o m6rito da proposta strictu seosu, ou seja, a sua capacidade 
de anolar ~ tocnicamenle omht•aclo., adcquaclo. a pro
vocar o efeito desejado, permeio de crmandos juddicos pertinentes. 

Em.primeiro lugar, é preciso apontar a insistonle todundân
cia cm que iDCõm: o projeto, cm face da legislação pr6-oxislenle. 
O art. 1°, DOS seus dois incisos, cria exí~ncias já abrigadas pela 
Constimição o legislação infraconstituciooaL O OSbJdo pr:6vio de 
impacto ambioutal está no Capitulo Do Meio Ambionle, artigo 
225, § 1•,1V da Constituição Federal, e na Resolução n• 01186 do 
Conselho Nacional do Meio Ambieote-CONAMA. O licencia~ 
IDeDI.O ambiental é previsto na Lei n° 6.938/81, que institui a PoJf
tica Naciooal do Meio Ambiente, e no Decreto n° 99.274190, que a 
regulamenta. Uma sériO de resõluçõos do Conama ainda incidem 
sobre o mesmo tema. _ 

O art. 1:' lista requisitos para a elaboração de osbldo de i~ 
pacto ambiental, os quais são, cm geraL já regularmente utilizados 
para este f11Il, visto que tal estudo faz porte, desde 1986, da rotina 
de implantação de cmpieendimenlos potencialmclllc degradadores 
do ambiente nablml, como é o caso de barragens c reservatórios. 

O art.. 6°, igualmente, rcpet~ excoçõcs c:alca.das em .DOili1&S 

do Conama. Poder-se-ia argumentar que as n:soluçõcs do Cooama 
não têm o establto de lei e. portanto, nada impediria. que seus te
mas fossem objeto de projetes de lei. até para reforçar sua impor
tância. Entendemos que tal raciocinio é falho, mas o que importa 
desta.c:ar é que, no caso concreto aqui avaliado- estudo de impacto 
ambiental-, uma transposição de resolução para lei s6 faria. senti
do se tivesse por objetivo dispor sobre esse instrumeólo de politica 
ambiental no plano de diretrizes gerais, regulamenlando a Consti-

tuiçOO Federal, e jamais referindo-se a um setor QU categoria espe
cifica de empreendimentos. 

De qualquer modo, pa.IKe~nos mais grave o fato de que o 
projeto incorre numa combinação de equívocos técnicos c desvio 
de atribuições sociais e institucionais. como se expóe a seguir: 

1) No art. ?, V, exigem-se, entre os conteúdos de um esbl
do de impacto ambiental açõos 110C0$sárias para a prevenção da 
erosio e pua a consetvaçio do solo na bacia hidrográfica a mon
tanle da barragem. incluindo propo<ta para o zonoamonto ocológi
co-econômico da regiio. 

Ora, o zoncamezuo ec:o16gico-eronômico consta da Lei n° 
6.938181 como um dos instrumentos da Politica Nacional do Meio 
AmbiODio o, po< meio do Decteto n• 99.193, de 27 de março de 
1990.6 cliii'BDlCDle regulamentado como atribuiçlo de um conj.m
to de organismos do Governo federal, sob a coordenação da So
ctetaria de Assuntos Eslnll6gioos. Alé por sua concepção, como 
um instrumento de planejamento em macroescala naciooal eloo re
gional, de otdenamento do torrit6rio, o :wnoamento ecológico-oco
nômíco é incompat!vel com o campo de açio o com as responsabi
lidades. de um estudo de impacto ambiental especifiCO para um 
empreendimento, incapaZ até mesmo de gerar os dados primários 
impreacindivois a uma açio desse tipo. Ao contririo do efeito pre
tendido pelo projeto, a multiplicidade de "propostas de zonoamen
to" que ele. uma vez aprovado, gemria (uma para cada empreendi~ 
monto), teSUI!aria, pod&-se imaginar, numa fonnalidade pouco m
cional. antieconômica e de rcduzidíssima utilidade prática. 

2) o art. s• afrrma: 

''Os propriecários de barragens ficam obrigados a 
n:alizar as olns neceosárias palllOVitar O assor.ameniO de 
seus ,...,..alórios, de acordo com as oonclusóes dos estu
dos meocioaados nos arts. 1° e 4° (de impacto ambiental)" 

E no seu parágrafo único: 

''Conerão à conta dos proprietários icferidos nes
te artigo todas as despesas e custos decorrentes das me
didas de ~onçio da erosão o proteçio do solo." 

É peciso atentar para o fato de que assoreamento é o acú
mulo de resíduos sólidos no corpo do rcsetVat6rio. Há duas formas 
para impedir que ele ocorra. A primeira., evitando que cheguem · 
tais :resícbos. E a segunda. uma vez instalados, fa..u:r com que se
jam expelidos. 

No primeiro caso. os resíduos são carreados pelos cursos 
d'água, de toda a bacia de drenagem do reservatório, vindo, por
tanto, ~ de grandes distâncias. Pam impedir que nele se deposi
tem. causando o .assoreamebto. seria necessário modificar os pa
drões de uso do solo, de retirada da. cobertura vegetal, as práticas 
agrícolas, a implantaçio de estradas, etc., que são os principais 
_responsáveis pela erosão e consequente carreamento de scdimen· 
tos para os rursos d'água. 

Mudar tal sibJaçào não esrá ao alcance de proprietários de 
bamlgtms. mormente tomados individualmente. O que o projeto 
exige ~ inexequível, pois envolveria com outros proprietários pri· 
vados, outros municípios, eventualmente outros Estados e ath mes
mo oolroS países. para lembrar o caso da ltaipu Binacional. Em 
outro exemplo, ímpedir o assoreamento do reSCI'\'ltório de Sobta
dinho exigiria obras ou medidas preventivas nos &ta.dos da Babia, 
Minas Gerais e oo Distri.to FederaL Seria razoável supor que a 
Cbcsf fosse obrigada a cumprir um dispositivo legal que a levaria 
a ter um inimaginável grau de ingerência sobre os usos da temt. em 
todas essas unidades da Federa.çio? 

No segundo caso- uma vez instalados. fazer com que os re~ 
sfduos sejam expelidos- há uma clara o bom fundw!Oil1ada rejoi-
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ç:'\0 lér:-nict> ~ nhms para tal fmalidade. Teoricamente, elas se coos
tii•JcnJ cm C''T"f'•)Jt"l. r.()]ocada no fundo da barragem (descarga de 
l'!"dn) r 11":) .:'\ ~nkfa dos sedimentos, mas, na maioria dos casos, 
n >o ~;;,., t'("'."'tH!'f'rtdáveis porque ('ausam acidentes, .do de difícil 
,,, ., ;•~'"<' e- n;'iA lêm Stlficie-nte confiabilidade, nem do ponto de vis
r.-.·'·, tilnl'it•TIIlTT'~nt~~. nem tampoUco da elicácia. 

N."io p;\tl"!t'e adeq'.lado. assim. que uma lei bem intenciooa
ch. f''"<: l"I'T1il',"TT!.Cf11~ cquiVCX"ada, obrigue pessoas ÍÍSÍCas e juódi
•:a~ a. r.'T" nro1 I., do. a~-,:1.1mir responsabilidades que não são suas e 
cn~ln-: ;,!'.' ·io.; <tté ·lifkilmente calculãveis- e, por cutro, serem 
ç··mJ ... 'Iid·l" :~<"'~ uso de soluções tecnicamente superadas e forte
r>•c-n't" rl"'"·"~'"rl'::clhl'l.da:o.. Pnde.se prever. com tais problemas de 

- • ··•--·"·' ., ;., ... ,;rl~rJc ('>• Jv.i.lalhas jurídicas a que levaria. 

Voto 

f'e-ndn em vi.<M o exposto. o voto do relator é pela rejeição 
•!" rr·lj••tn de I <"i da t'ihnara n° 53. de 1995. 

S..:1la da:-~- .S.es5(1es, 28 de junho de 1995. - José Agripino, 
Preside-nte · t• reitl\.'i Neto, Relator- Emília Fernandes- Mauro 
i\ii·'PJ1dn- Lúclio Coelho- José Roberto Arruda (voto separa
do) - .Jo'>é A1ves - Carlos Bezerra - Ney Suassuna - José 
~:-f··~• du l)u1rn- Unmero jucá- Romeu Tuma- ArlindO Por• 
t•.~ _: tf1"~m· .l•·niot·. 

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR JOSÉ 
'l<~nn\TO !ú'.RUDA NA COMISSÃO DE SERVIÇOS 
!'~ r> 'fll.\ ESTTRUTIJRA, SOBRE O PLC N" 53195 

. \ t.'tm"flU<r;·ão J.e barragens para qualquer fmalidade (gera
ç:•·~ r!?. ~no:-rgi~. iníg:~.ção, abastecimenlO d'agua. contenção de en
r:-he-rt(" i"'U U<:0 Múltiplo) requer estudos abrangentes de engenharia. 
., ... }>;,l,., ••..• ~i:-t r: r!e imrat:tc-' lrribleittal de tal forma que o produto 
. •· •1 •:i:·: ·:~!,' 1 ~. >• j('.ladc, t'l'!no, por exemplO, enet-gía-elétrica. te;. 
,~f~.t t' ·~~~r,~..-,.,,~~· • T•·w<:ivf"l e o melhor proveito para a relação cus-
r", 1 ·!'kio. 

<') .,_<:~l''""rornento dos reservatórios é um fenômeno dos mais 
c•.,.nrle:'<:"S ~ <'e fnnnação aleatória, originado de causas geológí
,. ''· .·.".Jiç:o~<; e phJviométricas~- e -não será uma disposição legal, 

_.' ·; .t' • t'·t'·· ;sLo nu rrt>jeto de Lei em questão, que -irá suprimir 
<' 1e:.:ôt,·:;no :l.'iS''::iado a c:ausas paW.rais e com as quais o e_m,preen
.r ..... "!u ,,_~rá que conviver.-

·, ;.le!L(.•t f•.~tma de minimiz.a.r o processO de assóreamenlO 
~r.~ .t:·~·:~·,t~··ri,ls é a fiscalização. pelos órgãos competentes, para 
~ ··r•· . :1-r ,, 11b:;crv:l11~·ia da legislação em vigor e paxa impedir a 
~·.".(•!•" ·w;k• rn:·:..laL0tia J.as áreas lindeiras aos res~atórios e ão 
I· :·:go ,l;:s o•a.Lg<-:ns dos riOs, barrados ou não. Outra forma_seria a 
~~: ··r ~·.•ç3o de írea..c; já degradadas. indutoras de processos de ero-
~:; • t' .1,:'-t'''> ao-:: assPreamentos. _____ _ 

Art. 1° - As instituiçõeS ílilanceiras- conservarão sigilo em 
suas operações ativas e passivas e serviços prestados. 

§ 1 o O dever de sigilo de que trata esla lei complementar 
aplica-se: · 

·I- aos bancos de qualquer espécie; 
U- às sociedades; . 
a) distribuidoras de valores mobiliários; 
b) corretoras de câmbio e de valores, mobiliários; 
c) de crédito, fmanciamentO e-investimentos; 
d) de crédito imobiliário; 
Ill- às cooperativas de crédito; 
IV - às associações de poupança e empréstimo; 
V - a outras sociedades que, em razão da natureza de suas 

operações, venham a ser enquadradas neste artigo, por lei ou me
diante ato do Conselho Monetário Nacional. 

§ 2° Não constitui violação ao dever de sigilo: 
I - a troca df informações entre instituiçõeS- friianCefras. 

para fms cadastrais, mclusive por intermédio de centrais de risco, 
obse:rvadas as normas baixadas pelo Consellib Monetário Nacional 
e pelo Banco Cenll1ll do Brasi~ 

II - o fomecimenlo de infçmnações constantes de cadastro 
de emitentes de cheques em provisão de fundos, a entidades de 
proteção ao crédito; 

III- a comunicação, às 3lltoridades competentes, de ilícitos 
penais ou adminisirativos, abrangendo o fQin~imento_de informa
ções so~ operações que envolvam recursos provenientes de qual-
quer prática criminosa; - -

IV- a revelação de informações sigilosas com o consenti
mento expresso dos interessados. 

§ 3., O cooselb.o Monetário Nacional poderá baixar normas 
estabelecendo: 

I - a obrigatoriedade de as instiw.ições fmanceiras presta
rem informações ao Banco Cenrral do Brasil e à Secretaria da Re
ceita Federal sobre operações. inclusive depósitos em conta cor
rente ou em conta de pcupança. acima de determinado valor; 

II- os casos em que o Banco _Central do Brasil poderá, jun
tamente com outros 6rgic?s p:íblicos fiscalizadores. realizar fiscali
zação conj.J:nta em instiwições rmanceiras. 

Art. 2., O dever de sigilo é extensivo ao Banco Central do 
Brasil. tanro em relação às operações que realizar quanto em rela
ção às informações obtidas no excm:ício de suas atribuições. 

§ 1° O sigilo, inclusive no que se refere a contas de depósi
tos aplicações e investimentos mantidos em instituições fmancei
ras, não pode ser oposto ao Banco Central do Brasil; 

I- no desempenho de suas funções próprias de fiscalização, 
compreendendo a apuração, a qualquer tempo. de ilícitos pratica
dos por conttoladores.. administradores, triembros de amselhos estatu
tários.. getentes, mandatários e prepostos de instituições fumriceiras; 

II- ao proceder a inquérito em instituição fmanceira sub. 
metida a regime especial. 

í "' !U(' !'•';;e tl seu interesse presetváeion.ista., O pto.]et.O-de 
L-i ~ ... ·.l'•J.t":t• p . ..1r abordar aspectos já cobertos pela le~islação 

: ; .. • ·• ••n• -. :,~,rr. resoluções do Conama, C6digo de Aguas e 
·•· ·····~'·"'!I; ,.~ .J:t E1etrobrás. § 2., As comissões encarregadas dos inquéritos a que se rc~ 

fere o item II do parágrafo anterior poderão examinar queisqt1cr 
- documentos relativos a bens. direitos e obrigações das instiruiçõcs 

I,.· •tt:.• ··lll ..-~.r-•->to, concordo com.o parecer do ret3.tor~ -
.'•· t. 'iol·c'tl' .\tr•tda.Senador. 

O ~R. I'RESU>ENTE (Renan Calheiros) - O expediente fmanceiras, de seus controladores, administradores, membros de 
I!•'·~ •, .:!.1 à put>lic,.ção. conselhos eslatutários., gerentes, mandatários e: prepostos, induin-

~:,,t· re ~ r:· .. sa. projeto que será lido pelo Sr. t~> Secretário do contas correntes e operações com outras instiwições. 
•:rr• ·''\t'.~····h S~no•dor NaborJúnior. § 3° O dever de sigilo estende-se. também. às autoridades 

(~li\ I•~ 0 ~cguinte: fiscalizadoras dos países de origem das ftliais de instituiç?res fi. 
nanceiras eStrangeiras e. obseiVado o disposto no parágrafo se-
guinte, de instituíções fmanceiras, sediadas no país. sob controle 
estrangeiro. 

l'!WJETO DE LEI DO SENADO 
l'' ! 19m; 1995- COMPLEMENTAR 

l)i,.nile :<;Obre o sigilo das operações de institui
, ... •.;: fin~•n,'("i:rAo; ~ti.~ outras providências. 

§ 4o- O Banco Central do Brasil poderá firmar OO!i.Vênio<õ 
com as autoridades fiscalizadoras de outros países. objeüvando: 
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l - ·.t fis<:aliz.ação de instituições fmanceii'aS. -sediadas no 
, .. :-.. ··, + , .. ()'tt!u!e e~trangci.ro, desde que assegurado trata.n:J.ento re
...:i:Jr•....:••. reh!ivaml"nte :\s subsidiárias de instittlições brasileiras, 
•,··· li~da..; tl1~ c·xterim. 

II . '1. ti··~· .. di;a~·-ão das filiais. IJO e1e.teriÕr. de irlstl.niiç_Oes fi
n:!!lt'::tra" h-a,.ileim.s. 

1\rt. Y- A prcsta~·ão de informações e esctaTecimeritos ao 
F ·der Jmiiciíuio. rt·ln Bant:o Central do Brasil ou pelas institu:içõ
•:·; tina•Jcen·ls. e a exibi1;ão de livros e documentos em juizo~ re
Vt'"ÚI <;.e-:i.tJ sempn• de caráter sigiloso. * l '' I kpt'!tr..lem ele prévia autorização do Poder Judiciário a 
l·ll!StJ·;<1o de in1{-'tm<\<.;Ues e o fomecimêntode documentos_sigilosos: 

i -· m, i~lioistcrio Público e às autoridades policiais no de
. 'li ···ltt> .1 .• ~11a<: fllll\'' .... ::-" (k pt.llkiajudíciária: 

I I -- a t'otniss6es de inquérito criadas para apurãr a práiiCã. 
ti::_ ílit·itns wntra a ,\dm.inistraç-ão Pública, em geral 

~ .'" :·;t'' ,··\-.n.-;: Je. qu<.' trata o parágrafo anterior. o requeri~ 
nl\~t<l de quebra Ue .~igilo independe da existência de processo ju
dk ia I em t1lfStl. 

§ 3" Além dos caws previstoS nO iti:i:O I do parágrafo--lo. 
deste artigo. o Banco Centrãl do Brasil prestará ao Ministério Pú
blico FedenJ as inltllmaÇt""'es necesSárias à defesa da União nas 
ações Je l.fUC seja parte. -

Art. .~o- O Banco Central do Brasil e as instituições fman
..:eiras prestarão ao Poder Legislalivo Federal e- ao Tribunaf de 
Contas da União as informações que se fizerem necessárias ao 
exen:íctt) de suas re.sp&'tivas competências constitucionais e le
g:Ü<;.. Ç'<Xle!"ldn. ~e h<~uver rele-vantes motivos, soliCitar que se]ãin
mant idas sob reserva ou sigilo. 

§ l" As Comissões Parlamentares de -Inquérilo";-noexerclcio 
J;• ··~ 1;:,!' :t~twza \ :'n'>titucional e legal de ampla investigação. obte
rJ·J Jitc-tamente das instituições fma.nceiias, afpor intermédio do 
B:J.m:o L'entral do Brasil, as informações que necessitarem. 

~ 2' { )~ : ··diJ\)S úe informações de que trata este artigo de
verãn ~r aprovados pelo Plenário da Câmara dos Deputados. do 
~;·~nnll' [-··.·JcrJ.I da~ t'C<::f.'Ct'tivas Comissões_ Parlamentares de In
qll"'''•' !'!' .1·.' 'l 'il"•nnl de t.\mtas da União, por mâiOtiã"de votos, 

1 .·~"•'•H~ .! '" H•'da t~"J•;o\uta de seus membros. 
.\!1. 3'- O Jisj:.'l.tsto no artigo anterior aplica-se ao Poder 

I "'.!i'l;"l 1tv.-, dP<:: f:..:tados, do DistritO Federal, dos Municípios. e às 
1 •::-.i 'C\ t t ~as t . .'tntes de Contas, desde que as inf~ç~_ s~liciradas 
rct~mm.c;e às imtitiliç0cs financeiras e--enlidades públicas Sob as 
I''~f":ctivas jlln:diçt'es. bem como aos seus dirigenteS e demais 
J ~"'\•"<; púhlir.-m (,J"figados a prestar-lhes contas. -

,\tL 6' Os agentes fiscais tributários da União, dos Estados 
U.)'i lJi.»liito J:O;!Jeral e dos Municípios somente poderão examinar 
•1·:·.:>l1Hl'Ht•>S. livnt:> de instituições fl.OaDceiras, inclusive os refe

!lt\'..; u ~··,mlas u~ Jep.'t<;itos e aplicações financeiras. quando hou-
·• ·:I' F'' ,_ c-;.;,J ;hÜtltlti-;uativo instaurn:do ou procedimento ftscal em 

. -...' ·: ,•:-. c.\·tr!l•':-i. t\~nsiderados indispensáveis pela autoridade ad
nt··tr. 'I'· .t l..',.'flJT)'t'rcute. 

~ l '•) .jí,pt'~tn n~sk'artigu aplica-se, -igualmente, aos pedi
t,·. ~.,1 .• llll•'ll'la!.lt""x!':, e J.c fornecimento de <kx:umentos formulados 
· ,. :.,,..:itnk~'t·s pd..1.s auturüla.des_fiscals. - ---

§ 2" c) 'l.!sult.atlo J.os exames, as informações e os documen
,, ·~ J qn~· ~c tl..'fct-c t''ill' a11ígo <;erão sempre conservados em sigilo, 
·• ·, •• l' ··Jcctdl• ~e r utilit.aJos senão xcservadamente. 

Att. J. Obscrvandos os re4\}isitos estabeJecidos no artigo 
.-..Al.'t;,.)r •• •s ntstitutções financeiras ficam. obrigadas a fornecer à 
Ct:·mi<::~o Je Vak)J'eS Mobiliârios todas as informações e os docu-
1"1"~'11~-s por I." la S<'licitados. -

Art. S'' O t'UIUJ.lrimento da exigênc-ias e formalidades previs
n~ •.s .utl.):!·•.-; -J.' c h", desta lei (.'Omplementar. será expressamente 

declarado pelas autoridades competentes quando das oomunicaçõ
es oo solicitações feitas ao Banco Central do Brasil ou à-; in~títui
ções fmanceiras • 

Art. go Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco 
Central do Brasil constatar a oc::orrê_nci_a de crime definido em lei 

- como de ação p:íblica. oo indicies da prática de tais crimes, infor
mará ao Ministério público, juntando à comunicação os documen
tos necessários à apuração oo comprovação dos fatos. 

Parágrafo único.lndepentemente do disposto no caput de!;te 
artigo, o Banco Central do Brasil comunícará ao~ 6rgãos J:Úhlic-os 
competentes-as irregularidades e os ilícitos administrativ•'IS de que 
tenha coDhecimento, ou indícios de sua prática, anexando os doet1· 
mentes pe_rtinentes. 

Aqrt. 1 O. O artigo 18 da Lei n° 7 .492. de !6 ele jonho de 
1986. passa a vigorar com a segiulnte redação: 

"Art. 18. violar o dever de sigilo, estabelecido cm 
lei. revelando informação sobre operação de instituic;ão 
fmanceira ou serviço por ela prestado, de que tenha o:.·onh<"· 
cimento em razão de- cargo. emprego. ofício ou profissão. 

_Pena: detenção de 6 (seiS) rilesesa 2(doisJanos. 
e multa. 

Parágrafo único. Somente se precede mediante 
representação". 

Art. 11. Esta lei complementar entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se o art. 38 da Lei n° 4.595. de 31 de 
dezembro de 1964, e demais disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto decorre de sugestões que solicitei ao Dr. C;~rh; 
.Alberto Hagstfom. advogado especialimdo em direito hand.tin. 

Como é notório. a Lei n° 4.595. de 31-12-64, regula. em setl 
artigo 38, o chamado "sigilo bancário". Hoje. no entanto. decorri
dos quase trinta anos de promulgação da. referida lei, díversos fa~ 
tores tomam necessária uma atualização do texto legal. Deve-se 
ressaltar, principalmente, a preocupação de diversos setores da so
ciedade, inclusive de membros do Congresso Nacional. diante des. 
sa matéria polêti.üca e Cõi]Jrov!ftida que assume imtx"'l1ância ím
par. nos dias amais, sobretudo em face dos freqüentes crimes con
tra a Administração Pública. contra o sistema fmanceiro e. tam
~Lem função do chamado "crime organizado". 

2. Com o projeto ora apresentado, porém. mais do que a 
simples atualização da norma hoje vigente •. no corpo da Lei n° 
4.595, buscou-se disciplinar de forma abrangente a mAtéria. provi
dência recomendada não apenas pela experiência acumulada ao 
longo 00 tempo de vigência daquele dispositivo como, principal
ment_e, pelos reclamos _da sociedade, em decorrência das condutas 
deliruosas anteriorme-nte mencionadas. Nofe-se, desde logo. -que t) 
projeto não se limita ao "lõigilo bancário". isto é, ao sigih"'~ das C1pc' 
rações de bancos. e, sim.. mais amplamente. ao sigilo d~<;. or•'l f'<.,'i; 

es de J,D.stituições fmanceiras. 
3. A necessidade de uma lei compleiDentar decorre do reco

nhecimento. inclusive doutrinário e jurisprodencial. de qttc. com (' 
advento da ConstiruiÇã.o de 1988 e, em especial, do seu a:rtigo 192. 
a Lei n° 4.595 adquiriu status de lei complementar e. nso;;im, so
mente por lei de igual hierarquia poderia ser alterada. 

4. Feitas essas considerações preliminares. pas~ a ~tstifi('ar 
o texto sugerido, ressaltando o que apresenta de mais relevante. 

Art. 1°. Determina, no caput, como regra g<'ral. o dever de 
sigilo por parte das instituições fmanceiras. 

- O § 1° enumera as sociedades abrangidas no c-onceito de 
instiru.ições fmanceiras, 11mita.ndo o universo daquelas •mj-itas à<: 
restrições, exigências e formalidades que cercam o iTI;tõt"''" r.ln o:;j, 
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gilo ora disciplinado. Essencialmente. buscou-se abranger apcuas 
as instituições que a) recebem depósitos do público; b) ~<Cebem 
recursos para aplicações ou investimeiltos; c) concedem emprésti~ 
mos e fmanciamentos. Tais operações são aquelas que. em con
cepçio estrita, estariam oompreendidu na denominada "intimida
de oconômica", abarcada pela garantia coostitucioaal (Constitui
ção l'ederal. art. 5•. X). O item V do parágrafo tem em vista a pos
sibilidade de criação. no futuro, de novas instituições fmanceiras, 
bem ~ o surgimento de novas modalidades operacionais, no 
âmbito das instituições boje existentes. 

O § 2• esclarece situações que, boje, 1 falta de disposições 
legais expressas. suscitam coutrov&sia:s. 

O § 3c admite o estabelecimento de exceções ao dever de si
gilo que tém sido cogitadas, mas que nio fomn até agora &dota
das, em decorrência da rigidez das IlOl'DliS atualmente cm vigor. 
Registre-se que !ais exceções j1 sio admitidas em vários países, 
inclusive nos Estados Unidos da América, e ~m sido especialmen
te úteis no combate U ativi:lades criminosas organizadas. 

Art. 2° - Soluciona v6rias dúvidas e questionamentos hoje 
existentes, ao estabelecer, de modo claro, que o Banco CeDtn.l 
tamb6n deve guardar sigilo (caput) e. sobretudo, que as institui
ções fmanceiras e, eventualmente, seus clientes, Dio podem opor a 
exceçio de sigilo ao Banco Cenlr&l. fato que impossibilitaria, em 
certas situações. a atuaçio fiscalizadora daquele órglo e a apun· 
ção de ilicitos praticados por coo.tro~s. administradonos e ou
tros representantes das instituições finsnceiiu. Inovação televanle 
é o afastamento exptesso do sigilo em favor das canissões de in~ 
quérilo instaundas em <lecolmlcia da decretaçio de inteiVençio, 
liquidação extrajudicial e administnçio especial temporúia em 
instituições fmanceiras, fato nio muito claro na Lei D0 6.024(74, 
que dispõe sobre a intetvenção e a liquidação extrajudicial de ins
tiruições fmanceiras. 

Os §§ 3° e 4° objetivam escalercer quanto ;\ fiscalizaçio e 
ao dever de sigilo relativamente às instituições fmanceitu estmn
geú:as (filiais DO pais) e bmsileiras sob controle estmngeiro. 

Art. 3• Dispõe sobre a prestação de informações ao Poder 
Judiciário. Relevantes, aqui. as deternjnnções do§ l 0 que. em pri~ 
meiro lugar, seguindo manifestações doutrin.irias o decisões judi
ciais teeentes, condicionam à pr6via autorimção judicial os pedi
dos de informações do Ministério !'l!blico. AMm disso, permite-se 
que as comissões de inquérito criadas pan ap~nçio de ilicitos 
pnticados contra a Administmção !'l!blics possam. tamb&n, re
querer ao Poder Judiciário a quebn de sigilo dos indiciados, medi
da que facilitará a inveSügi.Çio em siluações n::levantes. como. por 
exemplo, nos casos de conupçio e de fraudes cootra o sistema 
pn::videnciário. 

Arts. 4• e 5• Dispõem sobre a prestaçio de informações ao 
Poder Legislativo. Ambos os dispositivos traz:cm importantes alto-
rações em relação à legislaçio vigente, a saber: 

10) superando dóvidas hoje existentes. determina-se expres
samente que o Tribunal de Contas da Uoiio poder.& requisitar in
formações sigilosas; 

· 2') o quorum pan aprovação doo pedidos de infotmações 
da Câmara dos Deputados. do Senado l'ederal. das respectivas Co
missões Parlamentares de Inquérito e, também, do Tn"bunal de 
Contas da Uniio. passa a ser de maioria de votos, presente a maio
ria absoluta dos membros das Casas do Congresso Nacionsl. das 
comissões de Inqu&ito ou do TriOOnal, em coosonância com o 
disposto no art. 47 da Constituição; 

3') O mesmo direito boje assegurado apenas ao Poder Le
gislativo Federal passa 11 ser atribuido aos Poderes Legislativos 
dos Estados, doo Municípios, do Distti.to Federal e .ls respectivas 
Cortes de Contas. desde que as informações solicitadas digam res-

peito is entidades e pessoas fisicas sob jurisdição daqueles 6rgàos 
estaduais e mmicipais. 

Art. 6• Traia da prestação de infonnações ao fiSco, oom as 
seguintes mudanças cm relaçio 1 legislação vigente: a) além da 
exigincia de processo instaurado. constante do art. 38 da Lei n° 
4.595, atende-se antiga asp~ do Fisco, qual seja a de permitir
se a requisição de infonnações quando haja procedimento fiSCSl 
em rurso. supel'8.IlÔ:rse. com isso. grandes controv&sias entre as 
autoridades tributúias e as insliruiç&s fmanceiras~ b) para superar 
antigas dúvidas e as difiCUldades causadas por decisio teeente do 
SuperiocTribuual de Justiça. deixou-se claro que "processo instau
rado" e "autoridade competente". expressões da legislação atual, 
carespondem a processo administrativo (fi.SCld) e autoridade ad
ministativL 

Art. "JO Superando controvérsias c atendendo reivindicação 
anliga da CVM, determina que as instituições fllllUlCeiras prestem 
infannações lquela entidade. 

Art. 8° Determina que o cumprime~ das exigêocias e for
malidades estabelecidas nos artigos anteriores seja expressamente 
declanldo pelas autoridades requisitantes de inf<>IIIIllções sigilosas. 

Art. go Repete, com redaçlo que considero mais apropriada, 
determinações constantes das Leis. n•s 4.728/65, 4.595/64 e 
7.492/86, no sentido de que o Banco Central comunique ao Minis
tério !'l!blico a ~ia de crimes (ou de indicias de sua pritica) 
de que tenba conhecimento no exerclcio de suas atribuições. Novi
dade importante estA no parignfo único desse artigo, pennitindo 
que o Banco Central COIIIIDique a outros órglos públicos irregula
ridadeo e illcitoo de "'e tenha coubecimento. 

Art. 10. Dá nova redação ao art. 18 da Lei n• 7 A92!86; que 
tipifica o crime de violação do dever de sigilo, compatibilizando o 
dispositivo com as disposições da nova lei. 

Estoo certo de que os nobres colegas emprestaiio seu apoio 
a este projeto. que considero da maior signif"tcaçio no atual con
texto politico, social e econômico do Pafs. 

Sala das Sessões, 30 de juubo de 1995. - Senador Lúcio 
Alcântara. 

l.EGISU.ÇÃO Cll"ADA 

LEIN-4.595, DE31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobn: a Po61ka e aa Iustituiçõcs Mone
tária&, Boncáriaa e Cr<ditici.._ Cria o Conselho Mo
netário Nadonal e dá outras providências. 

Art. 38. As instituições fmanceiras conservaria sigilo em 
suas opêmÇõcs ativas e pasSivas e saviços ptestaOOs. 

§ 1• As informações e escla=imemos ordenados pelo Po
der Judiciário, prestados pelo Banco Central da República do Bm
sil oo pelas instituições fmancei:ras. e a exibição de livros e docu
mentos em Juizo, se revestirão sempre do mesmo cari.ter sigiloso. 
s6 pOdendo a eles ter acesso as partes legitimas na causa, que deles 
nio poderio servir-se pan fms estranhos à mesma. 

§ Z' O Banco Central da República do Brasil e as instituiçõ
es fmanceims públicas prestaria informações ao Poder Legislati
vo, podendo, havendo relevantes motivos. solicitar sejam mantidas 
em n::selva ou sigilo. -

§ 3• A1J Comissões Parlamentares de Inquérito. no exercicio 
da compet&lcia constituciOnal e legal de ampla investigação (arti
go 53 da Constituição l'edÕrale Lei n• 1.579(*), de 18 de llllU"ÇO 

de 1952),o1Utioas infannações que IIOCOOSSitatemdas instituições fi. 
uanceiras. inclusive através do Banco Cemol da República do BnsiL 

§ 4° Os pedidos de informações a que se refetcm os §§ 2° e 
3°, deste artigo, dcverio ser aprovados pelo Plenário da Câmara 
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dos Deputados ou do Secado Federal e, quando se lralardeColriissão COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUtRITO 
Parlamentar de Inquérito, pela maioria absoluta de seus membro<. 

§ 5° Os agentes flSCais tribUlâii:os dO Minist6rio da Fazenda 
e dos Estados somente podetão proceder a exames de documentos, 

Para investigar a ocorrência de possfveis irre
gularidades da fabricação de medicamentos. 

livros e registros de contas de depósitos, quando houver processo OF. N" 2195-PRES 
instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pela 
autoridade competente. 

§ 6°0 disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à 
prestação de esclarecimentos e infOIID.es pelas im:tituições fman
ceiras às autoridades ftsCais, devendo sem:pre estas e os exames se
rem conservados em sigilo, não podendo ser utilizados senão re
servadamente. 

§ 7o A quebta do sigilo de que tmta este artigo constirui cri
me e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatrO 
anos, aplicando-se. no que couber, o Código Peoal e o Código de 
Processo Penal. sem prejuízo de outras sanções cabiveis. 

Brasília, 29 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. &• que foi inslalada, nesta Casa, a Comis

são Parlamentar de Inquérito para investigar a Ocorrencia de possi
veis irregularidades da fabricação de medicamentos. 

Cumpre-me informar que foram eleitos pam Presidente o 
Deputado Barbosa Neto, para 1°, zoe 3° V ice-Presidentes os De
putados Aníbal Gomes. Jovair Aranl.es e Moacyr Andmde. respec
tivamente, e para Relator foi designado o Dep.nado Ayr.es da Cunha. 

Ao ensejo, apresento a V. Ex• elevados protestos de consi
deração e estima. - Deputado Barbosa Neto, Presidente. 

·-----··-··-··-··-··-·--------·-··· .. ·------·-·------·--~ .. 
LEIN"6.024, DE 13DE MARÇO DE 1974 

Dispõe !mbre a Intervenção e a liquidação n:• 
trajudk:ial de Instituições llnancelras, e dá outras 
providências 

LEI N°7.49l, DE 16 DE JUNHO DE 1986 

Dellne os crimes contra o sistema 6nanceiro 
nacional, e dá outras provklêndas 

Art. 18. Violar sigilo de operação ou de serviço prestado 
por institUição fmancéira ou integrante do sisten:ui de distribuição 
de títulos mobiliários de que tellha coohecimento, em razão de oficio: 

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (qautro) anos, e·mtilta. 

(À Comissiiotk Constituição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O projeto será 
publicado e remetido à Comissão competente. 

De acordo com o disposto no porí.gmfo único do art. 254 
do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 48 horas para inter
posição de recuno, por um décimo dos membros do senado, para 
que o Projeto de Lei da C!mara n• 155, de 1993, cujo parecer foi 
lido no Expediente cootimlc sua tramitação. -

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Os Projetos de 
Lei da Câmara n• 42 e 212/93 e 7/94, cujos pareceres foram lidos 
no Expediente ficarão sobre a mesa durante cinco sessões ordiná
rias, a ftm ae. receber emendas, nos termos do art. 235, n d, do 
Regimento Interno do Senado FederaL 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Fói encami
nhado à publicação o parecer da Comissão de Serviços de Infra
Estmrura, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da ~ 
no 53, de 1995. que institui norinaSC prcx;edinientos gerais pam a 
prevenção do assoreamento dos reservatórios criados pelo barra
mento dos cursos d'água. 

De acordo com o disposto no parágrafo únicO-do art. 254 
do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 48 bom.s para a inter
posição de recursos., por um décimo dos membros do Senado, para 
que a matéria continue em tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Sobre a mesa, 
oficio que será lido pelo Sr. 1 o Secretário Cm exercidO, Senador 
Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Rernin Calheiros) - O oficio lido 
vai à publicação. - · · 

Sobre a mesa, oficio qrie será Udo pelo Sr.l0 Sec::tetário em 
exercido, Senador Nabor Júnior. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

. DestiDada a investigar denúndas de irregulari· 
dades nas entidades de previdênda privada (Fundos 
de Pensão). 

OF- N• 2195-PRES 

Btasília, 28 de junho de 1995 
Senhor Presidente. 
Teilbo a honra de comunicar a Vossa Excelência a instala

ção da Comissão Parlamentar de Inqukíto destinada investigar de
núncias de irregularidades nas entidades de previdência privada 
e Di reunião realizada em vinte e sete deste.. 

Cumpre-me infotmãr terem sido eleitos os Senbon:s Depu
tados Manoel Caslro, Presidente, Joio MeDão Neto, Carlos Mos
coni c Arnaldo Faria de Sá, 1°, 2° e 3° Vice-Presidcntes~ respecti
vamente, para Relatcr foi deS1gnãOO o Senhor Deputado Fn:ire Júnio<. 

Atenciosamente. Deputado Manoel Castro, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O oficio lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, oficies que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário 
enlexetercio, Senador Nabor Júnior. 

São lidos os seguintes: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS 

OFJCAE140!95 

Brasília, 27 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § ZO do art.. 91 do Regimento Interno, comu

nico a V. Ex• que esta Comissão rejeitou o PLS D0 130, de 1995, 
de autoria do Senador João França que "isenta do pagamento de 
tarifas públicas os usuários de renda familiar inferior a dois salA
rios mínimos11

, em reunião_realiz:ada em 27 de junho de 1995. 
A~ SensdorGil>erlo MnmdaBatisla,Presidonle. 

OFJCAF142!95 

Brasília, 27 de junho de 1995 
Senhor Presdiente, 
Nos termos do § 2° do art.. 91 do Regimento Inter-.....o, comu

nico a V. Ex• que esta Comissão aprovou o PLS n° 134, de 1995, 
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de autoria do Senador Roberto Freire que ''regulamenta. o § 3° do 
arL 8° do Ato das Oi5p0siçõcs Constituciooais Transitórias. dis
pondo sobre a reparação de natureza econ8mica devida aos aero
nautas e aeroViários, civis e militares. impedidos de exercer a pro
fissio", em IOUJliãorealizadaem 7fl dejunho_de 1995. 

Atcnciosamellle, Senador Gilberto Miranda Batista, Pre
sidente. 

SOS a. finalid.ytes difcmttes. ambas l:uscam. de certa maneira. restabc
locero antigo Imposto Provisório sobre Movinien•l!çio FIDIUlCeim. 

Ocone, Sr. Presidente, que esta minha atitude trivial co
mum. que todos OS dias se ve nesta Casa,. tem sido elTOileaiD.enle 
in~ por má-f6 oo desinformaçio. Não avancei nem avan
ço de minha posi.çio pessoal sobre uma ou rutra. Reservo-me o di
reilo de, se Relator, faz6-lo ao proferir o meu voto e, caso OCJilliário, 
como Sena.dol'. oo momeut.o em que a mathia vier ao nosso exame. OFJCAE/43/95 

Tenho uma longa história de trabalho e dedicaçllo à smlde 
Brasília, 27 de junho de 1995 pública do meu Estado e do Brasil Oeupei por m!s vezes o cargo 

Senhor Presidente, _ de Secretário de Estado da Saúde em diferenles governos. Presidi 
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento lnl:emo, co- o Conselho Nacional de Secrethi.õs de Saúde de todos os Estados 

munico a V. Ex• que esta ComiS~o aprovou o PLS D0 153. de -do, Brasil. Minha militância na área da saúde antecede, inclusive 
1995, de autoria do Senador Lúcio Alcântaia que "altera inciso do do ,ponto de vista público, a do meu particular amigo e grande fi
art. 11 da Lei n' 8.383. de 30-12-91. incluindo a dednção, na de- guta tknica e humana. que t o otua1 Ministro da Saúde, Dr. Adib 
claração de Imposto de Renda de pessoas itsicas. dO -lota] das des- Jatene. 
pesas efetivamente realizadas com instrução". em reuniio realiza- Da tribuna do Senado. tive oportunidade de analisar por di-
da em 27 de }.lnbode 1995. versas vezes o grave quadro da Saúde pública brasileira: a insufi-

Atenciosamente. - Senador Gilberto Mirãnda Ba&ta. ciência de recursos e. inclusive. os gastos n1uitas vezes- inadequa-
Presidente. dos"""""""" ao nosso Pais uma siluaçio de descalabro desse sc<or. 

OFJCAE/39195 Nio cabe a mim nem ao Senado da República dirimir dis
putas ou desarmooias enlre setores ou Ministros do Governo. Essa 

Brasília. 27 de junho de 1995 """fa t missio do Excelelllissimo Senhor Presidente da Repúbli
Senh:or Presidente. CL MiDb.a função, como Senador. e ao Senado é nos promJDciar
Nos termos do § 2° do artigo 91 do Regimento Interno. co- mos. no momento oponuno. sobre as Dllll&ias que venham ao nos~ 

munico a V. Ex• que e5ta Comissio aprovou o PLS no 161. de so exame. 
1995, de autoria do Senador 1o~ Ednardo Outra que "altera a Lei Em nada. absolutamellle em nada. meu requerimento invia
n' 8-031. de 12 de abril de 1990. e d.f ouais providências", em biliza, diflcuha, impede ou traz qualquer obstáculo à apreciação da 
reunião realizada em 27 de junho de 1995. emenda do nobte Senador Antonio Carlos V aladares. Ao contrá-· 

Atenciosamente. - Senador Gilberto Miranda Batista. rio. arrisco imaginar que. do ponto de vista político e ath proces.. 
Presidente. __ ~--~- suai.. miDba provid!ncia se impõe. evidentemente. submetida ao 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Com referencia juizo soberano do Plenário do Senado, para que possamos encon
aos oficios que acabam de ser lidos. a Presidência commica -ão trar solução que venha dirimir essa pcnd8ncia que ora se estabele
Plenário que, nos termos do art. 91. §§ 3' e 5', do Regimento In- cena sociedade e no âmbito do próprio Governo. 
temo. abrir~so-á o prazo de cinco dias úteis para a imerposiçio de Encareço tolerincia por parte dessa Mesa. dado que as ma. 
recurso. por um décimo da composição da casa. para que os Pro- térias divulgadas e as ndícias propaladas têm sido feitas de manei
jetos de Lei do Senado n"s 130. 134. 153 e 161, de 1995, sejam m tal que estio me deixando incomodado. Por exemplo, hoje no 
apreciados pelo Plenário. jornal. comenta-se que o meu requerimento impede a urgência ur-

0 SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Há oradores gentíssima para a apreciaçll> de emenda constitucional, o que nio 
inscritos. existe e-~ se prevê no processo legislativo. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, peço a Portanto, Sr. Presidente, volto a dizer, sem "'tro=ler em 
palavra pua uma explicaçio pessoal. nos termos do art. 14. VI. do minhas afiiii18tivas, ou há má-fé, intexesses outros envolvidos w 
Regimerito Interno. um desconhecimento que realmente chega à raia do absurdo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem V. Ex' a Enfun. r.rtifico, em primeiro lugar, o meu compromisso 
palavra. por cinco minutos. na fOIIDA do RcgiiDeD.tÕ. bist6rico com as qUestões da Saúde pública. Insisti i'io xequerimen-

0 SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para uma ex- to que Submeti à Mesa e que ath agora, eStranhamente, ainda nio 
plicação pessoal.)- Sr. Presidente, tmmitam nesta Casa do Senado foi lido nem subm.etido à. consideração do Plenário. à qual eviden
Federal duas prOJX)Stas de emeoda constirucional. A primeira. de temente irei me curvar como decisão soberana que é. -
n° 37. de autoria do nobre Senador: Vilson Kleinübing e outros Se- Reservo-me o direito de. em momenro próprio. emitir pare
Dadores; e a de no_40. de inicia_tiVa do nobre Senador AntOriiO CM- cer ou voto sobre as matérias que estão tramitando e que são da 
los V aladares e outros Senadores. maior _tifeV~ía. -ÃpCIO: por-r.m:- -para que- Dão se-nte -ess~npres~ 

O Presidente da Comissiio de Comtitt.lição. Justiça e Cida- tão como Se fOsse um aAxfl..U. uma disputa entre o partido a.ml 
dania. Senador his Rezende. designou-me como Relator da F.merl- ---e o partido vermelho. entre o CoiÚlthians e o Palmeiras. -~mos 
da de n° 37. de autoria do Senador Vilson Kleinübing. aqui para analisar essas matérias. envolvidos no maior clima do in-

Ambas. tanto a de n° 37, como a de n° 40. tratam de inci- teresse plblico, do ip.teresse da Nação e do interesse legítimo do 
dência de imposto ou de contribuição sobre IQ.OVim.ent.ação fman- Governo da União. E assim que vamos decidir. deliberar. 
ceira.. Uma. a do Senador Vilson Kleinübing. visando a destinar Portanto. Sr. Presidente., era essa a explicação pessoal que 
esses recursos ao abatioiento da divida interna dos Estados e da • gostaria de dar, ao mesmo tempo em que formulo questão de or
União.Já a do Senador Antonio Carlos Valadares visa a vincular dem sobre a não-leitura do requerimento que apresentei. para. que 
esses recursos ao setor de saúde. Adotando uma providência intei- o Plenário delibere se julga oportuna ou não a minha solicitação, 
ramente regimental e cotriqueira.. visando à economia prat:essual. isto é. se as duas emend.as tratam ou nio de matéria conexa •. de
apresentei requerimento à Mesa. solicitando a tramitação em con- -- vendo. portanto. nos termos regimentais. seR=m apreciadas em 
junto das dua5 propostas, uma vez que. embora destinem os recur- cooj.Into. 
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O SR. PRESIDENTE (Renan catheiros)- A Presid&!cia 
infonna ao Senador Lúcio Aldutara. respoodcndo 1 sua qucstio 
de onlcm. que o requerimento nio foi lido ainda JXlRIUe as mAté
rias não foram processadas, nio chegaram il Mesa conjuntamente. 
Apenas uma Proposta de Emenda Constitucional está na mesa, a 
oulra proposta não chegou. Por isso é que o requerimento ainda 
nio foi lido. . . ----- - . _ . ____ _ 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Prcsiden ... data ~e
nia, em Rllação à resposta que V. Ex• ofeteee à minba indagaç.io, 
pergunto: se so passarem 10, IS, 20, 30 dias w um ano- Ilio é o 
caso, de maneira alguma, mas estou fazendo um racioánio em 
tese - e essas matérias nio chegarem à Mesa, vamos deixar de exa
minar o requerimenlO simplesmente porque, em algum lugar do 
Senado. em algum momenlo, algu&n não atendeu a uma solicita
ção da Mesa? 

V. Ex• tenha a paciência, mas essa resposta. petdoe-me a 
insístência. não me satisfaz. 

O SR. PRESIDENTE (Rcnan catheiros)- Senador Lúcio 
Alcântara, V. Ex• pode ficar tranqü.ilo, a Mesa está diligenciando 
para. num curtíssimo espaço de tempo, ler o requerimento de V. 
Ex•. Mas s6 pode_fazê-lo na fonna do Regimento, quando as ma
térias estiverem sobre a mesa. 

Passa-se à lista de oradores inscritos. 
Concedo a pa.lavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira. 

(Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro. V. 

Ex• dispõe de 20 minutos. --
0 SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente, s·n 
Senadoras e Srs. Senadores, ontem cu estava inscritOpara f&ZCr 
um pequeno pronunciamento e não o flz, mas faço-o agora. A 
miDha inscrição boje tratará de oulro assunto, o que aiuda farei 
nesta sessão. -- . 

Estou tomando conhecimento de que o Governo Federal, 
atta.vés do Departamento Nacional de Combustíveis, estaria esbJ
dando o f101 da política de equalização dos pt<ÇOS dos oombusti· 
veis, inclusive do gás de cozinha. 

Sr. Presidente. SI's Senadoras e Srs. Senadores. tal medida. 
se implementada.. irá acaiYetar um inevitável aumento dos preços 
dos combustíveis nas regiões mais distantes dos centros tradicio-
nais de produção e distribuição. São regiões fortemente depend
entes desses combustíveis para a mamtenção de suas atividades 
produtivas c, atualmcnte, as mais deprimidas ecooomicamcDtc. c 
com menores possibilidades de absorver o danoso impacto desses 
custos adicionais, pela falla de opções econômicas, já que. pela 
sua posição geognUica e suas carências estruturais, vêm. inclusive, 
enfrentando as nann:ais difiaddadcs de competitividade em rela-
ção às demais regiões brasileiras. -

Além do mais, essas regiões mais distantes, de fronteira · 
agricola. têm sua susteolação econômica nas atividades do seiOr 
primário, estando, portanto. fortemente dependentes do transporte 
rodoviário para o escoamento de sua produção para o centro de in
dustrialização e consumo, localizados nas regii5cs centro-sul do 
PaíS e no exterior. - - --

Dessa mADeira. a descqualizaçjo pmcndida do p<eç0 dos 
combustíveis ir.í penalizar, de maneira dolorosa. essas áreas mais 
pobres do País, pois; Certari:ieiite. irá aumentar O cUsto de produção 
e aviltar, ainda mais, o preço dos produtos locais, decorrentes dos 
inevitávC:is ri:flexos nos seus custos de transportes. 

Acresce ainda o fato de que, nessas regiões, o famedmento 
de energia elétrica é assegurado, em grande parte, por tcrmoclétri
cas. que utilizam combustíveis derivados do petróleo. e;' nesse 
caso, o aumento dos seus preços provcx:ará elcvaçáo no preço da 

cncrgia eliUica, onerando nio somente os consnmidores. CXliDO 

também todas as alividades comen::iais e industriais locais. 
Assim. Sr. Presidente. Sr'l e Srs. ScOBdorcs, oomo rcpre

scntallle do .Estado de Mato Grosso no Senado Federal, nio posso 
deixar de registrar o meu veemente protesto contra essa medida e a 
minha, mais profunda prcocuPtçlo com os seus reflexos nas Re
giões Norte e Ccnlro-Ocslc do Pais, justamente aquelas mais dis
tantes dos centros begemônicos da nossa economia. 

Nesse sentido, lanço desta tribJna o meu alerta, fa:rendo 
coro a manifestações de ~paçio ji expressas, e concito os 
membros desta Casa para que somemos os nossos esforços pa13, 

juntos, alcrWmos o Governo Federal sobre a inoportunidade dessa 
medida e assim sustar essa indesejbcl pretensio, que, no mcmen
to atual, someDte contnDuiri. pua dividir ainda mais o nosso País c 
agravar as: enormes desigualdades tegiooais exiStentes. 

Quero fazer um segundo pronunciamento, Sr. ~identc.. 
A Lei n° 8.167, de 1991, estabelece que a pessoa.juridict. que optar 
pela dedução do ÚDpi>SlO de Renda recolhe,., nas ag&lcias ..m:a
dadotas de lribulos federais, o valor oorrespoodcnte a cada parcela 
oo ao total do desconto. 

Estabelece também que, no prazo de quinze dias do seu re
colhimento, o Tesooro Naciooal autorimrá a transfer&cia dos re
cursos pua cr6dilo ao fundo c:otTCSpOIJ.dcnte l ordem da =pcd.iva 
Supcrintend&lcia de Dcsen.volvimento Regional 

Esseo recursos deduzidos do Imposto de Renda, atrav6s do 
sistema de iDcentivos fiscais, sio aplicados em projetas de desen
volvimento, sob a cocrdcnação da Supcrintcndencia de Desenvol
vimento Regional cspocfilCil - SUDAM oo SUDEN.E. No caso da 
Amazônia. os recursos deduzidos integram o Fundo de Investi
mento da Amaz&tia- FINAM- e sio administrados pela Suporin
ten&!ncia da Amaz&tia- SUDAM. 

Acontece, Sr. Presidente. sn c Srs. Senadores, que levan
-.tamentos realizados no finam identificaram a existência de des
compasso entre o volume de t'eCllnOS repassados pelo Tesouro 
Nacional c de opções feitas em favor da Amazônia. coostantc:s dos 
documentos oficiais de am>cadação aprcseulados à Sudam. 

Explicando melbcr, Sr. Presidente., no levantamento cfetua
do pala SUdam ficou cvide.u.ciado que a Sccrctaria do Tesouro Na
cional deixou de repassar ao Ffuam os recun:Os devidos. Essa dife
rença. no ano de 1992, atingiu o monlllllle de 204.726.610 UFIR. 
cotTCspondcntc. cm valores alUais, a R$144.5 milhões. 

O nio-~ desses recursos legalmente destinados ao Fi
nam reflcte·se no atraso dos cronogramas dos projetos aprovados, 
inibindo a contrapartida de recursos próprios, resultando cm parn
lisaçio dos empreendimentos. 

Esse fato, Sr. Presidente., é extremamente grave e necessita 
ser urgentemente investigado e regularizado, já que o dcscompãs
so da remessa dos re01rsos ao Finam compromete seriamente a 
eflácia do sistema de incentivoS fiscais da Amazônia. 

Ao formular essa denúncia na tribuna do Senado Federal, 
apelo para que o Govemo Federal, alrav~ da Secretaria do-Tesou
ro Nacional, proceda ao repasse dos recursos devídos ao Fmam, 
cumprindo, assim, o que determina a legislação cm vigor, de modo 
a não comprometer. ainda mais. todo um sistema consagrado e le
gal de incentivo a essa região brasileira. 

Muito ol:rigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pala

vra ao nobre Senador Mauro Miranda. 
V. Ex' dispõe de 20 minutos. 
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Pn:sidcnoo, sn c 
Srs. Senadores, quando o Plano Cruzado encheu de espera:1ças o 
povo bmsileiro, há nove anos. uma intensa cruzada cívica pelo in-
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•. : -ti•nento e pela produção varoo o País, inebriada por otimismo 
• · · 1' , p.te justificado. Juros baixos, inflação zero. poder aquisitivo 
.,i1..\\Jn. LLeio que nunca foram concedidos tantoS- empiestimos 

t, 11• •• u1os ao ~.:idadão comum e às organizações produtivas. de to- _ 
;._ ~ 'o<j. nÍVCtS. A 1..1.ltva ~s expectativas subíu tão rápido quanto ra

:·•~1 tmente Jcs.ceu, embalada pela resistência às revisões de curso. 

A maioria qualificada da Nação está desorientada. Aprova o Plano 
Real, mas não está entendendo o que se passa com o seu orçamen
to do~tir.o. Os mais humildes que ainda não foram atingidos 
pelo desemprego melhoraram seus padrões de posse e de conforto, 
porque seus limites de endividamento nos bancos ou no comércio 
equivalem a zero, e assim. não tiveram acesso à tirania dos juros 
e·sCorc:bames. Mas: a classe média urbana e rural, que é majoritaria
mente provedora de renda e de emprego para as camadas mais in
feriores da sociedade. está em baixa e em vias de repassar para o 
piso o r~tado de suas dificuldades. Pilra os nossos padrões his
tóricos, praticamente não existe iriflação. mas também não bá di
nheiro que petmita usufruir o valor da moeda forte em todo o con
junto da sociedade brasileira. A explicação aparentemente mais 
disp:mível pata colocar algurDa lOgica nesta re3.Iídade é a extorsiva 
taxa de jUros. Na agricultura. eu sei que é isso. Mas e no resto? A 
onda de cheques sem fundo~ a para.llsação da atividade imobiliá
ria, a crise no comércio, a escalada das concordatas mostrada pe
los jornais são coisas mais comuns à cidade ~-

· • - .!<~ ws t't)ram à estratosfera, fru~trando os capitais que investiram 
-1"'"~-an~,·:~. de moeda estável. A parte as razões e contra-mzões 

'·. ,, K:l'>SO, o fato é que a Nação caiu muitos níveis na sua capaci
,,_, ·li! ...t1.:rcditar. 

O eptsódio seguinte é recente demais para ser esquecido. 
~<orti,H .. to) na desdita da experiêncía passada e nas vibrações mes

·tt•·--~~ que a ()rfandade pedia. o cavaleiro das Alagoas-assumiu o 
, . I, • • ú.lm oportunismo_ fulminante. Em nome do sactificio que 

•' ' 'h:n .. ''>sário para o momento, a generosa passividade dO povo 
<lJ.t-.tlt'lW tonsentiu que lhe fosse confiscada a suada poupança. 
\\o. para ser mais fiel à verdade daquele momento, engoliu a im
t.• ·~l\·ão çm nome da estabilidade prometida. O resto do segundo 
.J.I• .• \lt•:>se nosso calvário de equívocos é o episódio folhetinesco
• ~~-: ~":1l<;';(.'iro de nossa época e daalll~ geração. 

·vt;io o Presidente Fernando Henrique Cardoso. eleito pelo 
:·1· !l'' !t•·al que Sua Excelência, como Ministro, concebeu e imple
'\1"•Ut'U. Um plano que, nas idéias essenciais, reproduzia o perfLl 
-_I._, l'rurado. com duas diferenças fundamentais: rejeitou-se o mal
t:>.<L.IJ.o congelamento e estabeleceu-se uma transição para que os 
pre~.,·o.~ relativos se acomodassem em patal:lbi.Ies civilizados. Estava 
<:(t)•Jlt.J.tla a desculpa do preço defasado pcua justificar oS reajustes. 
() 1 ~·PIO zero dessa reamunação de preços e tarifas está comple
... , •. ,;~~ l!m .:o.n<..'. L"om um nível de sucesso inédito na História econõ
., ·~~ ~ ·.k~ País. tanto no prazo quanto principalmente no resultado. 

J"udn o que todos queriam era o controle da inflação, tida e 
.•.•J•1..il l'üTT!O a ruais devastadora das pragas que podem irifeslar o 
tt....:1 Ju :lor.:ial. ÇQDl detenninação invulgar, o Governo briga eÇJ. to
•.\..ts; as; ft·entes para sustentar o Real, o que está conseguindo. E um 
v.tl::- tudo que envolve elevadíssimas e contestadas taxas de juros, 
h 1.:1 Jt n·enha contra as corporações sindicais, anmento de alíquolas 
dr: utlpOl taçã.o com arranhões diplomáticos na priilC:ijiãl parceria 
·'·• · .ft:tL'L''iU!. guerra sem tréguas na administração do Orçamento e 
..,. !::~, it.) ~~ t.!abalho de articulação junto ao Congresso Nacional para 
:ünir .:l l"(.'onomia na busca de investimentos externos. São pontos 
:"1:r.f•r•.unlt•s em que o Governo vai impondo seu estilo e seus obje
tiv ;.s;, t:umprindo a sã.bia recomendação política de quebnlr resis. 
t·~-~tL·i to• e arrostar impopularidades no começo. para colher os lou
:-, ~ rp) linal. 

\ias. c~)mo diri.l o poeta. o imJXmderável tem razões que a 
r•úpria r.l7.,\o de!>wnhet:e. A conquistada estabilidade da moeda 
..• -n.:t•rr~. :10 mesmo tempo, com uma avassaladora onda de ina
L'nnpl.:!-nl'ÍJ., corroendo principalmente o üifefíõrdo País. oode a 

: ·• 1 ,_ •J!~tJ<a f".•rJe rapidamente o seu poder de estimular e sustentar 
·.·,, J.:n1IHS segmentos de produção. A cadeia de influências multi
JHi~·<.l· $C em vã.rias direções, chegando às grnndes indústrias de im
j ·wrn{'~ttüs c de insumos. que não vendem seus produtos, demitem 
~·~npl•'~J,)s e s;uspendem encomendas aos fornecedores periféri
~ ·1->. A mão-Je-obra tural foge para a cidade, já pressiOnada pelo 
t: •.•••• mprego. e o rastro de miséria ganba·nõvós espaços:-o-caiote 
\ "".\ ç•.dtura, a maioria pela impotência do devedor. mas boa parte 
r•:la esperteza dos oporturiis[a~;; É um círculo vicioso a que nin
~"o.;m ec;capa. E o Plano Real vai perdendo força. sob ameaça de 
· •.:.:ravamento dos horizontes previsíveis, diante do anunciado re
t mdcscimento da recessão. 

Nossa limitada capacidade para entender os fenômeno_§ da 
l •. ·.momia não p:xie conviver com a carência de informações ela
r:>~ c ni't.ietivao; sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. 

- A paciSncia dos brasileiros foi exaurida pelos fracassos dos 
últimos planos econômicos. As grandes obras dos economistas 
deixaram seqüelas de desespcrnnça. mas o nosso povo está sempre 
disposto a apoiar uma coisa nova que lhe resgate a fé. Eu me per
gunto se estamos vivendo a grande transição dos sacrifícios, para 
ver daqui a pooco mais a luz do flDl do túnel. O Presidente Fer
nando Henrique Cardoso tem crédito de sobra pata liderar os so
nhos e a travessia,. e eu estc:o seguramente postado entm os que es
tão comprometidos com os seus projetes, o que me confere o di
reito de alertar. Dir·se-á até que as perplexidades alllais são ranços 
culturais do nosso imediatismo. Pode ser até que sim. E se assim 
for. desejo que todos possam somviver para dar graças ãs angús
tias atuais e reciclar os seus sentimentos críticos. Teremos carrega
do pedras, descalços. pam conquistar a paisagem do "V ale da Pro
missão". Terá valido o preço. apesar da multidão dos que verteram 
lágrimas no meio do caminho. 

Tomara que. próximos de alcançarmos o Terceiro Milênio, 
estejamos recolhendo os Cscombros de nossos vícios- pãssados. 
Mas é imperativo que o povo não seja levado a essa via-cxúcis 
apenas pela fé, poxque, no uível atual das dificuldades. a concor
rência com o desânimo nãO-pefinitiiá. a remoção das montanhas de_ 
que fala a Bíblia. Uma coisa é o apelo da palavra de Deus. Outra 
coisa é a politica econômica ditada pelos homens. EnfiiD, é piecisó" 
explicar o porquê dos sacrifícioS. suas etapas e seus prazos. Como 
será o nosso fulllro? Quais são os grandes projetos para o País? 
Como nos encaixaremos na modernidade Qo Primeiro Mundo? 
Quando restabeleceremos o planejamento de longo prazo? Quando 
poderemos crescer, sem as amarras do monetarismo? O que pode
mos esperar para o ano que vem? Está faltando isso para romper a 
perplexidade em que todos estamos mergUlhados .. órfãos de alento 
para prosseguir. Um rebanho de homem não é um rebanho de 
ovelhas. que é tangido pelo instinto ou pela submissão. Traduzir 
para uma linguagem inteligível a todos cada passo da caminhada. 
e alertar para os obstáculos seguintes, de forma que cada um r~
basteça a sua malllla e o seu ânimo, não será concessão, mas dever 
do Uder e dos rastreadores. 

Acredito, e muito, na palaVI3., na visão de Estado e nas in
tenções do Presidente Fernando Henrique Cardoso; estou certo de 

_que Sua Excelência coocordará com as minhas ponderações, se 
delas tomar conhecimento. E é a Sua Excelência que ouso sugerir 
um caminho para fortalecer a presença do povo ao seu lado, sem 
os ·desvios da descrença. e sem que esse ap:)io possa significar a 
alxlicação de algninas medidas corretivas imediatas, como as que 
são reclamadas pela agricullllm. sem as quais estaremos rumando 
para o desabastecimento e aceleração inflacionária. 
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Esse caminho, que na minha visão repilO impostergável, 
seria uma ampla e abrangente campanha nacional de esclareci
mento para todas as dúvidas que alimentam a sensação de petple
xidade do povo brasileiro, que está gostando da confortável im
pressão de domínio 4a inflação. mas não está gostando da crise 
que lhe bate à porta. E preciso decompor a f6tmula desse tco1:c"na · 
paradoxal, com intenso debate que oriente as pessoas e pennita a 
recomposi~o dos sentimentos de cicJ.adan;a participativa. Com a 
evolução tecnológica dos meios de comunícaçio.. fica- difíCil en
tender por que esses recursos_ não são colcx::ados a serviço da inte
gração nacional, sobretudo nun;t momento em que a Internet come; 
ça a vencer a nossa incredulidade em avanços tio mB.rcantes. E 
imprescindível ampliar o diálogo com a sociedade, para tomá-la 
amplamente solidária e participante. O diálogo é o grande: recuno 
das democracias para fortalecer o espírito de oaçio. 

Para não cair na tentação de requisitar redes privadas de te
levisão, o Governo poderia usar seus pr6prios canais nessa campa
nha.. com intenso chamamento popular que viesse a despertar inte
resse pela audiência. Em programas semanais de deblll.es., envol
vendo representantes de corporações sindicais, politicos, -autorida
des do governo, empresários, jornalistas e economistas, teríamos 
um amplo leque de manifestações capaz de orientar o entendimen
to de nossa atual realidade económica. política e sociaL Os progra
mas poderiam defmir..:se segundo \1.Dl8. evolução didática que mos
lre primeiro os problemas, pela 6tica da sociedade, vindo depois o 
Governo para apontar as soluções em curso e as opções seguintes. 
Ao fmal, as teses seriam expostas e debatidas eut..m os repre
sentantes sociais e as autoridades do Governo. A abordagem de 
questões tópicas seria reãlizada atrav~s do que pocleríaDJoS-cbamili 
de 1'seminários eletrônicos". As questões permanentes teriam espa
ço de rotina. Em resumo, teriamos um diálogo social sistematizado 
para orientar e tranqúilizar a população, dando-lhe parceria no en
caminhamento das grandes queslóes nacionais. 

Acredito que todos teriam a ganhar com esse esforço de 
massifiCaçãó de respostas às muitas encruzilhadas que confundem 
a consciência dos brasileiros. Um governo com os compromissos 
de transparência como é o ablal não pode acomodar-se diante de 
tantas interrogações, satisfazendo-se apenas com suas convicções. 
Creio ser imperativo ir além, até pela necessidade de aproximação 
com os sentimentos de todo o estrato sociaL Creio sincerameD1e 
que está aí, salvo eguívoco meu. uma receita democrática para um re
médio necessãrio. E preciso dizer a verda<le. mesmo que oeja dum. 

O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ei' me permite um aparte? 
O SR. MAURO MIRANDA- Ouço V. Ex" c:om prazer. 

O Sr. Eduardo Supllcy - É impottante o alerta feito por V. 
Ex• às autoridades econômicas e ao Presidente Fernando Hemique 
Cardoso. É muito positiva a prop::>siÇão de um amplo debate sobre 
os destinos do plano de estabilização e ós problemas da economia 
brasíleira. V. Ex• ressalta diversos pontos que indicam que algo 
está errado. V. Ex• afuma que há sinais de extrema preocupação, 
sobretudo pan. a agricultura, para diversos setores da economia. 
atingidos, em parte, pela sobrevalorização da taxa cambial e, por 
outro lado, pelas taxas de juros extraordinariamente altas que ca
racterizam o Plano Real no seu estágio preseilte. São muitos os si
nais de desaceleração da economia. Com respeito à proposição de 
um amplo debate, a Câman. dos Deputados. nos últimos três dias 
desta semana, promoveu UU1 simpósio de extrem1i valia, de que 
participaram alguns dos mais brilhantes e eminentes ecooomistas -
alguos dos quais pertencentes à Câmara dos Deputados- e os ela
boradores do Plano Real, Ministro Pedro Malan, André Lara Re· 
sende e outros. A TVE teve a oportunidade de transmitir o-evento; 
no primeiro dia do simpósio, algumas emissoras de rádio também 
o faeram, como a CBN, que transmitiu ao vivo pelo menos gran-

de parte do debate, na linha do que V. Ex• está a sugerir. Avalio 
muito mais interessantes e adequados, despertam maior interesse 
os debates vivos pelos meios de comunicação do que propriamen
te o uso de mensagens p.lblicilárias, Como as que estão sendo rea
lizadas; mensagens ora do Ministro da Fazenda. ora do Planeia· 
mento ou-ainda como a de orltem, transmitida em cadeia nacional 
pelo Presidente da República. por ocasião do aniversário do Real -
o que, na verdade, acontece amanhã. Mas há uma observaç~ que 
eu gostaria de registrar. o Ministro Pedro Malan v_e;o participar do 
encODtro promovido pela Comissão de Finanças e Tribut?:.ção da 
Câmara. Entretanto, f~z a sua palestra e se retirou, deixando de ouM 
vir a avaliação critica, '(X'I' exemplo, que fizeram a Deputada Maria 
da Cooceição Tav~s e o Deputado Antônio Delfim Netto . deis 
dos mais importantes economistas do Pais. Fizeram avalií:Lções SO:

bre o desequilíbrio da taxa cambial, das altas taxas de juros, os 
seus efeitos sobre a economia e cóntestaram algumas observações 
feitas por Pedro Malan. deixando para André Lara Resende - um 
ecónomista que inclusive havia saido da OI:VJipe económica - de
fender algumas teses. Ontem. estávamos conversando, o Senador 
RobertD Requião e eu, com o Presidente José Samey, sobre se não 
seria o caso de o Senado Federal promover um grande debate, na 
linha do que V. Ex• estava sugerindo, pelos meios eletrônicos. 
Acredito que seria o Senado Federal, assim como o é a Câmara, 
um outro fórum dos mais importantes para que pudesse haver, 
possivelmente no segundo semestre, um debate nruito bem organi
zado, com a participação dos economistas mais eminentes. Possi. 
velmente um encootro em que pudéssemos contar com a participa. 
ção dos Ministros da áiea. econômica dos principais pllíses rta 
Am&ica Latina., que estio enfrentando também o problema da es
tabilização, de como supemr a inflação, de como atacar a miséria, 
de como melhorar a distribuição da renda, de como conseguir o 
crescimento e, ao mesmo tempo, atingir outros objetivos tão im.· 
portantes. O Presidente José Samey está entusiasmado com essa 
proposição. e eu gostaria de encorajá-lo. Faço essa menção porque 
V. Ex• mencionou como seria importanle a rosca da verdade atra
vés de debates. Então, quero reforçar essa sugestão e avalio que 
um dos melhores lugares para a realização desse debate seja o 
Congresso Nacional. Qu~m~l.hor lugar haveria do que o pró. 
prio plenário do Senado para realizarmos alguns desses deba
tes? Mas, de antemão, eu gostaria de ressaltar que, se fO!' F"fi':":l 
haver o debate, que os Ministros da Economia estejam presen. 
tes não apenas na hora de expor. mas também na hora de ouvir 
criticas, por mais contundentes e severas, para que possam., depois, 
argumentar, porque é através do diálogo que estaremos desven
dando a verdade e chegando às soluções mais adequadas para a 
Nação brasileira. 

O SR. MAURO MIRANDA - Agradeço muito a contri
buição do ilustre Senador Eduardo Supticy. 
.. Creio que ~ importantíssima essa participa-ção do Senado. 
E claro que teremos força suficiente para promovere~e ~ncontro
é o que espero. Esta Casa tem-se mostrado à altura d<.:: e.".: igir que 
os Wnistros participem- de um debate como esse. 

Ontem. o Senador Pedro Simon, V. Ex•, Senador Suplicy, e 
o Senador Ro~u Tu ma discutiam a gravidade dos problemas que 
já afligem _as montadoras e os fabricantes de autopeças em São 
Paulo. 

Penso que está havendo uma crise que vem de bai.'l:<'- E vei(, 
da nossa região, da agricultu~ que foi a parte mais sa.cri.ficada em 
todo esse processo. 

O Sr. Ernandes Amorim --Permite-me um aparte, nobre 
Senador Mauro Miranda? 

O SR. MAURO MIRANDA - Com todo o prazer, ooço o 
aparte do nobre Senador E:rnandes Amorim. 
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O Sr. Emandes Amorim - Senador Mauro Miranda. cu es
tava oo.vindo o disauso de V. Ex• e observando a sua preocupação 
em xelação ao problema da agrirultura. esse setor que é CIUcial no 
Plano Real. Ontem. na televisão, o Presidente da República citou o 
custo dos alimentos da. cesta básica que compõem a mesa do po
bre. Realmente. o pobre só come a carne, o feijio, o arroz e a fari
nha. porque•esses alimentos vêm da. agriculblra. Ora. o Plano é 
sustentado pelos agriaJltores, mas estes nio tem tido nenhum 
apoio do Governo Federal. A~ a lei aprovada por esta Casa cio 
foi cumprida Cem rigOr; e- isso nos preocupa. Também é nossa 
preocupação o inchaço poput.cional. a ida desses agricultO<OS em 
direção às grandes cidades. Por isso, espero que o discurso de V. 
Ex• tenha repercussão inclusive em nível :tninistcrial, pera que se 
dê uma atenção maior ao setor da agriculn.u:a, que é realmeo.te o 
sustentáculo do Plano ReaL que todos esperamos que vingue e 
continue. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. MAURO MIRANDA - Agmdeço a sua contribui
ção. A minha preocupação nio é especificamente com a agriculbJ
ra. Sou engeobeiro e muito,plUICUpado com a criaçio de uma po
lítica urbana. pois as condições dos grandes centros urbanos sio 
desasttosas para o cidadão, para o ser humano que vive nas suas 
periferias. 

Já estamos apavorados com a situaçio que existe aqui. por 
exemplo, no entomo de Brasília, na regiio que contorna o Distrito 
Federal, em função do êxode rural provenic:Die de im!mens nogiõ
es e que se dirige para Cá, o que gem péssimas condições de vida 
para os cidadãos. 

Quando luto pela agriculblra, penso essencialmente DO ho
mem. naquele que tem a vida calma, t:ranqaila e. às vezes. at6 re
gular no campo e que poderia. com um custo muito menor para o 
Estado. permanecer no campo. Mas ele, desesperado. procura. os 
centros urbanos para inchar as periferias. pala de~ a vida dos 
seus fllhos, enftm, para ter uma vida desumana. E isso que nos 
move neste momento. 

Voltando ao tema do meu discuiso, segundo o que disse o 
Senador Suplicy em n:lação ao Presidente Samey, vamos nos ir
manar na luta pelo debate nacional; vamos pedir ao_ Presidente 
Sarney para reforçá-lo, a. fim de que, logo após o recesso de jllbo, 
o Con~~o ~acional. especialmente o Senado, camiDhe com uma 
iniciativa dessa natureza. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Coocedo a pala
vra ao nobre Senador Romeu Tuma. 

V. Ex• tem a palavra por 20 minutos. 
O SR. ROMEU TUMA (SP. Prounncia o seguinte discnr

so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Sena.<Jores, 
é deprimente, mais do que isso. é vergoohoso que este nosso País, 
com uma economia pujante e em abertura - considerada uma das 
maiores do mundo -. apareça no noticiário naciOnal e intcrnac:ioõal 
como uma das nações oocte ainda_hoje trabalhadores se encontram 
nas mais degradantes coodições que se possa i.magjnar. 

A grande _imprensa escrita expôs ontem. 29 de junho de 
1995, em noticiário e editoriais, lima visão -dcssi realidade indig. 
na. que exclui o Brasil do círculo das nações que ~m por meta o 
desenvolvimento e a justiça social. 

Vamos aos fatos. Sr-s e Srs. Seriãdores: investigações da 
Organização Internacional do Trabalho • OIT • que se desenvolve-
ram durante um ano e meio resullamm em denúncias de trabalho 
esetavo no Brasil 

Ciente dessa grave e desabooadora constataçi.o.-o Presiden. 
te Fernando Henrique Cardoso determinou investigações rigorosaS 
e providências no sentido de que a constatação da exist.So.cia de 
trabalho escravo fosse seguida de punição exemplar. Nio satisfei
to, o Presidente quer .. além das penas já pxevistas em lei, a aplica-

ção de sanções cconômicas duras contra os criminosos, a quem 
chama "falsos fazendeiros e empxesãrios inescrupulosos". Tais 
ações efetivar-se-iam sob a forma de suspensão de empréstimos, 
subsídios e refmanciamento de dívidas. além da proibição de parti
cipação em licitações realizadas por entidades governamentais. 

Como uma das primeiras providências, foi criado o Grupo 
Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado- GERTRAF. Além 
de tomar essa iniciativa collCl"eta, o Presidente utilizou o tema do 
trabalho escravo em seu programa radiofónico da última terça-fei
ra. reconhecendo que o Poder Público se vem mostrando ineficien
te para. coibir essa forma de tratamento a todos os cidadãos. 

A meu ver- e por essa ra..zio apelo aos- Líderes do Governo 
e ao SenhOl' Presidente da República - essa situação não será so
lucionada apenas com a criaçio do Grupo Especial ou com provi
d&lcias de restrições a renovações de crédito. 

Quando dirigi a· Policia Federal, tive a oportunidade de 
acompanhar investigações a respeito de denúncias idênticas. Fo
ram tomadas providSncias. prisões em flagrante, diligências carís
simas que cafram no vazio pxque se baseavam sempre em denúncias. 

Esse tipo de processo tem o seu rito normal de andamento 
nas poucas Varas que existem nas localidades onde as denúncias 
mais se acentuam; tem o seu prazo DOIDJa.l como qualquer proces
so. Levu huma.nas. aliciadas pelos chamados "gatos11

, são condu
zidos às fazendas e abandonados 1 própria sorte. A própria estru
tura cconôm.ica pressiooa esses trabalhadores, tomando-os escra~ 
vos: eles depeDdem. para sobreviver, do material vendido pelos 
falsos fazendeiros e talvez empresários que, mediante o esforço 
humano, conseguem suas riquezas. 

Esses processos. Sr. Presidem.e, Srs. Senadores, caem no 
vazio porque, se dif'icll é localizar a área do delito, mais difícil é 
eDCQDtrar testemunha ou mesmo COQ,Seguir o depoimento da víti~ 
ma.. Elas .nio podem permanecer na cidade sob o perigo de morre
rem de ina.Dição, uma vez que se alimentam apenas na fazenda, e a 
comida. é dada como pagamento do traballio suado e desonesta
mente explorado. Temos que buscar novas formas de combate a 
esse tipo de delito. 

Eu chamaria a ateDção do Senhor Presidente para a necessi
dade do reforço e reestrublração da Polícia Federal, uma vez que 
ela se encontta. totalmente. desestrublrada.; falta reciclagem nos 
seus quadros. 

O Sr. Adem ir Andrade- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ROMEU TUMA - Pois não, nobre Senador. Ouço. 

côi:D prazer,o aparte de V. Ex•. 
O Sr. Ademir Andrade- Senador Romeu Tuma, em pri

meiro lugar, congrabdo-m.e com V. Ex• pela abordagem de tema 
tão im.pOrtaDte. V. Ex• sabe que, nesta Casa. representamos a 
.Amazôni4, regiio onde mais ocoae- esSe tipo de opressão. De fato, 
acontece ainda boje. Grande parte dos proprietários rurais da 
Amazônia - eu diria mais de 95% - não respeita os direitos dos tra
balhadores. Todos os serviços são contratados por "gatos", por 
empreiteiros, e os peões são levados àquela situação do século 
passado. em que entram para o serviço totalmente endividados e 
são obrigados a comprar na cantina dos "gatos". Quando tentam 
escapar de alguma forma, muitas vezes são assassinados- há mui
tos exemplos disso. A meu ver, é extremamente import.a.Ill-e que 
um homem com o crédito de V. Ex•, que já foi chefe da Polícia 
Federal no Brasil, testemunhe esse fato. Devemos unir forças para 
acabar com esse atraso no nosso País. Senador Romeu Tuma, 
apCoveito a oportunidade do aparte para lrazer ao conhecimento 
deSta Casa um fato gmve oconido no Estado do Pará. Ontem. um 
conflito entre a polícia e colonos, no Município de Tucumã, levou 
à morte um policiaL Inconformada. a polícia vohou com um refor
ço e matou seis trabalhadores rurais do município. O confllto 
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ocorreu porque. chama~ pelo proprietário - a fazenda j4 e!:tava 
desapropriada, mas o Incra. nio havia cumprido ainda com o seu 
dever de dar a imissão na posse aos trahtlbadon::s rurais~. a PJli
cia foi a uma fazenda para retirar os ttabalhadores. O proprieârio 
chamou os policiai~ uma vez que .. a sitiJaÇão não estava ainda re
gularizada e ele não tinha recebido seus d.Deitos. Imagine V. Ex• a 
respoosabililiade desse Govemo: o fazendeiro chamou a polícia. 
que lá foi e entrou em conflito com os posseiros. Estes estavam 
mais preparados, mataram um policial e t.learam dois outros.. 
Posteriormente, a policia voltou com mais de 40 homens e ma100 
6 trabalhadores rumis. Ainda hoje o conflito continua ex1Iema
mente grave na região. São fatos dessa natu.reza que ~mostram 
como -u- Govemo está dissociado da nossa realida.de. E pRCiso 
chamar a atenção para. o fato de que a questão da t.cim no Brasil 
precisa ser resolvida com a maior urgência possível Congratulo
me com V. Ex.• pelo oportuno discurso que faz na sessão de hoje. 

O SR. ROMEU TUMA - Agndeço a V. Ex', Senador 
Ademir Andrade, por sua opoJIUila intervençio. Gostaria de incor
porá-la ao meu discurso. 

V. Ex' me fez lemórar fatos ocorridos no Pam: Segundo 
nota do jornal O Estado de S.. Paulo, que me permito ler. é o local 
onde bã maior incidên..-ia desse tipo de delito. Jnfonna o joma1: 

''Relat6rios elabomdos por órgãos da CNBB e 
sindicatos operários dão conta de SUIJftelldente cresci
mento dos_casos identiflCados de trabalho eSCIDvo. de 
597 em 1989 para 4.983 em 1991 e dàl.pa'ni cen:à de 
15.000 em 1993. Os exemplos são inúmeros. Incluem 
índios ap.1rioh e janwrú, sujeitados por madeireiros e 
extrativistas do rio Puros e famílias inteims submetidas 
em catVoarias no norte de Minas Gerais ou em usinas de 
cana-de-açúcar em pleno Estado do Rio. Casos são re
gistrados no Paran1i e no Mato Grosso, no Maranhio e 
em Rondônia. mas principalmente no Paiá, onde traba
lhadores esaavizadoo são vigilldoo per jaguDÇCS mnadoo 
vinte e quatro boras a cada dia. como disse o pmsideme." 

O Sr. Flaviano Melo- Pemlite-me V. Ex• um aparte, Sena
dor Romeuluma7 

O SR. ROMEU TUMA- Pois não, Senador. 
O ·sr. ""Flaviano Melo- V. &.• aborda um assunto que, a 

meu ver, envergonha a todos nós brasileiros. Dou aqui um depoi
mento: em 1989, qua.ndo eu era Governador do Acre. atmv6s de 
uma denúncia feita pela Ação da Cidadania cootra a Miséria e· pela 
Vida, o Congresso Nacional enviou ao meu Estado o entio Sena
dor Severo Go~s e o Deputado Sigmaringa Seixas para investi
garem questões relacionadas com o trabalho escravo. oportunidade 
em que a Procuradoria-Geral da República do meu Estado fez in
vestigações. indiciando onze proprietários de seringais pcila pdtica 
de !nbalho escravo. Senador Romeu Toma, faço este aperte ao 
t:-ronunciamento de V. Ex•, aproveitando a oportunidade para pedir 
no .i."Ccém-cmpossado. Procurador-Geral da Rep:íblica.. Dr. Geraldo 
Brindeiro. que incentive e reforce ainda mais a Procuradoria-Gem.l 
r.~os Direitos do Cida_Q,ão, instalada em 1991, portanto, a.p6s o aflo
r::.ülo:mto dessas denúncias na imprensa. Avalio que, reforçando 
C!>"'SC órgão e colocando em prática um uabalbo eftciente da PrOcu
radoria, poderemos acabar de vez com o trabalho escravo que laD

to no-s envergonha. Muito obrigadO. 
O SR. ROMEU TUMA -Agradeço o aparte de V. Ex'. 
O Sr. E ma odes Amorim - Permita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ROMEUTUMA -Concedo o aparte a V.Ex'. _ 
O Sr. E mandes Amorim - Senador Romeu Tuma, avalio 

ser esta questão rilãiS da responsabilidade da PoUcia Federal. 
ap::.iada evidentemente pelo Govemoy do que talvez da Justiça 

Traba1hista. Até pon:JUC esses fatos se dão em regiões difíceis, lu
gam; que s6 através do policiamento federal ~am identificados. 
Hoje, preocupo-me bastante com a lei trabalhista. Nobre Senador. 
gasta-se muito e nl!o há fiscalização. Falo isso porque jã se detec
taram vários setores Com gastos imensuráveis, como é o caso de 
Rondônia, onde a Justiça do Traballio esteve envolvida com cor
rupção e gastos desnecessários em instalações. Em determinados 
Estados. um simples juiz cl.assista ganha, boje, de R$7 mil a R~8 
mil. Se confrontannos com os Quadros da Polícia Federal, vam •. s 
nos deparar com uma situação difícil por falta de apoio do Gov~r
no Fedeial. Por isso, preocup1-me Diuitõ 6 que se paga à Justiça 
Trabalhista.; é o caso. talvez, de se questionar por que ainda exi~1e 
e$Se setor na área da Justiça aut&oma.. E denuncio também a falta 
de ll.poio à PoUcia Federal, encarregada de inibir esses problemas. 
Muito obrigado. 

O SR. ROMEU TUMA- Agndeço o aparte de V. Ex', no· 
bre Senador &nandes Amorim. Gostaria também de agmdeeer ao 
Senador Flaviano Melo pelo aparte, que nos recordou a saudosa fi. 
gura do Senador Severo Gomes. Certamente, todo esse episódio 
coosta de um relal6rio - que procurarei acessar - e está registrado 
nos Anais. 

O SR. PRESIDENTE (Reoan "Calheiros. Fazendo soar a 
campainha.)- Senador Romeu Toma, ouso inteno:wper o pronun
ciamento de V. Ex• para prorrogar a Hora do Expediente por mais 
seis mimltos, para que V. Ex• possa concluir o seu pronunciamento. 

O SR, ROMEU TUMA - Meu comçio se sente feliz com a 
amabilidade de V. Ex'. 

Como dizia~ procurarei o relatório feito pelo Senador Seve
ro Gomes~ o qual nos ajudará tanto no esclarecimeoto quanto na 
tomada de provido!ncias. 

SenadorEmandes Amorim, V. Ex' fala na Justiça do Traba
lho. O deslocamento desses trabalhadores até uma junta de traba· 
lho toma-se praticamente impossível devido ao-dificil acesso a es
sas regiões, a não ser que eles sejam trazidos de volta pelos "ga
tos" que os aliciaram nos celltrO$ urbanos.. 

Lembro e trago à tona duas deiJÍncias, da época em que o 
Senador Bemmdo Cabral era Ministro da Justiça. Uma foi de tra
balho escravo no Pará. Levei a deQÚD.cia ao coohecimenio de S. 
Ex•. que. jmediaiamente. determinou foSSem tomadas. todas as pro
vidências; inclusive foi autorizado. pelo Governo, que se montasse· 
uma operação. Desloquei-me pua Belém. onde conversei com o 
eDlão Governador Jader Barl>alho. hoje nosso Líder no Senado, 
oportunidade em que S. Ex.• convocou uma reunião com o Secretá
rio do Trabalho, o Presidente do Tril>lnal de Justiça do Estado do 
Pará. e outms. autori.dad.es. Eram duas denúncias graves:- uma.. he
dionda, do trabalho escravo, e a outra. da exploração de menores 
na. prostituição infantil em -área de garimpos e em áreas ina.cessi
veis pelas autoridades., denunciada pelo jornalista Gilberto Di
menstein. 

Sr. Pmsidente, as providências foram tomadas por determi
nação do CDtão Ministro Bernardo Cabral. Foi um sucesso: cente
nas de prisões e inquéiiiOs. Pergunto: o que aconteceu"} Nada. Por 
quê? Porque a estrutura judicial não consegue instalar as V aras 
onde há grande incidência desses delitos. O Ministério Pllblico se 
preocupa em instalar suas unidades em setores urbanos - e sei que 
há difiruldades fmancei..ras -.onde a incidência de delitos também 
-sobrecanega a área do Minísierio Público. Se V. ex• examínar o 
mapa, verificará que a Polícia Federal tem enorme dificuldade ~·· 
criar divisões em qualquer ponto do território nacional. 

O Sr. Bernardo Cabral· Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ROMEU TUMA • Pois não, Senador Bemanlo Oll:mú. 
O Sr. Bernardo Cabral -Senador Romeu Tuma, não qu~-

ria interromper V. Ex•, mas verifiCo que precisa fici.r [P•~i$Wc' 1 
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nos Anais da Casa a atuação de--V. Ex • nesse episódio que conheço 
de perto. Infelizmente, V. Ex• citou meu nome. Preferiria que ele 
não ficasse tegistrado. Mas o que eu queria dizer é que, nesse epi
sódio, V. Ex• foi de uma eficiência que rarameot.e se vB numa au
toridade que milita na área policial. V. Ex• o trooxe ao meu conhe
cimento, em caráter reservado, viajou, apurou pessoalmente. e foi 
um sucesso à ablação de V. Ex•, que agora vem se casar com o -
pronunciamento que faz da tribuna do Senado FederaL Indubita
velmente, Senador Romeu Tuma, oeste País, um assunto dessa na
tureza enche de opróbrio a todos- Nio adianta dizer qual ou quais 
são os culpados. No fundo, todos somos culpados; uns, por omis
são. outros. por açio. Mas vale a pena cuvir V. Ex• fazer esse re
gistro, que, no fundo, é uma denúncia, no sentido de sem:ibili2'Jll' o 
Governo para o que V. Ex• está a mlatar. Por essa m.zio. presto-lhe 
a minha solidariedade. 

O SR. ROMEU TUMA - Agradeço a V. Ex'. 
Sinto um misto -de ~volta e impotência. Im.pot&lcia, por

que, se a operaçlo policial tem um resultado eficiente, acaba cain
do no vazio pela impossibilidade de se dar andamento ao processo 
judicial penal. com prazos que não se referem especialmente a ca
sos como C$se:!i, mas que teriam que ser mmirios suinaússiiDos, 
aproveitando a presença das vítimas aiuda frente à auiDridade poli
cial, com o "'gistro do flagrante. O que accnteoe 6 que normal
menle o pteso 6 liberado, após 15 dias, por incapacidade de se dar 
prosseguimento i ação penaL 

O Sr.Eduardo SupHc:y- PennifA>.me V.Ex'um aparte? 
O SR. ROMEU TUMA - Pois não, Senador, se eu ainda 

disp.rser de tempo. 
O Sr. Eduardo Sup6c:y - Senador Romeu Tuma. V; -Ex• 

aponta a gravidade: de ainda estarmos vivendo, cem anos após a 
Abolição da Escravatura -justamente no ano em que se faz a ho
menagem a Zumbi pelos 300 anos de sua morte, um dos principais 
lideres da luta pela libertação dos escravos ., filos tlo graves 
quanto à manutenção de um sistema de escravidio no Brasil Qual 
seria. Senador Romeu Tuma., um instrumento de política econômi
ca que, uma vez adolado. em muito cootribuiria Para rriinjm!z-,. a 
escravidio'? Visitei o sul do Pará, em 1991, e pude obseiVar aS 
condições em que viviam- os que ali trabalhavam em condições de 
semi-CSCClvidjo, em terras distantes, a 300 ou SOO quil&netros de 
Rio Maria, por exemplo. Conversei com esses trabalhadores e 
pensei que teríamos um ibstrum.ento de bastante eficácia para mi
nimizai" eSsa condição se no Brasil jt boovesse sido institufdo o 
Programa de Garantia de Renda Minima. e explico a razio. Se fos
se garantido a cada cidadão um minimo de rendiment.o, esse cida
dão, uma vez trabalhando. receberia al~m daquele rendimento. 
Certamente, com aquele :mínimo de rendimento, nio importando a 
sua condição. se empregãdo ou não, eslaria ele, ainda que no mais 
longínquo rincão do Pais, em condição de poder dizer a quem o 
está contratando por tais rondições tão sutumanas, de taDla vio
lência contra a sua pessoa, que preferiria não aceitar o emprego. 
Ele teria. pelo menos. a garantia de uma tenda mínima até que 
conseguisse um emprego, em condições de trabalho e de rennme
ração mais condizentes. Apenas faÇo este ~ve aparte pal1l regis
trar que a instituição no Brasil de um prÓgrama de garantia de ren
dimento mínimo iria colaborar, sobremaneira. também para dimi
nuir as siwações de escravidão que ainda se encontram no Pais. 

O SR. ROMEU TUMA · Senador Edwmlo Suplicy, agra
deço o S®Jparte. Sei que o Projeto de Renda Minima de V. Ex• 
tem sensibilizado várias aUtoridades do Pals. 

Apenas para concluir, também referi-me ao SenàdOi-.Jádef 
Barbalho, ressaltando a importincia de o Governo desenvolv.er u~ 
projeto de S. Ex•, quando por ocasião das operações no sul do 
Pará. -Trata-se da criação de varas ruraiS dC Justiça-próximas às 

áius que apRSCDtam vazio de autoridade. para que a Justiça che
gue perto dos fatos e estes não tenham que correr quilômetros para 
alcançá-la. 

AS,. Júola Mame -Senadcr, ,..,....me V. Ex' um aparte? 
O SR. ROMEU TUMA - Concedetei o aparte a V. Ex' 

com. todo o prazer, Senadora. se a Presid&Jcia assim o pemtitir. 
O SR. PR&SIDENTE (Renan Calbeiros) -'O tempo do Se

nador Romeu Tuma encontra-se esgotado e já prorrogamo$ este 
pedodo por seis minutos. Logo depois 'da Ordem do Dia ~mos 
a palavm a V. Ex', Senadora Júnia Marise, oom muito prazer. 

O SR. ROMEU TUMA • Para concluir, Sr. Presidente, te
mos em andamento, já em fase de recebimento de emendas, um 
projeto que boje pela manbil recebi do Senador Júlio Campos, al
temndo artig011 do Código Penal e agravando a situação daqueles 
que UsaDi trabiJho CSCDYO, confonnc demmciado pela imprensa. e so
mo que fonm tomadas provid&lcias pelo Pt<sidenle da Repíblic:a. 

QUero agradecer a atenção de V. Ex'> e espero que o Go
verno se aprofunde nesse assuoto. oom o estabelecimento de novas 
regras. para que a Justiça caminhe com rapidez. em cariter sumá
rio, ao jllgar fatos de:lsá natureza. 

- Muito obrigado. Sr. Pt.:sidente. 
A SRA. J(JNJA MARISE - Sr Presidente, peço a palavra 

comoL!der. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - Tem V. Ex' a 

palavm. 
A SRA. ,JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Uder, pro

nuncia o seguinle discuno. Sem revisio da oradom.)- Sr. Presi
dente, Sr's e SIS. ~s, todos nós que "'P'"'<nlamos nossos 
Estados c:ertameote temos tido a oportunidade, no cumprimento do 
nosso dever. de exallar os fatos impc:xtantes que neles acontecem. 
Por i~ ocupo esla tribuna pua fazer um registro muito especial. 

Gostaria de me pronunciar a propósito da iniciativa da Junta 
de Edncaçlo da Convenção Batista Mineira de criar o terceiro 
grau no tradiciooal Col6gio Batista Mineiro de Belo Horizoote. 
Em pa:rce:ria com universidades americanas c a Fedcraçio das In
dústrias do Estado de Minu Gerais, vem i luz, na capital mineira, 
o Instituto Superior dC Filosofm e Ciências Sociais Aplicadas. ofc
rocendo oa cursos de F'üosofla e Administmçio. 

Os 74 aoos de exis!Encia do Col6gio Batista Mineiro são 
atestado da ttadiçilo e idoneidade dos batistas no campo do ensino: 
O vasto coot.ingente de seus ex-alunm destaca-se nas mais diferen
tes mas de alllaçlo profissionaL Silo cinoo gerações foni>adas in
telectual. socill, fisica, moral e espirinlalmente que amam na CODS

truçio da sociedade brasileim comprometidas com os autenticas 
valores do humanismo cristão. 

Reconhecida de utilidade pública nos âmbitos municipal, 
estadual e federal. a Convenção Batista Mineira vem formando ci
dadlos, sem questionar-lhes ~credo. cultura. idade ou capaci
dade de retribuição.. Sem ftns lucrativos, destina repteSCntativa 
parcela de sua mceita a bolsas de estudos pam alunos canmtes. 

Hoje, o Co~gio Batista Mineiro é uma das maiores instituí
ções particulares de ensmo de primeiro e segundo graus de Minas 
Gerais. Esse gigantismo não caiu do céu. Deve-se ao esmero da 
educação que oferece. 

A InstibJição é tm1ito mais que o número de alunos, a quan
tidade de edificiO$, as quadras de esportes, as piscinas, Os 1aborató
:ri.Õs. sua·estrutura moral. espiritual e administrativa, sua influência 
sociaL sua disciplina e a rep~tação de que desfiuta constituem seu real 
pon:imllDio, oonstruldo com lllll.O<, paciencia e prolissionalism 

A bíslória do Colégio Batista atesta a trajct6ria quase herói· 
cada instituição. 

No distailte 1• de março de 1918, 13 alunos matricularam
se na EscOla Batista de Belo Horizonte. Era um curso primário. 



546 ANAIS DO SENADO FEDERAL Junho de 1995 

que funcionava no salão de cultos da Igreja Batista sob a dircção 
dos missionários Otis Pendleton Maddox e Efigênia Maddox. 

Já na primeira assembléia da Convenção Batista Mineira, 
discutiu-se a necessidade de se criar o curso secundário. 

Apesar das dificuldades e obstáculos, a fé e persist&cia de 
seus idealizadores culminou com a instalação no então Palacete 
Dr. Sa.bino Barroso, que. passou a abrigar os vários cursos do Co
légio Batista Americano Mineiro. 

ferente à rolagem da dívida do Estado de Minas Gerais. O Boletim 
Informativo do Senado de hoje traz a seguinte nota: 

"O Plenário do Senado aprovou, ontem. a rola
gem ~ 100% da dívida do Estado de Minas Gerais, que 
vencena no segundo semestre, num total de R$20 bilhões. 

Em 1923, apenaS Cinco anos depois de sua fundaçio. oCo
légio havia crescido, preenchendo as car&.cias de variados níveis 
de ensino. Mantinha jardim da infância, cursos primário. ]lR]l3ril-~ -
tório, normal. científico, um curso 1:n.1>lico, um de música, e o co-

Também foi aprovada a emissão de noVos títulos 
__ para a rolagem do restante da dívida do primeiro semes

tre, não autoriuda pela Resolução do dia 13 de janeiro
deste ano." 

Mais adiante: 

"O parecer da Senadora Júnia Marise sobre a ma
téria foi ãprovado em plenário, depois de um longo de~ 
bate, em que marcaram posição contra o pleito de Minas 
os Senadores Vilson Kleinübing e Casildo Maldaner. '' 

mercial, no horário notumo. _ _ _ 
• Hoje, todos conhecemos os laboratórios de que a Instituição 

dispõe, equipados com os modernos e sofisticados recursos que a 
tecnologia atualiza ano a ano. COnhecemos também os viveiros de 
pássaros e o jardim com tanques que Comecem Dl81.6ria. para os la
bomtórios. O Colégio, nessa~ área, passou a dispor de instslações 
de excelência que, muitas yezes, são cedidas para que sejam mi-
ni#radoscursos de nível superior. --

Com a reforma do ensino de 1972. novas opções foram ofe
recidas. Criaram-se os cursos de patologia clfnica, eleb:Ôili~ me
talurgia. desenho e arquitetura. Em clccorr&cia. grandes investi
mentos foram feitos na formação do corpo docente e na compm de 
equipamentDs. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a história do Co16gio 
Batista Mineiro~ uma experiência que m.en:ce nossos aplansos. É 
o atestado de idoneidade e competéncia da JuDia de Educação da 
ConVCDçio Batista Mineira, qUe. aliás, se insere na obra educacio
nal em âmbito nacional. com estabelecimentos de ensino instala
dos em de3e5sete Estados do País. _ 

No próximo ano, o Colégio Batista Mineiro cc:memc..=a seu 
jubileu de brilhante. Serão 75 anos de entrega A educação imegral 
da juvenrude. responsável pela construção do BmsiL 

Nessa festa, os mineiros esperam poder COmemQ[Il' dupla
ID"""'- Por um lado, os ores quartos de século de vida do Colégio Ba
tista Mineirc-. Por ootro. o início das atividades do Iustiluto SUperior 
de Ft.Iosofia e Ciências Sociais Aplicadas. 

Com este registro. nesta Casa. ensejamos o nosso recoohe
cimento ã"Con\renção Batista Mineira e oosso apoio A sua luta pela 
ampliação e aperfeiçoamenlO do ensino e da educaçio no País. 
Com iniciativas como eSsa, descobrimos por que o Bmsil pode ali
mentar a expecta!iva de ultrapassar os limites estieilos da pobreza 
e do subdesenvolvimento, combater o analfabetismo, restaurar a 
digu.idade de um povo que espera a adoção de modidas eficazes 
para a solução do problema educacional. 

A coragem e a determinação dos idealizadores do Colligio 
Batista Mineiro são exemplos de como o 811lSil pode superar os 
desafios, oferecendo às crianças em idade escolar o direito e aces-. 
so à educação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Sra. lúnia Marise, o Sr. 
Renan Cãlheiros, 2" Secretário, deixa a cadeira da pre
sidência, q~ i ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidt:tú. 

O SR. CASILDO MALDANER - Sr. Presidente, peço a 
palavra para. uma questão de ordem. invocando o art. 14 do Regi· 
mento Interno. O assunto diz respeito a esta Casa e usarei apenas 
dois minutos. aproveitando esta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) ·Tem V. Ex' a po1avnL 
O SR. CASILDO MALD ANER (PMDB,SC. l'anlllma 

questão de ordem. Sem revisão do orador.)~ Sr. Presidente, oniem 
à tarde. durante o perlodo da Ordem do Dia, votamos a IIiatéria re-

GoStaria apenas de registrar a posição correta. Claro que 
não estoo autorizado a falar em nome do Senador Vilson Kleinü
biii~, mas acredito que S. _Ex• endossa as minh3..! palavras. No pri
mell"O caso, votamos a favor da rolagem de 100% da dívida mobi
liária de Minas Gerais. Na segunda questão, flimamos uma posi
ção diferente da maioria, em que não concordávamos que aquela 
resolução, de cuja apreciação nem participamos, pois aconteceu na 
Legislalnra passada, quando aprovaram a rolagem da dívida de 
Minas Gerais em 94,86%. 

Portanto, em função da aprovação da rolagem em 100%, 
Minas Gerais invocou tãmbém o direito de buscar a venda de títu~ 
los daquilo que havia feito na vida passada. E aí, parn que não fos
se criado precedente, Sr. Presidente. é que lev8ll1amos a questão, 
que queremos deixar muito clara. 

V ota~os favoravelmente ao primeiro caso de Minas Gerais, 
parqUé- já havíamõs votado também em relação à rolagem de 
I 00% da divida mobiliãria do Rio Grande do Sul. No segundo 
caso, nossa posiçãO foi"O.iferente, pari-que não se abrisse um pre
cedente nesta Casa. Mas, agora, o precedente foí aberto e, nessa 
esteira. os outros &tados, que já pagaram também em parcelas, 
podetio vir buscar o direito de rolarem suas dívidas em 100%. Te
mos que ser corretos com todos agora. 

Essa é a nossa posição. que quero deixar clara, e acredito 
seja também a posição do eminente Senador Vilson Kleinühing. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. . 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) • Comunico à Casa 

que, de aconlo com o art. 158, § 1°, do Regimento Interno, s6 será 
prorrogada a Hora do Expediente por 15 minutos quando tivermos 
um orador na tribuna que precise de prazo para concluir o seu dis
curso. O Regimento diz que a Ordem do Dia começará,. impreteri
velmente, em horas marcadas. 

. Sobre a ~sa, "reqUerimento qtie será ·lido pelo Sr. 1° Secre-
tário em exerclc10, Senador Renan Calheiros. 

É lido_o seguinte:_ 

REQUERIMENTO N' 1.016, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos lemlos regimentais, requeiro a transcrição nos anais- do 

Senado Federal, de artigo intitulado ''Vale a pena vender a Vale?", 
de autoria do jornalista Helio Fernandes, publicado no jornal De 
Olho no Congresso. na edição de 20 de junho de 1995. 
.,. Sala das Sessões, 30 de junho de 1995. - Secador Carlos 
ralrocinlo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerieiimto será 
submetido a exame da Comissão Dirctora. 

Sobre a mesa, requerimenlD que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário em exercício. Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 
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REQUERIMENTO N" 1.017, DE 1993 

Settbor Presidente, 
Nos termos do art. 55, IIL da Constituição e pua os fins do 

disposto no art. 13, § 1", do Regimento lDterno, requeiro sejam 
considerados como licença autorizada os dias 16.22 e 23 de junho 
do corrente, ,.quando estive afastado dos trabalhos da Casa, partici
pando de debates sobre reforma cOilStiblcional em Minas Gerais. 

Sala das Sessõe~ 30 de dezembro de 1993. -JuDia Marloe. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri
mento, setá concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que seri lido pelo Sr. I 0 Secre
tário em exeicício. Senador' Reoan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 1.018, DE 1995 

Requeiro, nos termos dO art. 43, inciso II, do Regimento ln
temo do Senado Federa.l, sejam considerados como de liceQÇa au
torizada os dias 2. 5. 12. 13. 16. 19. 22.23 e 26 de jtmho liltimo. 
quando estive ausente dos trabalhos desta Casa. 

Sala das Sessões. 28 de junho de 1995. - Seaaclora Marlu· 
cePinto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri
mento, será concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secre
tário em exercício. Senador Renan Calheiros. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N• 1.019 DE 1995 

Nos teimas do porágmfo 1• do art. 13 do regimento !nlemo 
do SenaOO Federal, teqUeiro seja considerada como licença ~tori
zada minha msência dos trabalhos desta Casa. nos dias 5. 6. 7. 8. 
9~ 12 e 16 de junho de 1995, quando me eucontrava em Roraima, 
tratando de aSSUDtos politico-partidários. 

Sala das Sessões. 30 de junho de 1995.- Senador Romero 
Jucá. 

O SR. PRESIDENTE Qosé Sarney)- Aprovado o requeri
mento, SCDÍ CQ!J.cedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre
tário em exercíciOs, Senador Renan Calheiros. 

É lida o seguinte: 

Em 30 de junho de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, de 

acordo com o disposto no art. 39. alínea o, do Regimento Interno. 
me ausentarei do País, no período de 6 a 20 de julho de 1995. 

Atenciosas saudações-Júnia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- A comunicação lida 
vai à publicação. 

O Senhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n• 1.039, de 28 de junho de 1995. que "dá nova redaçào ao 
art. 2° da Lei n° 8.844, de 20 de jlmeiro de 1994". 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4• e 5" do art. T' de Resolução n• 1189-CN. flCil assim consti
tulda a Comissão Mista inan:nblda de eulitir perecer sobre a matéria: 

Titulares 

Coutinho Jorge 
Humberto Lucena 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

MarlucePinto 
Gilberto Miranda 

Francelina Pereira 
Edison Lobio 

José Ignácio Ferreira 

Junia Marise 

Laura Campos 

Titulares 

BenitoGama 
Átila Lins 

RitaCamata 

Ayrt:OD Xerez 

Ali Magalhiles 

PFL 
Hugo Napoleão 
W aldeck Orne las 

PSDB 
I efferson Pe~s 

PDT 
Darcy Ribeiro 

Benedita da Silva 

DEPUTADOS 

Suplentes 
Bloco (PI'L-PTB) 

Antônio Ueno 
Roberto Pessoa 

PMDB 
Elcione Barbalho 

PSDB 
Danil.o de Castro 

PPR 
Benedito GuinUuies 

PP 
Odelmo Leão Edson Queiros 

PDT 
Miro Teixeira Giovanní Que~ 

-De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitaçiio da matéria: 

Dia 30-6-95- designaçio da Comissão Mista. 
Dia 3-7-95 - instalação da Comissão MistA. 
AtA 4-7-95 -- prazo para recebimento de emendas e para a 

Comissão Mista emitir "o pe.IUer som a admissibilidade. 
Até 13-7-95- pmzo fmal da Comissão Mista. 
Até 28-7-95 - prazo no Cons=so Nacional. 
O SR. PRE:>IDENTE (José Samey)- A Presidência rece

beu a Mensagem n• 241. de 1995 (n°717/95. na origem) de 30 do 
oononte, pela qual o Senhor Presidente da República. nos termos 
do art. 52. inciso V, da Coostituição Federal. solicita autorização 
para que o Govemo do Estado da Sabia possa contralai' operação 
de cr6dito externo no valor equivalente a ~ cento e cinco milhões . 
de dólares norte...americanos junto ao Banco Internacional pr.ua R e-_ 
cmsttuçio e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao fmanci.amen
to pm:ial do Programa de Apoio às Comunidades Rurais da Bahia. 

A maléria será anexada ao processado do Ofício n° S/38, de 
1995 e despachada à Comissão de Assuntos Ecooômieos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - EsgotAdo o tempo 
destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

OFÍCJO N" S/47. DE 1994 
(Mensagem n• 236. de 1995. anexada) 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336. b. do Regimento Interno) 

Oficio n° S/47, de 1994, atraVés do qual o Banco 
Cenlm1 encaminha solicitação do Governo do Es!Ado do 
Rio Grande do Sul para que possa contratar operação de 
crédiiD externo junto ao Banco lnteramericano de De
senvolvimenro - BID, no valor de oitenta e quatro bilhõ
es, trezentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e trinta 
e cinco mil cruzeiros reais, equivalente a cento e trlnf.a e 
dois milhões e trezentos mil dóbues americanos, em 28 
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de fevereiro de 1994. cujos recursos sctiQ des.tinadoo ao 
Programa para o DesenvotvimeniO Racional. Recupera
ção e Gercnciamento Ambiental da Bacia Hidrográfr.ca 
do Guaíbo - Pro-Guaiba. Necessitando de pa=r da Co
missão de Assuntos Econômicos. 

Nos termos do art. 140, letra. a, do Regimento Interno, de
signo o nobie Senador Pedro Simon para proferir parecer, -~em 
substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para proferir pa=r. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este 6 um momeoto im
portante pam o Rio Grande do Sul. Traia-se de UDJ projeto consi
derado vital para nó&, a chamada despoluição do Rio Guaiba. 

Esse projeto foi iniciado quaudo ~"'mos Governador do Rio 
Grande do Sul e a iniciatiVa veio eutamente por parte do hoje 
Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nos
so companheiro Enrique Iglesias, que V. Bx• como eu conhece
mos tanto. FizC:moS aniizade com ele quando era chanceler do 
Uruguai, nas reuniões que realizávamos- V. Ex•, Presidente da 
República; e eu, Ministro. da Agricultura - para integração da 
América Latina, lá no Uruguai. Na primeira reunião com o Pre
sidente Raul Alfonsín, cm que tive a honra de estar ptesente, 
como Governador eleito - Enrique lglesias era Presidente do 
BID -.. fiz um convite a S. Ex• para visitar o Rio Grande do Sul. 
Realizamos um simpósio e, através de longos debates, ele dizia: 
''Governador Pedro Simon, o que tem hoje de mais moderno em 
debate no mundo, para o ·que existe dinheiro à vontade, é a despo
luição. A palavra da moda no mundo moderno é o meio ambiente 
e a defesa do meio ambieote11

• 

Baseado nisso. elaboramos vários projetos, sendo um dele -
que V. Ex' conhece - o do Dislrito Induslrial Trinaciooal: BOlSil, 
Uruguai e Argentina. ali na ponta de Uroguaiana, que faz frootcira 
com o Uruguai e com a Argentina, onde poderia.mos promover o 
desenvolvimento daquela :regiio sul do Estado, que está pratica
mente à margem do desenvolvimento há. muito tempo. 

QUando V. Ex• esteve em Umguaiana com os Presidentes 
da Argentina e do Uruguai, DO encontro que íniciCu a integração, 
debatemos e assinainos um protocolo de intenções, criando o Dis
trito Triíiacional: Brasil, Uruguai e ArgeDI.ina e o gasoWto Brasil e 
ArgentiruHjue, passando por Uruguaiaua. seria a redenção e<X>llÔ
mica da fronteira da região sul do Rio Grande do Sul. jmto com o 
Uruguai. 

O terceiro projeto foi esse.. para o qual o Dr. Enrique Igle
sias dizia que Eeriamos dinheiro tranqüilo para iniciariooli a despo
luição do rio Gualba., que é algo que a Inglaleml tinha feito,. que a 
Fmnça estava fazendo e que nós tínhunos que iniciar no Rio 
Grande do Sul. 

O projeto foi feito e fomos aoo Estados. Unidos wma Co
missão - eu como Governador, representando V. Ex•, e uma equi
pe do Rio Grande do Sul -, apresentá-lo numa sessão muito como
vente de homenagem que o Presidente Emique Iglesias prestou, 
diria até mais como uma boinenagem do Uruguai, a n6s. brasilei
ros do Rio Grande do Sul. 

O projeto foi-aceito e o Dr. Paulo Renato Soo~ boje Mi
nistro da Echlcação, então o segundo banem do BID, deu o pare
cer e as coisas estavam praticamentc certas. T erminoo o meu go
verno, Sr. Presidente. e iniciou~se o governo do ilustre e extraordi
nário companheiro Alceu Collares.. A sua equipe houve por bem 
fazer uma alteração, achando que o proj:to que tínhamos aptesen
tado, de despoluição do Guaíba., era. tímido, e apresentou um pro
jeto muito mais amplo e muito mais completo, no valor de ptafica
mente US$1 bilhão, e que signíficava a despoluição de todos os 
rios afluentes do Guaíba. 

O projeto foi estudado por um tempo enorme. ficou muilo 
difícil. pon:p~e era muito dinheiro para o Banco Interamericano fi~ 
nanciar. As coisas foram andando, e ele teve que ser retirado. Foi 
preciso, então, voltar a apresentar um projeto que é, praticamente. 
aquele que nós tínhamos apresentado. O tempo andoo. o Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul teve que fazer vários pagamentos 
e várias raciooalizações de dívidas - algumas que, inclusive, eram 
injustas cooosco, porque-nos cobravam, oa Justiça. aquilo que não 
era jlsto. Fizemos essas: compensações e, boje, está aqui o projeto, 
em que o Banco Centtal diz: 

"Assim exposto, segundo coatido no item tal do 
Senado Federal, a quem compete a decisão final. para o 
que anexamos minuta da correspoodência do Sr. Presi
dente deste órgão"'- o Exm• Sr. 'Presidente daquela Casa 
-,"cabendo registrar que a operação se enquadra nos li
mites previstos na referida Resolução." 

Eu posso garantir que esse projeto é um dos menores., PJrw 
que, depois de eu ter entrado com o do Guaíba, o Governador 
Aeury deu enttada em projeto, conseguiu a verba e está sendo ini
ciada a despoluição do rio Tietê. Também o Dr. Brizola enlr<>! 
com pedido de verba, ji_ recebeu e está sendo iniciada a despolui
ção da bafa da Guanabara. E nós, qUe fomoS-Os primeiros a -entrar, 
que fomos os que abrimos o caminho para a soluçio desse proble
ma. boje. glllças ao trabalho • faço pstiça : deSenvolvido pelo Col· 
lares, mas, de um modo muito especiã.I, pelo Governador Antônio 
Britto, que tomou tcxfas as providências, que foi aos Estados Uni
dos, que reafliiDOU o processo, que esteve em vários setores do 
Governo Federal c que conseguiu fazer com que ptaticam.ente 
tudo que havia de interrogação com telação ao Rio Grande do Sul 
fosse colocado em dia. estamos em condições de votar esse projeto. 

Para mim. é uma emoção muito grande, Sr. Presidente, ver 
que, felizmente, esse projeto vai ser Votado- agora; e que ·uma das 
questões mais gratas e mais necessárias ao Rio Grande do Sul que 
é a despoluição do seu rio Guaíba. está-se iniciando exatamente 
agora.. neste momento. com a votação neste plenário. 

Passo a ler. Sr. Presidente, o meu parecer: 
O Senhor Presidente d_o Banco Central do Brasil. em cum

primentoaodispostonoart.13daResoluçãon0ll,de 1994.enca- · 
minha a esta Casa. por intermédio do Ofício u 0 S-47, de 1994, 
(Oficio Presi-94/1.732. de 05.05.94. aditado pelo Oficio Presi· 
95/1.501. de 19.06.95. ambos na origem). o pa=r DEDIPIDIA· 
RE-95/506, de 14.06.95. em substituição ao Parecer DEDIP/DIA
RE-94/580. de 05.05.94, aceiCa da manifestação daquele Banco 
Central, relativa à contratação de operação de crédito ex temo plei
teada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Su I junto ao 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID, no valor de 
RS 117.614.700,00 (cento e dezessete milhões. seiscentos c ca
torze mil e setecentos reais), equivalentes, em março de 1995, a 
US$ 132,300,000.00 (cento e trinta e dois- milhões e trezentos 
mil dólares americanos), cujos recursos serão destinados ao 
Programa para o Desenvolvimento Racional. Recuperação e Ge
renci~Cnt.o Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaiba - PRÓw 
GUA!BA. 

A operação de crédito tem as seguintes características: 
a) valor pretendido: R$ 117.614.700,00 (cento e dezessete 

milhões, seiscentos e calotte mil e setecentos reais), equivalentes 
a USS 132,300,000.00 (cen_lo_e_ trinl.a. e dois milh_ões e trezentos 
mil dólares americanos). em março de 1995, sendo: 

I- R$ 97.967.800.00 (noventa e sete milhões. novecenlos e 
sessenta e sete mil e oitocentos reais), com recursos do capital or
dinário do BID; 
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II- R$ 19.646.900,00 (dczcnove milhões. sciscentos_-e qua
renta e seis mil e novecentos reais), com recursos do Fundo para 
Operações especiaiS~ ----- -

b)juros: 
I - oom recursos do capital onlinário: a taxa de juros será 

determinada pelo custo de empréstimos qualificados pam o semes
tre anterior, <acrescida de uma margem razoável (expressa em- ter
mos de percentual anual) que o Banco estabelecerá peri
odicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros: 

II - com rec:tWSOs dn Fundo par-a Opera~es Especiais: 
3,0% a.a. sobre os saldos devedores diários, contados clã data dos 
respectivos desembolsos; -

c) comissão de crédito sobn: os re<:ursos do capital ordi
nário: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado do financiamento, 
contada a partir de 60 (sessenla) dias da assinattuadocootrato; 

d) oontragarantia: FPE e !Pl 
e) garantidor: República Federativa do Brasil; 
f) destinação dos recursos: Programa para o Desenvolvi

mento Racional. Recu~ão e ÇierericÍ!lmenlá AmOie.Dtal da Ba
cia Hidrográfica do Guafoa- PRO-GUAJBA; 

g) condições de pagamentO!-
I - com recursos do capital ordinário: 
l) do principal: o empréstimo deverá ser amort~do pelo 

mub.lário medíante o pagamento de prestações semestrais. conse-
cutivas e tanto quanto possível iguais, a primeira das quais será 
paga no primeiiO semestre- do anO-de 2.COO e a última no segundo 
semestre de 2.020; 

2) dos juros: semestralru.ente vencidos, em- 03.05 -e_- 0Jj f
de cada ano; 

3) da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas 
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros; 

4) das despesas de ínspcç.ão e !.Upenisão geral: em pres
tações trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingressando nas 
contas do Banco independentemente de solicitação do mublário; 

II~ com recursos do Fundo para Operações ESpeciais: 
1) do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo 

muttlário mediante o pagamento de prestações semestrais. conse-
cutivas e tanto quanto possível iguais, a prhneira das quais será 
paga no pPmeiro semesEre do an~ de 2.(X)() e a última no segundo 
semestre de 2:020; · ·· ·- --

2) dos juros: semestralmente vencidos. em 03..05 e 03.11 
de cada ano: 

3) das despesas de inspcção e supervisão geral: em preso 
tações trimestrais e tanto qU.aiito póssivel iguais,-mg:ressanoo nas 
contas do Banco independentemente de soliCitaÇão do mublário; 

U - Voto do Relator 

Compete a esta COnllsslo. lfõS termos do art. 52, incisos V 
a IX. da Constituição Federal, combinado com o art. 393. parágra.· 
fo único, alínea "a", do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa 
de projeto de resolução que implique no exercício da competência 
privativa do Senado Federal de dispor sobre limites globais e con
dições para a realização de operações de crédito-i.ntemõe ex.temo, 
incluída a prestação de garantia, pela União, Estados, Distrito Fe
deral, Municípios e suas respectivas autarquiaS. 

Os autos do presente processo enconttamwse iiistruídos com 
toda a documentação exigida pela R.e~lução nQ 96, de 1989, que 
estabelece limites e condições para a concessão de garantia da 
União em operações de crédito. e pela Resolução D0 11, de 1994, 
que dispõe sobre as operações de crédito dos Estados, do Distrito
Federal, dos MunicípiOs e de suas autarquias. inclusive concessão 
de garantias, seus limites e Ct'ndiçt'ICS de autorização. 

O Parecer PGFN/COF/n• 629/95 da Procuradoria Geral da 
Fazenda NBCionãl, que aprecia os aspectos jurídicos da concessão 
da gamntia pela União, e o Parecer n• 2()4 STN/(X)REF/DIREF, 
de 19.06~95, da Secretaria do Tesouro Nacional, que examina a 
mesma concessão em termos do mérito da operação fmanceira, dew 
claram. aio haver nenhum óbice à contratação da operação de cré
dito, bem como a concessão da garantia pela União. 

Foram rumpridas as formal.ídades prévias à contrataçio, 
preseôtas na Constilllição federal, na Resolução n• 96. de 1989, 
restabelecida pela Resolução n• 17, de 1992. ambas do Senado Fe
deral, no Decreto-lei n° 1.312174, na Portaria MEFP n° 497/90, e 
nos dema.iS dispositivos legais e regulamentareis pertinentes. 

O fun do prazo estabelecido para suspensão da concessão 
de avais e quaisquer outras garantias pelo Tesouro Nacional, con
tido na Medida Provisória n• 1.027. de 20 de junho de 1995. (ree
diçãq da Medida Provisória do Plano Real). no dia 30 de j!nho de 
1995, elimina a necessidade de concessão da excepcionalidade re
querida pelo Governo do Estado do Rio Graode do Sul. nos ter
mos da Portaria n• 469, de 22 de agosto de 1994. e§ 4° do art. 71 
da MP n• 1.027, de 1995. Não obstante, a Secretaria do Tesooro 
Nacional .ii havia coocluído pelo atendimento aos critérios de ex
cepcionalidade estabelecidos na referida portaria desde que obtida 
suficiente elevação dos limites de endividamento do Estado. 

O Pan:oer DEDIP/DIARE- 95/506, de 14.06.95, do Depar
tamento da Dívida Pública do Banco Central do Brasil atesta que a 
openção de ct6dito a ser conlralada pelo Estado do Rio Grande do 
Sul junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimemo - BID. en
quadra-se nos limites previstos na Resolução n° 11, de 1994, não 
havendo necessidade, portanto. de autorização para elevação tem
ponúia do limite de endividamento ftxado oo art. 4° da mesma Re-
solução, conforme indicado quando da primeira análise da opera
ção no início de 1994. 

O PSRcerdo Banco Central do Bmsil esclarece, ainda. que: 
a) a operação de crédito foi credenciada pelo Departamento 

de Olpilais Estmngeiros - FIRCE. do Banco Cectral do Brasil, aten
deodo. portanto à política de captação de =externos do País; 

b) o Estado cumpriu os limites estabelecidos no art. 212 da 
Coostituição Foderal - 0'. bem como no art. 38, do Ato das Disposi
ções Coostitucionaís TCII!Sitórias - ADCf, referente aos percenlllaís 
das receitas comntes gastos com pessoal e na manutenção do msioo; · 

c) foi apresentada declaração de débitos vencidO$ e não pa
gos junto ao Sistema Financeiro Internacional. 

Manifesto-me. assim, favoravelmente a que se conceda a 
autorização para que o Estado do Rio Grande do Sul possa contra
tara operação de crédito solicitada. bem como se autorize a Unilo 
a prestar garantia na refl'!rida operação. e prop:>oho, para a concre
tização de~es .objetívos. o seguínte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• SZ, DE 1995 

Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a 
coutratar operação de crédito externo juoto ao Dan .. 
co Interamericano de Desenvolvimento - BID, nova
lor de R$ 117.614.700,00 (cento e dezessete milhões, 
seisceotos e catorze mil e sctc:centos reais), equivalen
t~ em março de 1995, a US$ 132,300,000.00 (c:euto e 
trinta e dois milhões e trezentos mll dólares america .. 
oos), destinados ao Programa para o Desenvolvimen
to Racional, Recuperação e Gerenàamento Ambien .. 
tal da Boda Hidrográlica do Guruõa - PRÓ.GUAíBA, 
bem oomo a União a prestar a garantia requerida. 

O Senado Federal resolv~ 
Art. 1° Autorizar a União, nos termos da Resolução D0 96. 

de 1989. do Senado Federal. a pres1ar garantia em operação de 
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C!Míto externo a ser conaatada pelo Estado do Rio Gnode do Sul 
junto ao Banco Jnteramcricano de Desenvolvimento - BID, no va
lor equivalente. em moeda uaciona!, a alé US$ 132,300,000.00 
(eeDio e trinta e dois milhões e trezentos mil dólares americanos), 
destinando-se os recursos ao Programa para o Desenvolvimento 
Racional. Recuperaçio e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hi
drogxáfiea de Gua!ba - PRÓ-GUAÍBA. 

Art. Z' Aul<lrizar o Estado do Rio Grande do Sul a COIIIlll
tar. junto ao Banco IDterunericano de Desenvolvimento - BID. a 
operação de cddito ex temo a que se refere o artigo anterior. 

Art. 3" A operação de cridito externo a que se refere o 
a.rt. 1, tem as seguintes caracteristicas: 

a) valor pretendido: RS 117.614.700,00 (cento e de=sete 
milbõe~ seiscentos e catorze mil e setecentos reais), equivalentes 
a USS 132,300,000.00 (cento e trinta e dois milhões e tmzentos 
mil dólares americaoos), em II1IIIÇO de 1995, sendo: 

I - RS 97.967.800,00 (noventa e sete milhões, noveoeotos e 
sessenta e sete mil. oitocentos reais). com recursos do capital ordi-
Dáriodo BID; • 

II- RS !9.646.900,00 (dezenove milhões. seiscentos e qua
renta e seis mil.e DOVecentos reais). com. teCUZ'SO$ do Fundo para 
Openções especiais; . . . . . 

b)juros: 
I • com recursos do capital ordla,rio: a taxa de juros seri. 

determinada pelo custo de empr6stimos qualifiC&doo pua o semes
"" anterior, acrescida de uma margem razotvel (expressa em ter
mos de percentual anual) que o Banco estabelecen\ peri
cvJican:wonte de acordo com sua politica soble taxa de juros; 

ll • c:om remroos do Fundo para Operações Especiais: 
3,0% a.a. sobre os saldos devedo<es diários, contados da data dos 
respectivos desembolsos; 

c) combsão de crédito sobre os recursos do capital ordf .. 
aário: 0,75% a.a. sobre o saldo aio desembolsado do financia
mento, contada a partir de 60 (sessenta) dias da assinatura do 
contrato; 

d) c:ontragaranda: FPE e !PI; 
e) garantidor: República Federativa do Brasil; 
f) deotlnção dos rea~nos: Programa pua o Desenvolvi

meoto Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Ba
cia HidrÕgnllíca do Gum"ba - PRÓ-GUAÍBA; 

g) condições de pagamento: 
I - com recursos do capital ordinário: 
1) do prlndpal: o empréotimo deverá ser amortizado pelo 

mutuário mediante o pagamento de pmilações semestrais. conse
cutivas e tanto quanto possível iguais. a primeira das quais será 
paga no primeiro semestre do ano 2..000 e a última no segundo se-
mestre de 2-020; 

2) dos juros: semestralmente vencidos, em 03.05 c 03.11 
de cada ano; 

3) da comissão de crédito: semestralmente vencida, nas 
mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros; 

4) das despesas de inspcção e Slpervisiio geral: em pres· 
tações trimestrais e tanto quanto possível iguais, ingreSSando nas 
contas do Banco indepeodeDleme:olc de solicitaçio do mutuário; 

II- com rca~rsos do Fuodo para Operações Especiais: 
I) do principal: o emptéstimo deven\ ser amortizado pelo 

mub.JáriO i:nediante o paga.inenlO de prestações semestrais. conse
cutivas e timto quanto passivei iguais, a primeira das quais será 
paga no primeiro seme~ do ano 2.000 e a última no segundo se-
mestre de 2.020; -

3) das dcsposas de !nspeção e "'pervisão geral: em J>=· 
tações trimestrais e, tanto quanto possível iguais, ingressando nas 
contas do Banco indepeoden!emeote de solicitação do mutuário; 

Art. 4° A cootmtaçio da operação de crédito ex temo a que 
se refere o~- 1°, bem como a prestação da garantia pela União 
deverão efetivar-se no prazo máximo de 540 (qu.inhentos e qua
renta) dias contados da data da publicação desta Resolução. 

. cação. 
Art. 5° Esta Resolução entra em vigOl" oa data de sua publi-

A Sr" Júnla Marioe -Concede-me V. Ex• um aparte. nobre 
Seoador? 

O SR. PEDRO SIMON - Pois não. 
A Sr" Júola Marioe - Seoador Pedro Simon. quero dízef a 

V. Ex• que, vendo aqui todo o processo de tramitação desse proje
to que está. em pauta. e as colocações de V. Ex .. -· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Seoadora Júnia Ma
rise, perdio, mas na fase do pa=er não são permitidos apartes. 
Terminando o Relator o seu parecer, V. Ex• poderá discuti-lo. 

O SR. PEDRQ SIMON - É o parecer. Sr. Presidente. Te
rei. então, a alegria de ouvir o pronuocíamento de S. Ex• a Senado
ra Júnia Marise. Muito obrigado. 

O SR. VILSON KLEJNllBING - Sr. Presidente, peço a 
palavra pua discutir. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Darei em seguida a 
palavra a V. Ex•. 

O pa=er conclui pela apresentação do Projeto de Resolu
ção n• 82, que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a contratar operação de cr6dito externo junto ao Banco Intera
mericano de Desenvolvimento- BID, no valor de R$117.614.700 
milhões. equivalentes. em março de !995, a USS132,300 milhões, 
destinados ao Programa de Desenvolvimento Racional, Recupera
ção e .. <ieren9iamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do GuaJba 
• PRO-GUAIBA, bem como a Uniio a prestar a gamntia requerida. 

Complc:IBda a ÍDSlrUÇÃO da matma, passamos à discussão 
do projeto em rumo ónico. 

Concedo a palavra, para discutir, ao Senador Vilsoo Kleinú
bing. 

O SR. VILSON KLEINÜBING (PI'L-SC. Para discutir. 
Sem revisão do andor.) - Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores, 
quero inicialmente dizer ao Senador Pedro Simon que vou votar· 
favoravelmenle a esse pedido de empréstimo do Rio Grande do 
SuL E vou faz8-lo porque é um rmanciamenlode longo prazo para 
um projeto importa.Dte. a juros civilizados. muito embora o Estado 
do Rio Grande do Sul se encontre em siwação de inadimplência 
junto ao Governo Federal. Há a promessa, por escrito, do Gover
nador do Rio Grande do Sul. de equacionar a siruação fmanceifa 
do Estado~ e eu sei que S. Ex• está fazendo um esforço gigantesco 
para soluciooar esse problema. 

Portanto. vou votar favot'llvelmeilte, muito embora a Co
missão de Assuntos Econômicos tenha. reiteradamente, solicitado 
aos seus membros pua que·, em plenário, não permitam mais que 
projetes de rolagem de divida e novos empréstimos sejam delibe
rados em regime de urgência. 

Quero aproveitar a oportunidade em que esse importante 
projeto estA sendo disrutido para dizer aos meus companheiros de 
Senado que;. onr.em, aprendi nesta Casa duas coisas: em primeiro 
lugar. como é possível aferir a votação de um determinado projeto 
sem olhar para o Plenário. O segundo projeto do Estado de Minas 
Gerais foi aprovado ontem pelo Presídente da Casa sem que S. Ex• 
olhasse para o Plenário e desse tempo para que o Plenário pudesse 
se manifestar. e, em Segundo lugar, quero dizer aos Srs. Senadõfes -

2) dos juros: semestralmente vencidos, em 03.05 e 03.11 que a questio da díVida pública brasileira é responsabilidade nos-
de cada ano; _ sa. Nas últimas 24 horas. o País pagou dois hospitais de 350 leitçJs _ 
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só de juros, e quando voltannos a nos reunir aqui, na segunda-fei
ra. o País tetá pago seis hospitais equipados, de 350 leitos, de juros. 

A solução desse p:oblema é IJ!refa do Secado da República. 
·f~...L..los que anumar uma fórmula. uma equação para acabar com 
essa sru~~.:na de receitas públicas para pagar juros exorbitantes da 
dívida ç•·l"lica brasileira. - - --

Não vi, nestes quairo meses que aqui estou, uma única pro
vidência para que o Senado, qUe tem o poder fiscalizador e o po
der de c.ontrolar isso, acabe com essa fana de· pagamento de juros. 
e com essa irljUstiça que-acontece cooi o nosso País. Temos Esta~ 
dos gastando 20% da sua receita com juros, enquanto rotros Esta
dos. :tté mais ricos, estão gastando S ou 6%. 

]'Jão se esqueçam nunca de que a cada noite que dormimos 
o sistema fmanceiro brasileiro vai levar da receita que deveria ser 
destinada à saúde, à educação, e A moradia o equivalente a dois 
hosptta:is com 350 leitos, equipados. 

A decisão que tomamos ontem. em que o Presidente da 
C a ;;a não olhou para o Plenário para Ver como ele votava, vai ros-
tar um tom6grafo por dia ~juros. _ __ _ ______ _ 

• Essa é a situação do endividamento público brasileiro: 
Então, nesta fase da discussio, quero dizer que se p1dermos 

trocar dívida pública de curto prazo, papéis que rolam cliariamente, 
por financiamentos de longo prazo com juros civilizados~ pelo me
nos isso estarlamos contendo. 

Vou votar favoravelmente a esse fmanciamento, em que o 
BID coloca empréstimo à disposiÇão do Rio Grande do Sul para 
uma obra meritória, mesmO com a promessa de equaciouamen.to 
da situação. 

Quando fui Governador de Santa Catarina, tiobamos um 
projeto igual a esse tramita.tiâo pelo GoVeioo--FederaL Em um pro
jeto do BID para fmanciar o programa de microbacias em Santa 
Catarina. O Ex-Governador ÇJO>ilçlo Maldaner não pôde assiná-lo, 
porque tinha uma pequena inadim.plência com o Governo FederaL 
E eu só pude assinar esse contrato a partir do momento em que 
Santa Catarina pagou completamente as suas contas. 

Aos Estados que são eficientes, que pagam as suas contas, 
que cc.1.tribuem para a redução dessas cargas de juros, temos que 
d:rr (1 nossa colaboração. e temos que aprovar as matériaS de seu m.. 
tcresse. P'lE- que eles~ ~~no seu desenvolvimento. 

O Sr. Eã"lSOo Lobão - Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. VILSON KLEINÜBING • Com muito pra=, n<>

hr..: Senador Edison Lobão. 
O Sr. Edison Lobão .. Senador Vilsoo Kleimlbing, estamos 

diante de duas situações: uma delas -é ·a rOlagem da divida; a se
gunda, os empréstimos novos. Uma se superpõe à outra. O que te
mos tido, neste momento, é a pieoCupa.Ção da Comissão de Assun
tos Econômicos. que V. Ex• aqui representa, no sentido de que se 
p. mha sob controle a cqnçessã---º ~ novos empréstiniõS e também a 
robgem da dívida. Sucede que nós já cometemos alguns equívo
cos aqui neste plenário. Suponho que corrigir, Segúrido os parâme
tros da Comissão de Assuntos Econômicos. agora. significa ptati.
car uma injustiça com os outros Estados que não obtiveram os 
mesmos beneficies. Eu tenho, pessoalmente, rccl.amado contm a 
diferenci3~ão de tratamento: uns se beneficiando tanto e outros 
com absoJ~ramente nada. Em relação ao nosso querido Rio Gran
de do Sul · e eu estou pronto para votar à favor do seu pedido de 
empréstimo -. recente~nte rolamos a sua dívida em quase 100% 
e ~gora lhe concedemos um novo empréstimo; enqUant.o isso, para 
o :1l<!U Estado. o Maranhão, não se rola nem se reduz o papmcnto 
tl:. .sua dívida e nem se lhe concede empréstimo novo. E contta 
isso 4ue sempre me levanto aqui, procurando sensibilizar nãç_s6 o 
St"·J:::do mas também o Banco Central. as autoridades econômicas, 
par .i essa injustiça que se pratica aqui diariamente. Não apenas no 

Senado, mas também no âmbito do Governo FederaL Crdo que a 
proposta da Comissão de Assuntos Econõmicos. que V. Ex• repre
senta, poderá ser colocada em prática, por inteiro. quem sabe, a 
partir do próximo ano. Mas este ano é preciso que tcxlo~ os Esta
dos sejam, por igual. atendidos nas suas reivindicações. 

O SR. VILSON KLEINÜBING - Recolho as suas obser
vações. 

Estamos terminando essa parte da nossa Legislatura. Tere
mos agora o recesso, mas, a partir de agosto. na Comissão de As
suntos Econômicos, nós vamos tratar com o maior patriotismo -
esse assumo. para que os Estados tenham todos eles o mesmo tra
tamento. 

S6 gostaria de deixar claro isto: o fmanciamento de lOngo 
prazo, quando o Estado 6 adimplente. nós não podemos evitar, não 
podemos ~oiher a adminidntçio do governador. 

A partir de boje, vamos nos preocupar com esse dado • é 
coo.geto~ estou estudando isso h! quallo meses: o País está pagl:!.n
do dois hospitais por dia de juros. Se isso está correto, não sei 
onde o Brasil vai parar. 

- Mas vou votar favoravelnieDte a esse projeto. pela circucs-
lância aprosentada pelo Senador Pedro Simon. (Milito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Com a palavra a Se
nadora Júnia Marise. para discutir o projeto. 

A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG. Para discutir. Sem 
revisio da oradon..) - Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores. a deli
beraçio do Senado Fedem.! sobre esse projeto. que teve o parecer 
do Senador Pedro Simon. certamente vai repercutir intensamente 
em benefício de toda a população c de todo o Estado do Rio Gran
de do Sul. Estou aqui examinando peça por peça deste processo. É 
responsabilidade do Senado Federal pronunciar-se a respeito de 
empréstimos externos para govemos dos Estados e prefeituras mu
nicipais. Certamente, a nós 1105 cabe, com responsabilidade, deci
dir sobre essa matma. 

Esse é um processo que vem de longa data. Começou idea
lizado pelo ex..Qovemador Pedro Simon, e a ele foi dada continui
dade pelo Governador Alceu Col!ares - aqui citado pelo próprio 
Senador Pedro Simon. 

No próprio p:oeesso, podemos CODStatar todo o empenho, 
todo o int.etesse do ex-Governador Alceu Collares. que encami
nboo toda a. documentação necessária ao Senado Fedexal e ao Go- -
vemo Federal para o prosseguimento dessa solicitação do Governo 
do Estado do Rio Grande do SuL 

Felizmen~ graças i açã.o efetiva do Governador Antôn.io 
Britto, secundada pela do Senador Pedro Simon, o grande ideali
zador desse processo. estamos, neste momento, votando favoravel
ment.e a esse projeto, para que, fmalmente, decorridos quase cinco 
anos. o Governo do Rio Grande do Sul JXlSSa ter os recursos exter
nos necesSários para dar início a essa grande obra. de muita irD:por
lância ll""' aquele Estado. 

E denlro dessa coocepçi!o, Sr. Presidente, que venho. durante 
os últimos quatro IDOS, no plenário do Senado Federal e na Comissão 
de Assuntos Econômicos, analis.ando todos esses processos de interes
se dos Governos de EsWlo c das Prefeituras MunicipaiS. 
_ Quem teve a OJX'ltllnidade de assumir as responsabilidades 
de governador de Estado pode entender. Eu, como vice-govema
dora, acompanhei, passo a passo. todas as demandas de um gover
no estadual diante de seus desafios. Decisões-comO eSsa são fun
damentais para que os Gov'emos possam não apenas implementar 
e gerenciar obras ~ grande importância com.o esta, mas também 
mi.nimizarum pouco os problemas que ocorrem boje em todos os 
Estado~ da Federação. 

E importante, é necessário que tomemOs a iniciativà; ·na 
sentido de fortalecer os Estados e Munidpios. boje tão subjugados 
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pelas altas taxas de juros, que criam impacto no endividamento in
terno de cada Estado e que cerceiam a possibilidade das--adminis
trações estaduais e municipais atenderem à demanda da nossa co
letividade. É o que está ocorrendo boje. Estados rccoohocidamente 
mais desenvolvidos, como o nosso. Minas Gerais, como Sio Pau
lo. que é o primeiro Pm oaáoiial, estio viveociando boje dificul
dades enormes, pelo seu endividamento, pela au6ociã de seu Te
souro. pelas suas difiruldades no atendimento aos desafp sociais. 

Assim ocorre no nosso Estado, Minas Gerais, que, apesar 
de ser o segundo PIB nacional, está enfrentando hoje as maiores 
dificuldades para atender às próprias ~ivindicações doe servidores 
públicos. que querem, com muita jUstiÇa. aumento salariaL Imagi
nemos, portanto, a sib.laçio de Estados considerados mais poms 
deste País. 

Acho que é importaD.le, neste momento, uma grande refle
xão nacional, uma reflexão que possa efetivamente estabelecer os 
rumos dos desafios que temos pela frente. O Senado Fedenll. com 
sua responsabilidade, tem que defmir os pariinetros, tem que defi
nir, junto com os Governadores, _as diretrizes pam o eoc•minba
mento, votação e aprovaçãÓ das mat&ias que interessam aos go
vernos estaduais. 

A partir de agosto seria imporlallte que àqUi se iealizasse 
um fórum de governadores, com todos os Senadores da Rept:iblica, 
para discutirmos, efetivamente, essas-questões que envolvem os 
Governos dos Estados e a responsabilidade do Senado Fedeml em 
relação às suas reivindicações. 

Por isso quero me manifestar aqui. Senador Pedro Simon, . 
favoravelmente à aprovação dessa mat&ia, em favor do desenvol· 
vimento do seu Estado, e congratular-me com V. Ex•, por ter dado 
o primeiro passo para que ela chegasse boje ao P~o do Senado 
Federat com o ex-Governador Alceu Collares, que deu continui
dade a esse JXocesso, atendendo técnica e jmidicamente a todas as 
decisões e exigências emanadas do Banco Central e da Resol.uç.io 
do Senado Federal; e com o Govemador Antônio Britto que.. fmal. 
mente, conseguiu. com o seu prestígio. com o seu empenho, com a 
sua força e com a sua determinação, fazer com que esse-processo 
pudesse fmalmente atingir o seu objetivo. O projeto foi elabomdo 
com todas as suas exigências para que o Plenário do Senado pu
desse oferecer o seu apoio e a sua aprovaçio. 

O sr. ffis Rezende- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. JÚNIA MARJSE- Ouço V. Ex". eom prazer. 
O Sr. Iris Rezende - Cumprimento V. Ex• pela (XlSição que 

assume e pela preocupação que manifesta aos Senadores, salien
tando a responsabilidade do Senado Federal com n:laçio A eoooo
mia deste País. principalmente quando se refen:; aos Estados que 
integram a Federação. Também me coloco absolutamente favorá
vel à aprovação dessa autorização, até porque o que está prejldi
cando hoje o País é esse dinheiro que aqui entrapam integrar a ci
randa financeira. penalizando ainda mais a econcmia naciooaL 
Mas esse dinheiro que o Rio Grande do Sul pretende buscar junto 
ao Banro Interamericano de Desenvolvimento não é prejldicial à 
economia do País. porque vem e permanece aqui durante muito 
tempo. promovendo o bem-estar social. promovendo o desenvol
vimento do nosso Pais. De forma que, em pleitos como esse, o Se
nado jamais poderia se opor, e é o que etf estou observando aqui, 
no decorrer das discussões, com os pro~n:iciamentos favoráveis de 
todos os Senadores. Portanto, os meus rumprimcntos e a minha 
manifestação pessoal de apoio às palavras de V. Ex• e ao projeto 
que veio à discussã,o, por iniciatiVa do Senador Pedro Simon. 

A SRA. JÚNIA MARISE- Agradeço. Sr. Presidente. ao 
Senador lris Rezende o seu aparte. S. Ex•. também como Govema
dor de Estado, deu grandes exemplos para o País de como gover
nar na escassez. fazendo grandes obras para Goiás. 

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: temos 
discutido muito a queslio de parimetros, privilégios, pmcedentes 
com rclaçi.o i. questio da rola,gem da d:f.vida. Penso que se trata de 
uma discussão que deve certamente envolver a Comissão de As
suntos Econômicos. Uma das premissas que quero colocar 6 que o 
Governo Federal rola 100% da sua dívida. Esse ~ um assunto que 
vai ter desdobramentos nas nossas disa.lssões. 

Por isso, considero da maior importância que façamos 
aqui, perante a Comissão de Assuntos Econômicos e o Senado 
Federal, um fórum de govemadores, a fim de que possamos 
discutir essa questio a fundo c que o Senado Federal possa ofe
recer, com a sua responsabilidade e como determina a lcgisla
çio e a própria Rcsoluçio, em momentos próprios, eni que os 
processos dos governos dos Estados chegam aqui para ser ana
lisados, o seu entendimento dentro de um debate amplamente 
democrático. para que tenhamos condições de defmir a orientação 
do Seuodo Foderal. 

É por isso, Sr. Presidente, que encaminhamos favoravel
mente à aprovação desse projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Con=lo a palavra 
ao SenadorCasildo Maldaner,que disporá de lO minutos. 

O sR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. Para discu
tir. Sem :nwisio do omdor.)- Sr. Presidente, serei breve, pois dese
jo apenas fazor algumas eonsiderações. 

Em primeiro lugar. !Illta-se da restauração do legendário 
Guaíbo.. O Rio Grande do SuL numa sexta-feira, encontra-se pre
sente. atrav~s dos seus ~s Senadores. dos seus três Repre
sentanles. 

Trata-se de um recuiSO a longo prazo. por muitos anos, e, 
como .disse o Senador Vilson Kleimlbing, entra com jlros civiliza
dos. É verdade. É uma operação a longo prazo, para ajudar. para 
dar vida novamente ao legendário Guaiba., de tantas e tanlas histó
rias ao Sul do Brasil - e. por que nio dizer. ao Prata. ao MERCO
SUL. aos púses do Sul e assim por diante. É por isso que estamos 
aqui pomapoiá-lo. 

É difcreDte, Sr. Presidente. quando se tratam de outros re
cursos que aqui entram para especular, recuiSOs de agiotagem. de 
v~ agiotagem. 

E por isso que temos que ter não apenas a preocupação, mas 
a t<SpollS&bilidade que assumimos de dar sustentação ao plano de · 
estabilidade do nosso Pais. 

Quando fazemos uma -mflexio, às vezes nos revoltamos. E 
essa revolta, cu diria, é sacrossanta. é no bom sentido; quando nos 
questionamos, ~no bom sentido. 

Senadora Iúnia Marise, no caso de Minas, olll.em. votamos 
os i CIO% porque já havia outros casos, até o do Rio Grande do Sul; 
no caso do Guaíba, também vetamos para O Tiet~ pa.nt o Gover
nador Mário Covas. Isso vem a longo prazo. Os 100% da dívida 
mohiliária de Mjnas Gerais já tínhamos votado também para o Rio 
Gnmde do SuL E justo. 

Agora, a outra parte: a Legislawra passada coneedeu para 
Minas Gerais rolar 94%, e não os 100% - praticamente ainda no 
Goveroo Itamar F!lll>CO. O Governo Itamar cooseguiu rolar 94%. 

Agora, queremos dar sustentação ao Plano. no dia em que 
se Lm.ça u~ propoSta de desindexaçio ao País. Nós, de uma nova 
Legislatura, que viemos com esse compromisso, dizemos aqui: 
"Não". O Itamar, que é de Minas, não tinha razão; a Legislanua 
passada nio tinha razão, em veJ. de rolar os 94% da dívida passa
da, vamos rolar os 100%, passando a ter direito de vender mais 
6% cm tiiuios da dívida pública. mesmo com esses recursos que 
etllram pomo uma. espécie de agiotagem. 

E por isso que nos revoltamos, mas no bJm sentido. Nada 
coo.tra Minas, cm absoluto! Esse pteee"dente fará com que attros 
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Estados vcr.ham na esteira. E, é claro; se houve outros casos, eu 
me pcnit~::.cio com toda sinCeridade. 

A Senadora Júni!!- Marise disse, com muita propriedade. que 
a Comisdc de Assuntos Econômicos deve traçar nonnas. e nós 
devemos respeitar essas decisões~ devemos respeitá-las para ajl
d.armos -inclusive o pr6prio Governo Federal, a;..uia.rmos a nós 
n1~smos- c a• própria Nação a se livrar desses especuladores que 
existem por aí. 

Inclusive deverlamos ter a. responsabilidade de adotar limi
t.cs p.w.i c próprio Govemo Federal. porque, na rolagem. da :rua dí
\·:d:::. ;n;;>1;iliária, quando precisa, ele emite títulos~ não consulta 
ningul:m., t:·z ao seu bel-prazer. Dessa fonna. acredito que tería
mr-s u:n l~lo, como hoje. quãDdo se desindexa tudo- só damos se
gu!'2.~::ça.--no mínimo e, talvez, no máximo. Teóamos que fazer o 
mc-;;.o··no com o Governei _Federal. para que, no seu máximo -de rola
g.~m. lenha uma orientação, teoha uma norma. 

Creio que é disso que o País precisa. TétiiõS que adotar um 
reínimo na política salarial, mas também temos que adorar um mã
x.imo que não seja .tão dist.mte. é bem verdade. E, nesse ínterim, 
que haja democracia, flexibilidade, concotrência. ca:ripetifividade 
civilizada e o princípio democrático. Isso, nas -questões salariais. 
na busca de recursos, na especulação financeim c assim por diante. 

Sr. Presidente, essa é a posiçãO que-gostaria de deixar muito 
cb .. .-a nesta Casa. É uma posição sincera. transparente, nada contra 
!Ü!:guém.- Mas devemos ter um caminho,~ orientação, um prin-
cipio par;:t oferecer ao País. - - -

Essa é a posição que eu queria deixar nesta manhll. 
O Sr-. Osmar Dias- Peço um aparte a V. Ex•. 
O SR. CASILDO MALDANER- Concedo o apirte, com 

muita !:!or.ra, ao nobre Senador Osmar Dias, do Paraná. 
O Sr. 'Ü:;ru.ar Dias- Vou cumprir o Regimento e ser breve 

e::u meu .:1parte. Coocado com o que V. &•falcu em seu prooun
ciar::umto. No entanto, V. Ex• cometeu um equivoco: o Senado nio 
aprovou ontem o segundo item da pauta; foi a Mesa que o fez. O 
Senado Federal não aprovru, Votei cootrariamente e vi, nO plená
rio, muitos Senadores que tentaram opor-se, levantando a mão, 
mas não tiveram tempO. Aqui me penitencio por não Conhecer 
completamente o Regimento. Se eu o coohecesse e-pedisse. naque
Ic ~c;:: :rue. a v_erificaÇão da votação, com certeza teria sido der
tui-"1~! -.: d :c Gao absUraa----:-aproVada ontem. que significa um pre
•.>..t.!,;..rL ... ..:.:.;.J. jurisprudêiicia, cujo ônus teremos que pagar. Portan
to. ~,·,í.,.·:::rc!o c~ tudo o que foi dito por V. Ex.•, exceto quando 
diz e;_u~ ró!", Senadores. aprovamos. Quem aprovoU- efetivamenté 
foi a f.:.'l"!Dã <1c apuração da votação, que não ocorreu. p::n-que nin
Ç,'.!·.:•n t.Jv.:; •:1.:po de votar. 

G ·;:cu::ASILDO MALDANER- Recolho o aparte de V. 
F ;;. ' .. · ~ (,J::: l:.t.:>, Sr. Presidente. 

Cr~io que o_ ex·PreS:idente _lta.tmg -~rance. lá de Lisboa, 
q~::-~"ldo ~uuber do resultado da votação de ontem. vai dizer: ''No 
;.::::-;u t•.•:npo, quando Presidente, conseguimos rolar apenas 94%; 
~;;--~ra, qu.~ Jliio sou mais Presidente, as minbas Minas Gerais cop.
.. ~ ,·::~·:·m J'-':':.."lçar. Como é qUe fico? CO:ntinuO-éóiLisboa. como é 
.. i•;:: :d;,; ~·:..ra o Brasil? Como é que volto para Juiz de Fora.? 
C, .-:.·.~ :: ~ye volto para Minas Geraís?u 

:)..:i ~;::c o trio de Minas Gerais~-õiiteãii ileste-plenáríó.lraba
If ... :; :;;1cr:·. 1r:1ente. 

c.,._,,·!uindo, espero que, no segundo semestre, possamos 
.1 ·r,: •.r ; :-- ~iç :lo clara; espero que a Comissão de Assuntos Econô
.r..::, . .:~ 1 ,··-'ll~~tize isso ao País, como regra a todos os Estados brasi
!..::i..·.--:; . .:.· ~·.iun.ícípios e também ao próprio Gov.emo Eederal. 

;)· :_y~ isso, Sr. Presiden~._ com a responsabilidade de-20 
.:.':'.'S de c.L.:.Jato, desde vereador a governador do meu Estado, e 
t;'i.:rJ,,~m r.:!."' ('OmpromissO que assumi com a nossa tena e, por 

extensão, com os brasileiros. Devemos ter normas, compromisso, 
resp:>nsabilidade para com a Nação. Por essa razà.o. trago esta mi~ 
nha manifestação, na manhã de boje. ao apagar das luzes do pri
meiro seineslre e ao se anunciar à Nação nova proposta para dar 
sUstentação ao Plano, porque, do contrário, estaremos colaborando 
para seu fracasso. 

Essa é a minha posição. 
O Sr. Osmar Dias~ Permite-me V. Ex.• um aparte? 
O SR- CASILDO MALDANER- Ouço V_ Ex'. com mui

toprazer. 
O Sr. Osmar Dias- Quero fazer apenas uma correção. que

ro faur uma justiça- O Presidente do Senado FedernL Senador 
José Sarney, desde o primeiro dia. além de rumprir rigorosamente 
o Regimento, tem nos dado verdadeira lição de comportamento c 
de cumprimento às regras. 

O SR. CASILDO MALDANER - S. Ex' ontem não presi
dia a Mesa. 

O Sr. Osmar Dias - Exato, não presidia a Mesa. infeliz
mente. COm certeza. se S. Ex• estivesse na Mesa, não teria aconte~ 
cído esse fato lamentável. Quem presídiu a Mesa ontem foi o Se~ 
nador Odacir Soares. 

O SR- CASILDO MALDANER - Reoolho, em dobro, 
essa afmnação, porque é procedente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lúdio Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO (PSDB-MS. Para discutir. Sem 
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. estou de acor
do com o rmanciamento ao Estado do Rio Grande do SuL Estou 
de acOrdo também com o Senador de Santa Catarina, Vilson Klei
nübing. em relação às solicitações em caráter de urgência. 

A meu ver, assuntos relativos a empréstimos e rolagem das 
· dívidas não deveriam ser apresentados em caráter de urgência ao 

Senado da. República. Sio assuntos normais, que deveriam ser dis
cutidos normalmente, sem nenhum caráter de urgência. 

Estamos assistimos a uma. restrição de crédito, a mais enér
gica que já vi durante toda a minha vida. Nunca vi restrição de 
crédito à livre empresa, aos particulares, como está OCOITCndo hoje 
no· País, raúo pela qual fico em dúvida. O Poder Executivo -reduz 
o crédito da livre empresa. e o Con~sso Nacional dá crédito ao 
Poder Público. Pretendemos - estamos votando as reformas da· 
Cõilstiiiliçã.o - abrir a economia da Nação e diminuir o Lamanbo da 
máquína, o tamanho do Estado. Paralelamente, concedemos crédi
to ao Estado e reduzimos o crédito daqueles que sustentam o Esta
do. Não estou entendendo como vai acontecer isso. 

A nossa economia encontra-se em grandes dificuldades. e o 
Senado está aprovando rolagen.s de dívidas. Penso que essas rola
gen.s deveriam ter um mínimo de amortização de 5%, partindo do 
pressuposto de que durante 20 anos o Poder Público pagaria essas 
dívidas ou que Estados e Municípios que solicitaram rolagem de 
dívidas apresentariam um plano de tedução de despesas ou de des
mobilização que viabilizasse a amortização dessas dívidas. 

Estou preocupado com essa situação~ Acho que não é 
pór ai. Estamos assistindo a uma crise da Nação brasileira, 
principalmente no selar da agricultura e pecuária, sem prece
dentes. A sensação que tenho é de que o homem do camp:> está 
sendo passado por uma máquina de moer carne. A agricultura 
brasileira está vendendo os seus produtos abaixo dos custos 
praticados antes da implantação do Plano Real~ e, com uma in
flaÇão de 35, 40 e até 50%. não seí até quando e nem que quali
dade de safra agrícola te~mos Cste ano+ EstOu receoSo de -que 
todo esse beneficio que a ãgricuitura está trazendo para a sus
tentação do Plano Real venha a ser a base da destruição do Pla
no Real na próxima safra. 
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A SI""' JUoia Marise ~ Pcrmltc-me V. Ex• um aparte? 
O SR. LÚDIO COELHO - Pois não. Ouço o ·aporte de V. 

Ex•, nobre Senadora Jún.ia Marise. 
A Sr' Júnia,. Marise • Nobre Senador Lúdio Coelho. soli

darizo-me com V. Ex a neste momento. A preocu.paçãõ de V. &.• é 
oporWna. e eu o cumprimento. Conheço a situação da agrirultura 
no meu Estado. Lamentavelmente, os produtores rurais nio têm 
condiçêíes de fazer o seu plantio no nosso Estado. Assistimos As 
mais diferentes manifestações em todo o Brasil: agricultores quei~ 
mame doam produ lOs em praça pública, queimam máquinas e lia
tores, em si.na.l de protesto. Isso significa u~ crjse eXtretn.amente 
aguda nesse setor. AgricuHura e pecuária. são os pilares dó desen
volvimento deste País, abastecem e alimentam a nossa poptdaçio. 
E estamos constatando, por omissão da área econômica do Gover
no, um tratamento ex[I'emamente dificil para com a nossa agricul
rura. Cumprimento-o -pela posição que adota. px suas_ preocupaçõ
es, que faço minhas. O desemprego eslá crescendo assustadom.
mente. A CoDfedenção de Diretores Lojistas declarou, oestes últi
mos dias, que um milhão~ quinhentos mil trabalhadores do co
métcio lojista estarão desempregados até o r mal do mês de julho. 
E a agricultura? Como fazer? Portanlo, solidarizo-me com V. Ex•. 
O.nnpriinenlo-o, porqUe a manifestação de V. Ex•, como a de ou
tros Srs. Senadores, merece grande reflcx.iio por parte do Governo 
Fedetal. 

O SR. LÚDIO COELHO - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, outro dia assistimos à comunicação da área 

econôm.ica do Govemo no sentido de que estaria fazendo grande 
concessão à agricultura e à pecuária bnsileim, rolando 20%, no 
máximo 30%. das dívidas dos agricultores. No e!llallto. a todo o 
dia. o Senado está autori:zando a rolagem de 100% das dívidas do 
Poder Público. --- -- ---

Sr. PresidenEe, sinto-me constrangido em votar essa maté
ria. como também fiquei em votar verbas para o aperfeiçoameDlo e 
a reforma dos consulados brasileiros DO exterior, apesar de ser um 
recurso relativa.meDle pequeno, de R$10 milhões. Também flqllei 
constrangido em votar, no dizer de alguns Senadores, a importa
ção de técnicas para a consuução de submarinos. Penso que uma 
nação fraca, com a economia combalida. como está a nossa, não 
necessita de submarino moderno. 

Le'iiibrei~me da guerra do Oriente M&lio, quando o Kuweit 
contratou as Forças Armadas- Americanas para defender o seu ter
ritório. Aquí, estanios quereildo consttuir submarino atómico 
quando os nossos parques rodoviário, hidroviário e ferroviário es-
tão um caos. ---- ----

Penso que o Senado precisava meditar a respeito dessa ro
lagem. 

O Sr. Casildo Maldaner- Senador Lúdio Coelho. V. Ex' 
me permite um aparte? 

O SR. LUDIO COELHO - Concedo um aparte ao nobre 
Senador Casildo Maldaner. 

O Sr. Casildo Maldaner- Senador Lúdio Coelho, V. Ex• 
trouxe um exemplo muito in~ressante. Votam_'?s a rolagem da dí
vida mobiliária--de vários Estados em 100%. e o próprio Governo 
Federal assim também o faz. Mas, a agricultura brasileira. como 
foi mal neste ano, está conseguindo a sua rolagem em. no máximo, 
20 ou 30%; em maís não consegUe. Os agricultores tém que pagar 
60. 70 e até 80% paza conseguir outro en:ipréstimo. A comparação 
de V- Ex• é bastante interessante. 

O SR. LÚCIO COELHO - Estou receoso. Sr. Senadar. 
de. com o teiD.pJ. não darmos conta de sustentar o Poder Público. 
A livre empresa nacional cerceada. da maneira como está: enquan
to isso. aumentamos a dívida do Poder Público. Tenbo_çuriosidade 
em ver como isso vai terminar. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
--0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a Ixthwr• à 

nobre Senadora Emilia Fernandes para discutir a matéria. 
- V. Ex• díspõe de dez minutos. 

A SRA. EM!LIA FERNANDES (PTB-RS. Para di;outir. 
Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senad(':fc..>. 
inicialmente, gostaríamos de cumprimentar o Relator dessa maté
ria pelas argumentações e pelo relatório apresentado, que eviden
ciam um coohecimento profundo do assunto aqui aOOrdado. c t~ 1:.; 

bém. o compromisso e o desejo de ver solucionado esse pmhlema 
que aflige o nosso E$lado, o Río Grande do Sul. 

Gostaria tari:J.bém. de me solidarizar com os'demais Scnad;· 
res que manifestaram a vontade de esta Casa. a partir do segun.;lr: 
semestre de suas atividades. buscar, mediante uma discussãn ar.1 
pia, em conjunto com as autoridades estaduais e municipais, .~aí do~ 
para questões que hoje preocupam profundamente Estados e Mtt· 
nicipios. Acreditamos que somente teremos a estabilidade e-coní\. 
mica do País, tão desejada por todos, quando tivermos os nnsso" 
Estados e r-..funidpios em um nivel de desenvolvimento mais t'"(JUi

librado, juntamente com suas populações, e que estas também p:.lS· 

sam se desenvolver, tomando-se contribuidores da nossa economia. 
Sr. Presidente, o pedido do Estado do Rio Grande do ~~11. 

de concessio de garantia da União para operação de crédíto extt•r 
no junto ao Banco In1eramericano de Desenvolvimento (8Il.J). 
para implementar o Programa de Gerenciame.ato Ambiental d!t 

Bacia Hidrográfica do Guaíba. reveste-se de grande impnrtânci.:t 
social. econômica e ecológica. 

O projeto envolve recursos da ornem de US$220.5 mi !h:. 
es. dos quais US$132,3 mifuões são recursos externos. e os dl;-m:w.: 
US$88,2 milhões serão aplicados pelo governo estadual. rnm."l 
contrapartida. 

A partir do tmtamento das.águas da Bacia flidrngráfl,.l. 
Gu_aíba, o presente projeto pretende: 

-estabelecer as condições necessárias para a utilizaçl~' ra 
cional dos recursos naturais renováveis da Bacia; 

-dar condições para a recuperação da qualidade amhienr;:! 
das áreas urbanas e rurais afetadas pela poluição; 

-promover a me_lhoria da qualidade de viJa da popnbr."l 1 

abrangida. 
O projetõ, com forte conteúdo participativo -e educ:J.li\ ''· · 

prevê várias medidas de grande impacto ambiental, como: 
-fortalecimento da c~pacidade de gestão ambiental d:l'> i~· 

titnições; 
-controle e diniinUição da contaminação urbana por fontl'" 

domésticas e industriais; 
-introdução de praticas de conservação de so_los; _ 
- fertílização e melhoria no trato de agrotóxicos cm n11o.. r1. 

~acjas prioritárias; 
-apoio para a consolidação do sistema de áreas protegida~ 

pela Bacia: 
- o_estabelecimento de programas de conscienti:z.ação c ctltl· 

cação ambiental, a nivel formal e não formal; 
Vejam. Srs. Se_nadores, ao long9 dos anos. cnmn é dl) ç, '· 

nheciroento de V. Ex-s. os nossos rios, as nossas águas. o nos~,) 
solo e o nosso ar vêm sendo profundamente agredidos. Nt) no<><:,) 
caso, os dejetos industriais sem tratamento e o uso indiscrirninad,, 
dos agrotóxicos ao longo dos rios que formam a Bacia do Gua,iha 
levaram a região toda a ser envolvida em uma situação de risco: 

- o abastecimento de água potável para as populaçõc:-> "'-' 
torna cada vez mais difícil; 

-a produtividade das lavouras passa a ter níveis acentu<td• ~ 
d~ quedas; 

._os cardumes estão ameaçados de extirtção: - ~ 
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- as condições de balneabilidade dos divenos rios estio 
comprometidas. 

A iniciativa do Governo do Estado, de viabilizar definitiva. 
mente esse projeto, iniciado no Govemo do Senado~' Pedro Simon. 
com oootinuidade no Governo pooteriO<, 6 de utrema impartiDcia. 

O Rio Grande do SuL o Brasil e o IDUlKio oio podem dei
xar de coosid.erar, ao lado do desenvolvimento cconôm.ico, o trata
mento adequado l ecologia., com respeito ao meio ambiente. 

Esse uemplo, em condiç<les Jllll"Cidas, a pmtir de apoio de 
recursos externos. ji está sendo dado cm outras regiões do Pais, 
como no rio TietS, em Sio Paulo, e na Baia da Guanabara. no Rio 
de JaDOiro. 

É importante, ainda. que essa iniciativa se estenda para en
frentar outras situações. também exlrema.mentc graves. ccmo a po
luição das lagoas, doo rioo e outras f<lllles, em ou-"'gilles e bocias. 

Por isso, em nóme do desenvolvimento planejldo, do res
peito ao meio ambiente, da qualidade de vida da populaçio e, tam
bém, por que Dio, da beleza que a """'peraçio lamb6m do Rio 
Guaibo devolvetll a Porto "-logre, pedimos, em oome da Bancada 
gaúcha, o vo10 favorável dos SI>- Seuadores. 

MuiiO obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Concedo a polavra, 

ao nobee Senador Bello Parga, para discutir. 
O SR- BELLO PARGA (PFL-MA. Para discutir. Sem re

visão do orador) - Sr. President<:, SI's e Srs. Senadoea, Dio vou 
me det<:r no m6rilo da proposiçio que, sob nmiiOs aspec:IOS, é de 
extrema importjncia is populaç<les meridiouais ligadas dj,.,<a ou 
indirelament<: à Bacia Hidrogrãfu:a do Rio Gualba. 

Quero peender-me ao fato de manifestar a minha inconfor
midade com a maneira pela qual o Senado Federal vem tratando as 
solicitações de empr6stimo dos Estados. 

Não me conformo. Sr. PresideDle, pocque o PlenáriO ôo Se
nado, que estabelece ,.,gras, que a cada Legislatura vtm-se aper
feiçoando, e que aJlminaram com a Rcsoluçio n° 11, que estabele
ce os parâmetros para o estudo dessas proposições. no imbito da 
Comissio de Assuntos Econômicos. nio vem obedecendo a essas 
regras. sob co:lor de que o mérito sobreleva qualquer exame que 
possa ser feito no âmbito da Ca:nissio de Assuntos Ecooômicos. 

St;:~ Presidçnte, se nilo obedecennos às regras e estabelecer
mos a anti-reiia. qual seja. a de que os pedidos de ei:Dplistimos, as 
autorizações para. o levantamento de créditos externos fCilDlladas 
pelos Estados não precisam passar pela Comissio de Assuntos 
Econômicos, vamos estabelecer um contraste, com o resultado de 
que qualquer solicitação que 5eja feita por Governo de Estado tem 
méritos para deixar de passar no crivo da Comissão de Assuntos 
Econômicos. 

Faço aqui. manifestando a minha inconformidade, um ape
lo aos meus companheiros, aos dignos Lideres partidários, para 
que evitem requerimentos dessa natureza:. que Dão pCimitem que o 
assunto 5eja devidamente examinado no âmbito da Comissão; de
vemos ficar com o parecer fundamenlado que dali provier, para 
que não seja substiru.-tdo por um parecer de urgência. que, por mais 
mérito que possa ter a solícitaçio de crédito, não vai permitir que 
o voto seja dado, por cada Senador, de uma maneira consciCDte e 
absolutamente conhecedora do assunto. 

São as considemções que gostaria de fazer, deixando-as 
aqui à ponderação dos meus ilustres pares. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney) - Concedo a palavra 

ao Ik'bre Senador José Fogaça. que dispõe de 1 O minutos. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para discutir. Sem,.,_ 

visão do orador.) -Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores, este é um 
projeiO de longo cur><> e de looga maturaçio. Ele se iniciou ainda 

no Governo do Senador Pedro Simon, quando estava à frente do 
Poder Executivo do Rio Grande do SuL 

Tmla-se de um projeiO longamente debatido, acalenlado e 
esperado pela sociedade gaúcha. Muito antes da proposla de recu
peraçio da Bala da Guanabora e do Tiet!, o Rio Grande do Sul ti
nha dado iniciativa a esse projeto .. POl1aDto, é um projeto pioneiro- -
no sentido do aproveitãm.ento de IeCUrsos baratos. oferecidos pelas 
instituições fmanceiras internacionais para projetOs de rcruperaçào 
ambientaL 
~ é um recurso que vem a juros baixos. inferiores, inclu

sive. aos padrões históricos, às médias históricas intemacíonais, 
que sio de 9% ao ano. 

Portanto, alocar nas ,.,.ervas monelárias do País US$132 
milhões. nessas coodições. é muito diferente daquele dinheiro 
quente. rápido, fácil e fugidio que vem como investimentO de rur· 
to prazo. 

De modo que este é um projeto que esti numa linha de de
senvolvimento, DUma projeçio de crescimento econômico susten
tado, 1 qual o nosso Pais Jl"'Cisa •ierir. 

Aqui 6 prociso chamar a atençio para aquilo que as auiOri
dades monetárias do País dizem a ""Jleilo do projeto; oio só por
que os jlros sio baixos, oio só p«que o empe6stirno é de longo 
prazo, não s6 pcxque é um recurso que vem gerar uovõS investí
meDlosque vio seacoplara este, nio só por meio das coo.traparti
das, tna.5 tamb6m para o fatO de que o setor privado irá se agregar 
a esse processo. para a fonna pela qual vai ser dinamizada a cco--
IlOIIli.l bmsileim. mediante a entrada desses reausos; para isso, pa· 
rece-metamb6m importante chamara at<:nçio de V. Ex". 

De outro lado. gostaria de salientar algo ao Senador Vilson 
Kleinübing, de Santa Catarina, que levantoo alguns óbices às ope
rações fmanceiras. 

Jllão U:nho qualquer dúvida de que o papel do Senado é o 
de guardião do Tesouro, guardião das flDlUlÇU p!blicas do País. E 
JRCisamos rumprir este papel de maneira uniforme, séria, consis
tente, examinando com isençio todos os projetas de rolagem e de 
tomada de recursos, operações rmaoceiras realizadas interna e ex
ternamente. Precisamos de critériOs uniformes. justos. parâmetros 
~SOS. aplicáv~is a todas as situações, 5em discriminações, sem 
fav<ncim.ento. E disso que o Senado precisa, porque n6s somos 
pessoas divididas; somos Mpresentantes dos Estados, temos que· 
atender às demandas estaW.ais, e somos guanliões do Tesouro, 
guardiões das flllllllÇ&S plblicas do País. E. nessa busca de equill
brio. nessa divisão de responsabilidades, nesse fio eSlreÍto, nessa 
lâmina aftada, é que caminha o Senado. O Senador JRCisa saber o 
que 6 repmsentar o seu Estado, representar o iotetesse da sua po
P'Jlação regional, e, ao mesmo tempo, não deve permitir que haja 
uma deterioração dos recursos do País. 

É nesse sentido que defendo o p[ojeto do Rio Grande do 
SuL O projeto foi idealizado no Governo Pedro Símon. assumin
do-se, naquele período. que as garantias dadas pelo Governo Fode
ral. os avais que serão sustentados pelo Governo Federal. têm con
tragaOOfías do Estado, de modo que as fmanças públicas da União 
estio preservadas. Foi aSsinada uma contragarantia que dá à União 
a Certe-ia de que. no caso de inadimplência do Rio Grande do Sul, 
as transferências federais obrigatórias. aquelas previstas pela 
Constilllição. são retidas pelo Governo FederaL E isso não é só 
compromisso e assinaiUra de um Governador. transformou~se em 
lei aprovada pela Assembléia Legislativa no período do Governa
dor Collares. Portanto. não é o Governo que assina essa contraga
rantia: é a sociedade gaúcha. é o povo do Rio Grande que disse. 
por meio de uma lei, "nós assumimos perante a União que não re
ceberemos as transferências constituciooais obrigatórias, caso um 
tostão não seja pago, não seja adimplido no prazo estabelecido". 
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Portanto. aqui está aquilo que dá segurança. que dá certeza 
de que este ~ um empréstimo que traz investimentos de longo pm
:w, de looga matur.IÇio, de retDmo, que ó absolutamente compati
vel com a capacidade de endividamento do .~o Grande elo Sul c 
do País e. sobrebldo. garante que as nossas reservas llCI.bcm tendo. 
cOm isso. um acr6scimo que. num periodo como esse que estamos 
vivendo. ~ ~lutamellte saudáveL 

Por isso. Sr. Presidente. Sn e Sn. Senadores. quero fazer 
aqui o"XC:gistto da significativa e importante qualidade~ Jm>jeto, 
este detalhe que ~ pequeno. mas que é absolutamente fundamental 
para o exa.me dos Srs. S~s. O Rio Grande nio c~ repassan
do avais à Uo.iio sem coottagara.ntias, eslá assumindo as contraga
rantias por meio de lei que foi aprovada. em 1993, {leia Assem
bl6ia Legislativa. 

• P~to~ há uma tranqüilidade cm aprovu um tipo de 
empréstimo de operaçio rmanceira desta ordem. porque ela 
significa que as finanças públicas da Uniilo estio pr=:rvadaa, es
tãc gamntidas. 

Por outro lado, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, não 
posso deixar de registrar aqui o meu aplauso e os meus parab&ls 
ao Govemador Antônio Britto pelo empenho que teve na consecu
ção deste desiderato, deste projeto, desta assinatum de cO!llrato. E, 
sobretudo, àquele que é o pai desta ~ o poi deste projeto, o Se
nador Pedro Simon, que fez hoje, aqu~ aquilo que qualquer joga
dor de futebol sonha fazer. bater o escanteio e cabecear dentro da 
áxea. S~ Ex• aíou o projeto quando era Governador e agora o 
transforma em realidade como Senador. 

Este feito é marcante para. a vida e para a história do Rio 
Grande do SuL Creio que o Senado nio cometerá nenhum deaati
no. nenhum atentado contra as f1Il&.DÇ2S da Uniio, porque as ga
rantias são plenas e absolutas. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

ANEXO AO PARECER N" 448, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu. Presidenrc. 
nos teanoS do art. 48, item 28, do Regimento Interno. promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1995 

Autoriza o Estado do Rio Gnmde do Sul a 
contratar operação de crédito externo junto ao Ban
co loten.meriaaoo de Desenvolvimento - BID, oo va
ler de RS 117.614-700,00 (ceoto e deusoete mDhões, 
sdacentos e catorze mil e setecmtos reais), equivalen· 
tes, em março de 1995, a USS 131,300,000.00 («Dto e 
trinta e dois milhõa e -toO mD dólares norte
ameriamos),. destinados ao Programa para o Desen
volvimento Racional, Recuperação e Gerenciameuto 
Ambleutal da Bada Hidrográfica do Gulllba - PRÓ
GUAÍ11A, bem como a União a prestar a garantia re
querida. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Autoriza a União. nos termos da Resoluçio D0 96, de 

1989, do Senado Federal, a pr<Siar garantia em operaçio de a<di
to ex temo a ser contmtada pelo Estado do Rio Grande do Suljtm!D 
ao Banco Interamericano de I>esenvolvimento - BID, no valor 
equivalente, em moeda naciooal a aú USS 132,300,000.00 (cento 
e trinta e dois milhões e trezentos mil dólares norte-americanos), 
destinando-se os recursos ao Programa para o Desenvolvimento 
Racional, Rea.~peraçio e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hi
drogrifica do Gualba- Pró.(Jualbo. 

Art. 2° Autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a contratar 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID a ope
ração de crédito externo a que se refere o artigo anterior. 

Art. 3° A operação de crédito externo a que se refere o art. 
1 o tem as seguinteS caractcristicas: 

a) •alor pretendido: R$ 117.614-700,00 (cento e dezt:sscle 
Em votação. --~ milhões. seisc:eut:Os e catõru: mil e setecentos reais), equivalentes 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen- a US$ 132,300.000.00 (cento e trinta e dois milhões e trezentos 

O SR. PRESIDENfE (Jos6 Samey)- En<=ada a discussão. 

lados. (Pausa.) mil dólan:s norte-americanos), em DJaJ:ÇO de 1995, sendo: 
AP.!!"'~o. A matéria vai à C<>missão Dimora para redaçio I- R$ 97.967.800,00 (noventa e sete milhões, novecentos e . 

fmal. (Pausa.) ·--- -~ sessenta e sete mil e novecentos reais), com recursos do capital 
Sobre a mesa. redaçio fmal que será lida pelo Sr. t• Secre- originário do BID; 

tório emcxercício,SenadorWaldeck Omelas. II- R$ 19.646.900.00 (dezenove milhões, seiscentos e qua-

É lida o seguinte: 

PARECER N' 448, DE 1995 
(!Ya Camissio Dirctora) 

Redação 6nal do Projeto de Resolução D
0 82, 

de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n' 82. de 1995, que autoriza o Estado do Rio Grande 
do Sul a coDtratar operação de crédito cxtcmo junto aó Banco ln
teramcricano de Desenvolvimento - BID. no valor de 
R$117.614.700,00 (cento e dezesscte milhões, seiscentos_e_ catotze 
mil e setecentos reais). equivalentes, em março de 1995. a 
US$132,300,000.00 (<;entó e irii>.fa • dois milhões • trezentos mil 
dólares norte-americanos), destinados ao l'rogx3ma pomo Desen· 
volvimento Racional, Rea:~peraçio e ~ncial!lento Ambiental da 
Bacia Hidrográfica do Gualba - PRO-GUAIBA, bem como a 
União a prestar a garantia requerida. 

Sala de Reuniões da Comissão, 30 de junho de 1995. -Jool: 
Samey. Presidente- Renan Calbeiros, Relator- Antônio Carlos 
Valadarcs- Emandes Amorim. 

:renta e seis mil e novecentos reais), com recursos do Fundo para 
Operações Especiais; 

b)juros: 
1 - com recursos do capital ordinário: a taXa de juros será 

determinada pelo custo de empréstimos qualificados para o semes
ttc anterior, acrescida de uma margem razoável (expressa em ter~ 
mos de percentual anual) que o Banco estabelererá peri
odicamente de acordo com sua politica sobre taxa de juros; 

II - com rerursos do Fundo pom Operações Especiais: 
3,()% a.a. (três por cento ao ano) sobre os saldos devedores diá
rios. contados da data dos respectivos desembolsos; 

c) comissão de crédito sobre os recursos do capital ordi
nário: 0,75% a.a. (zero virgula setenta e cinco por oeD1o ao ano) 
sobre o saldo não desembolsado do fmanciamento, contada a par
tir de sessenta dias da assinablra do contrato; 

d) contragarauda Fundo de Participação dos Estados -
FPE, e Imposto sobre Produtos Industrializados- !PI; 

e) garantidor: República Federativa do Brasil; 
f) datinaçio dOs recursos: ~ P.ara o Desenvolvi~ 

mente RaCional. Recuperação e qere~mento Ambienlal da Ba
cia Hidrográfica do Gua1'ba- PRO.OUAffiA; 
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g) condições de pagamento: 
1- com recursos do capital ordinário: 
I) do principal: o emptistimo deverá ser amortizado pelo 

mublário mediante o pagamento de prestações semestrais, conse
cutivas e tanto quanto possíVel iguais. a primeira das quais será 
paga no primeiro semestre do ano de 2000 e a última no segundo 
semestre de;;!020: _ 

2) dos }.lros: semestralmente vencidos, em 3 de maio e 3 de 
novembro de cada ano; _ 

3) da comissão de crédito: semestralmente vencida. nas 
mesmas datas estip.~ [adas para o pagamento dos juros; 

4) das despesas de inspeçlo e supervisão geral: em presta
ções trimetrais e tanto quanto possível iguais, ingressando nas 
cootas do Banco independentemente de solicitação do muwário; 

II- com recurso do Fundo para Opetações Especiais: 
I) do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo 

mumário mediante o pagamento de prestações semestrais, conse
cutivas e tanto quanto possível iguais, a primeira das quais será 
paga no primeiro- semes-tre do ano de 20CIO e a última no segundo 
semestre de 2020; • 

2) dos juus: semestralmente vencidos, em 3 de maio e 3 de 
novembro de cada ano; 

3) das despesas de losp<Çio e supervisão geral: em pres
tações Uimestrais e tanto quanto possível iguais, ingressando nas 
contas do Banco independentemente de solicitação do mutuário. 

Art. 4° A CODtraraçio da operaçio de crédito ex temo a que 
se refereoart.l 0

, em como a prestação da garantia pela União, de
verão efetivar~se no prazo ináximo de quinhentos e quarenta dias, 
cootado da publicação desta resolução. 

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~ Em di~ussão-a re-
dação fmal. (Pausa.) 

Não bavendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadoo::s que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matórili vai à promulgação. 

0-StCPRESIDENTE (José Samey) -Item 2: 

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 36, de 1995 (n° 3195, oa Câ
mara dos Deputados). de iniciativa do Presidente daRe
pública, que altera o inciso XI e a alínea a do inciso XII 
do art. 21 da Constituição Federal, tendo 

Paxecer favorável, sob D0 401, de 1995, da Co
missão 

-de Constituição, Justiça c Cidadania. 
(Quarta sessão ordinária de discussão) 

A Presidência esclarece que, nos termos do disJX>sto no art. 
358, in 6oe, do Regimento Interno. a matéria-ConSUnfda Ordem 
do Dia durante cinco sessões ordinárias consecuúvas, em fase de 
discussão. Ttanscorre hoje a quarta sessão de discussão da matéria. 

Em discussão a Proposta de Emenda à Constituição n° 36. 
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente. peço a palavra 

para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o 

Senador Pedro Simon. V. Ex* tema palavra por dez minutos. 
O SR. PRESIDENTE (PMDB-RS. Para discutir. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sõ: e Srs. Senadores, o Jomal 
do Brasil de hoje publica uma matéria que me parece da maior 
importância. Trata-se de uma pesquisa feita com mais de tres mil 

pessoas no Brasil inteiro, cujó resultado revela que o povo bnlsi· 
leiro, por imensa maioria. &JXOVa as reformas do Presidente Fer
nando Henrique. Mas uma imensa maioria. muito maior, 70%, 
acha que o Governo, após a votação das emendas pelo Congresso, 
deveria submet_ê...Ias a um plebiscito popular. E apenas 13% acham 
que não. 

Então, observem que não são resultados apertados. como 
por exemplo, 46 a 42. ou 50 a 39. É 70% a 13% o resultado da 
peSqUisa feita ·em todo o Brasil, pela Vo:.: Popu6, com cerca de 
três mil pessoas. 

Temos que analisar esse resultado e debater essa questão. 
Sou muito sincero: sou um apaixonado pelo plebiscito e pelo refe
rendo. Eml:xlra estejamos longe da democracia clássica, a demo
cracia do povo, soU favorável a que se consulte o povo a respeito 
dos grandes projetes e das grandes decisões, como fez o Uruguai 
há pouco tempo, como fez a Itália. como estão fazendo agora. por 
exemplo, os po.íses da Comunidade Européiã;-decidindo se deve 
ou não a InglatelT8. ent.Iar no Meroado Comum. E através do plebi
scito o povo decidiu. Deve ou nio deve a Noruega entrar no Mer
cado Comum? O povo decidiu através do plebiscito. 

É uma questão que deveriamos analisar. É uma questão tão 
profunda. tio séria, de tiO grande conteúdo, a que vamos votar -
temos o direito de "otar ~ que entendo que, em cima dela. o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso deveria registrar no po.pel como 
vai ser a regulamentação, qual a lei que vai regulamentar essa ma
téria. e apelar para um plebiscito, para um referendo popular. As
sim, o povo pode dizer sim ou não~ a posterior, é a nossa decisão. 

Considero uma medida fantasúcamente importante. O Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso adolaria uma medida alta
mente democrática, que honraria e dignificaria a sua biografia. 

Poderio me perguntar. por que vejo com simpatia essa 
tese? Porque esse referende dará garantias ao Presidente Fernando 
Henrique Cardoso do quS e como o povo quer. Estamos. na verda
de, fazendo uma transformação imensa. Se depeudesse de mim. o 
monopólio da Pettobrá.s tinha que flCai' como estava. na Lei Q0 

2004, não precisava ser iriSerido na Constituição. 
A Constituição. repito, deve ser enxuta, como é na Ingla

terra. Lá, o Partido Trabalhista estatizou praticamente todas as em
presas sem mexer na Constituição e. depois, quando o Partido 
ConServador assumiu, privatizou rudo sem mexer na Constituiçã-o. · 

Temos que nos acostumar a uma Constituição séria. res
ponsável, que organize o diálogo eDlie o cidadio e o Estado. 
Como dizia Rousseau, o homem nasceu livre e faz umconttato so
cial e, fruto desse contrato social. é que nasce o Estado. E o ho
mem diz, na Constib.lição, do que ele abre mão a favor do Estado. 
Mas isso não pode ser feito de ano em ano. de dois em dois anos, 
de três em três anos. Isso deve ser feito para valer. 

Agcr.a. o referendo é o meio termo, Sr. Presidente. No refe
rendo a Co.IJ::tituição não mexe. Através dele o povo diz o que 
pensa a respeito das grandes decisões. 

Isso vem ao encontro do que eu defendia, Sr. Presidente. 
Em março apresentei um projeto de lei - cp1e, infelizmente, não 
tramitou porque os Parlament.ares não quiseram -no qual estabele
cia que, de março até agora, os horários políticos dos Partidos -
aquela hora de rádio e televisão que, às vezes, é uma chatice por
que dela participam alguriSPartidos que nem sabemos que existem 
- fossem usados, presididos por V. Ex•, pelo Presidente da Câmara 
e o Presidente do Tribunll Superior Eleitoral. parn. fazer um debate 
de esc~c;imento à opinião pública sobre as reformas. 

Seria bom se isso ocom:sse. Não aconteceria o que revela 
as pesquisas, de que a maioria do povo ainda não sabe _o que esta
mos votando. Como diz o Senador Roberto Requião. o JXIVO não 
sabe nem o que é cabotagem. 
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Lamentavelmente, o projeto nio saiu. Lamemavelmente, 
vão para a televisão um e outro lado, cada um apresentando os 
seus argumemos, e o povo fica tonto no meio. 

O refen:odo dá força ao Presidente Feuwxfo Hemique ·· 
Cardoso. Reparem que sobre esse projeto existem duas decisões. 
O Presidente Fernando Hemique Cardoso enviou o projeto de tcle
ccmunicaçõel à Omam doo Deputados, onde ptevia que a rede 
central ficaria nas mios do Estado. E o Ministro das Comunicaçll
es. em seu depoimento no Senado, disse que pretende c oontinua 
defendendo que fique nas mãos do Estado a rede pública. 

O que fez a Omam dos Deputados? Retirou e partiu para a 
tese da privatização totaL O Ministro veio e disse que vai fazer 
constar na lei que a rede pública será do Estado. Mas quem garan
te que, - c acredito no Ministro e no Presidente Femando Henrique 
- mesmo que eles mandem o projeto dizendo que a rede póblica fi
cará na mão do Estado, Cimara não mudaiá de DJ:No? Se a Clma
ra mudou a n:f= da Constitniçio, o texto da Constituiçio. 
quem garante que ela não mudaiá o projeto de lei? 

Como vão decidir CJD. _relaçio a uma dive~ncia tio pro
funda. como essa nas telecomunicações, enlre o pell$ã.fiiiCD.IO do 
Piesidentc da República e o pensameniD da Cimlra dos Deputa
dos, quem tem razão. É aí que acho que o refemndo 6 importante, 
porque dará a resposta, nio só cm termos do "to be or not to be", 
sim ou nio, mas o plebiscito pode ser feito nu dóvidas coocer:acn
tes com n:Jação às questões que v&m depois. 

Terminar com o monopólio do pettóleo -- a essa 
altura, pelos resultados dos debates, que vai aconklcer. Mas U 
uma diferença entre t.et:miili.r"com--o õronop61io do petróleo e dei
xar aberto no liberalismo para ver o que vai acontocer, e temúzw' 
com o monopólio do petróleo e fazer uma Iegislaçio que garanta a 
ptesença do Estado no conlrole. Ouvi liDl Deputado ultialibera~ 
que está vivendo os seus momentos de glória na Câmara dos ])e.. 
pulados, dizendo o seguinte: 11se querem privatizar a Petrobrás, 
privatizem; se não querem. nio privatizem; porque,-tetmin.mdo o 
monopólio. ela estará morta. Ela estará. morta porque as wtras em
ptesas que têm o conttoie da produção da gasolina e da extraçio 
do pettóloo virão aqui e trariio para cá o pelrÓieo da Aribia Saudi
ta, um petróleo infmit.amente mais barato do que o nosso, porque o 
nosso vew.. Li_do fqn_do do I;DU, enquanto '11C aquele origina-se 
praticamente de um póço arte'$iano. EleS trarão um pettóleo muito 
mais barato. venderão muito mais barato e vio quebrar a Pc:tro
btás". Não sei. mas esta 6 uma tese que parece conter um argu-
mento sério a ser .analisado. - -

Eulão, Sr. Presidente, nesta bora em que estamos partindo 
para tratar das questões das privatizações - das quais sou a favor, 
pois o D!lllldo está n:qum:iido isso, emendo que o-~ pol' ai -,eu 
me assusto em ver a rapidez com que se decide essas questões. 

Por exemplo. se o Presidente da República diz que a rede 
pública deve ficar na mão do Estado, como, por amor de Deus. de 
repente a Câmara diz que a rede pública vai ser privã.ti.:mda? Essa 
o.ão é só uma mudança enlte privatizar ou nio, ela muda~ ilifmita
mente, mais do que isso com relaçio à rea.lidade. TBm razio aque
les que dizem que, em termos de televisão, de telecomunicações, 
de ciência e tecnologia. o mundo está pro~. está. explodin
do de uma maneira fantástica; 

Quanto a isso nio-há dúvida nenhuma. Mas enlre aceitar, 
debater, receber, abrir o Brasil i tccoologia e ter um controle de 
como isso é feito, ou deixar ao liberalismo total do mundo, hA uma 
interrogação. Essa é a diferença entre o projeto do Governo Fer
nando Henrique Carooso nas telecomunicações e o projeto que a 
Cânwa- enviou, mtrdando-o profundamente. 

Par isso, levanto o debate e faço, através desta tribuna. a 
minha consulta ao Presidente da República. A pesquisa feita pelo 

Jornal do Brasil diz, com relaçio ao prestígio do ~idente Fer
nando Henrique Cardoso, que Sua Excelência vem crescendo, que 
esti muito bom - e cu rtco satisfeito, como eleitor e amigo do Ptew 
sidente, por ver que a pesquiszl diz que o Presidente tem um per
centual muito alto, muito bom e que vem. inclusive, crescendo. 
Agora, esse mesmo público - repare. Sr. Presidente - que diz que o 
Presidente da República estA indo muito bem, que as reformas de
vem ser feitas e que as estA. aplaudindo entende que o teferendo 
seria inltRS$all~ 

E, com toda sinceridade, Sr_ Presidente, peço a V. Ex•, 
como nosso Presidente, como ex-Presidente da República. como 
algu6m que está tendo uma aliblde altamente positiva DóS entendi
mentos feitos no tri.mite dessa questlo, que, pelo menos - 6 o ape
lo que faço a V. Ex• -. consulte e converse com o Presidente da 
República e discuta e dialogue sobre a viabilidade de se sentar à 
mesa pomdiscutira propoolll feilaboje atravb do Jornal do BnuiL 

O Sr-BeBo Parga- Permite-me V-Ex" um aparte? 
O SR. PEDRO SIMON- Pois não. Ouço o aparte de V.Ex"-
0 Sr. BeRo Parp- Nobre Senador Pedro Situon. V. Ex• 

levanta uma tese interessante. pregando a ]XlSSibilida.de de teferen
do, de uma consulta popular sobr-e as emendas cc:nstitucionais. Eu 
gostaria que V. Ex•, agora ou em futuras oportuoidadcs, aprofun
dasse mais esse estudo pam que tomássemos conhecimento de 
coniO seriam avaliadas as emendas constilllcionais. ou seja, quais 
as que seriam coosideradas impcl1anles para merecer a realiza.çio 
de um plebiscito- Quer me parecer que as emendas postas atnal
mente sob o exame do Congresso tratam mais de desconstitucio
nalizar certas situações do que, efetivamente. de modificar oo. in
trocklzir._ 

O SR_ PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Senador BeiJo Par
ga, peço a V. Ex• que utilize o microfooe 

O SR. fEDRO SIMON- A Presidência querolbar V. Ex' 
de frente. 

O SR PRESIDENTE (José Samey) - O nosso Regituento 
quer dar sempre à Mesa a preferência de olliar os Srs. Senadores. 
Muito obrigado. 

O Sr. DeDo Parga - Desallpc. Sr. Presidente. Mas eu en
cerro. Seria exatamente isso, Senador Pedro Simon, e quer me pa
recer que em quaisquer sibJações de cooflito entre o Executivo e a 
Câmara dos Deputados esta Casa aqui poderia intervir como úbi- · 
tro w mediadora da questão, sem que se recorresse ao teferendo 
popular. Agradeço a concessio do aparte. 

O SR- PEDRO SIMON - O aparte de V. Ex" é altamente 
positivo e importante no& dois aspectos levantados. Primeiro, V. 
Ex• tem razio, nós nlo Votamos a privatizaçio. Nós a estamos ti. 
rando da Constitniçio. E penso que ai as esquetdas estilo cometen
do um erro brutal quando dizem que isso já foi feito. Não foi feito. 
O Gova:np está. tirando da Constituição e vai debater na lei. isso 
me parece claro, e V. Ex• está alertando para isso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) (Fazendo soar a cam
painba.) 

O SR. PEDRO SIMON - Já termino. Sr. Presidente. Por 
isso 6 que digo que ao se tirar da Coostib.Jição e se levar pam a lei, 
nesse momento - de ir para a lei - é que nós devemos fazer o refe
n:ndo. Tem razio V. Ex" também quando diz que não podemos fa
zer dO plebiscito uma vulgaridade. Quais seriam as medidas, por 
exemplo'? Apenas falando o que penso, se dependesse de mim, se 
me perguntassem õ que deveria ir para. o tefetendo, eu responderia 
que deveriam ir as questões das telecomunicações. do petróleo e 
da Vale do Rio Doce, que oãoeslá aqUi para ser votada. 

Assisti ontem, com muita pre<>CUpaçio, Sr. Pn:sidente -
po<que falando pessoalmente com o Senhor Presidente da Repú
blica. ouvi de Sua Excelência que cio havia ainda nada defmido 
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sobre a Vale do Rio Doce~, no Canal2, a professora Landau,quc, 
aliás. é muito competente, que fáZ parte do plano de privatizações, 
dar como consumada a privafizãção da Vale do Rio Doce e do 
Meridional também. Ela falou como se as coisas estivessem abso
lutamente definidas, o que t."U estranho, porque, com toda sinceri
dade, enquanto eu não ouvir nenhuma· palavra oficial do Governo 
sobre a privllização da Vale do Rio Doce, estranharei que a Sr" 
Landau esteja na televisão dizendo c-omo vai ser a privatização da 
Vale, e dizendo até que nos pró.:.ím\)S dias devei:n ser indic8.das as 
fnmas que vão fazer a e<Xirdeooção dos e.!otudos sob:e a privatização. 

Mas eu faria um pedido a V. Ex•, Sr. Presidente, perdoe
me o atrevimento, e também foi feito pelo prezado colega. dizendo 
o seguinte: houve uma divergência entre o Presidente da Repúbli
ca e a Câmara dos Depulados. O Presidente da República mandoo 
o projeto para cá dizendo que a rede pública fiCa na lnão do Esta
do. A Câmara dos Deputados o alterou, e diz que a P:de pública 
também pode ser privatizada. Nós somos o Senado, e estamos 
num momento de decisão entre o projeto que veio do Presidente 
da República e o projeto q1,1e veio da Câmara. Haverá de se dizer 
que o projeto que está aí é O da Câmara. É claro que sim. Mas te
mos o direito de perguntar se o Presidente da República é ou não 
simpático ao seu projeto originaL -- -- - - --

0 Ministro clãS Comunicações~ SérgiO Motta. disse oDtem 
que ca::llinuará oiimtendo, no projeto de lei que vai ser apresenta
do, que a rede pública seja estatizada. 

:Muito obria_ado, Sr. Presidente. --
A SRA. JUNIA MARISE- Sr. Presiden<e, peço a palavra 

para discutir. - --
0 SR- PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra a Se

nadora Júnia Marise. 
A SRA. JÚNIA MARlSE (PDT-MG. Pam discutir. Sem 

revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs Senadores, apre-· 
sentamos duas emendas à proposta das telecomunicações: uma, 
propondo que a regulamenta\'ão seja feita por lei complementar; e 
outra, exatamente propondo •) referendo. 

Está aqui, vc}ã-;SI!--t;;,.d, •r PeJro Simon, com o _apoio de V. 
Ex•. qÜe as alterações do att. 21. apmvadas pelo Congresso Nacio
nal, serão promulgadas se ®tiverem parecer favorável t1Um plebi
scito nac\Qnal..:., Essa opinião -e si.àt(-'inizad.a com o que pensa -a po-
pulação. - -

Hoje pela manhã, como o Senador Pedro Simon e l!ffitQ_s_ 
outros, conheci o resultado da pesquisa. O Presidente da Repúbli
ca está com excelente índice de aprovação popular, mas a popula
ção entende que deve ser ouvida no tocante à quebm dos monopó
lios. Nesse sentido, Sr. Presidente, acompanho a posição adotada 
aqui pelo Senador Pedro Simon. 

Diz o Jornal do Brasil, que encomendou essa pesquisa à 
Vox Populi, que 70% das pessoas que foram entrevistadas enten
dem que deve haver consulta popular a respeito da quebra dos mo
nopólios. Apenas 13% disseram não, 16% não sabem e 1% não 
respondeu. 

E. nós estamos diante destas duas questões impOrtai:ites. Já 
está claro para o Senado Federal que a proposta do PreSidente da 
República. defendida pelo Ministro da Telecomunicações, foi alte
rada pelos Deputados. E está na hora de o Senado Federal assumir 
efetivam.Crite a SUa posição como Câmata Alta deste País e apetfei
çoar essas propostas. 

Tivemos oporwWdade de oferecer emendas para o aperfei
çoamentos desses projet()S. 

Na questão das t..:Iecomun.icaç-Qes a nossa emenda foi exa
tamente esta: para que haja um referendo. São reformas efetiva
mente profundas, sobre as quais- e.úStem hoje muitos questiona
meDias e muitas indagações. purque a pop.~lação não sabe exala-

mcme o que se pretende fazer. Perguntemo. ao cidadlo comum 1.'
do interior do nosso Estado o que ele acha que o Govemo vai fa-
zer. Vamos verificar que ele nlosabe. · 

o próprio Govemo poderia infOUIIJU" A populaçio som o 
que pn:lende com a quebra dos mooopólio das <elecomJDicações e 
com a quebra do DIOII<lPÓÜO da Pdrobris_ 

E uma outra emenda que encaminh•TOOS perante a Comis
são de Cooslituiçio, Justiça e Cidadania, pua que o Relato<, Seua
dor Rooaldo Cunba Lima, possa se orientar sobre ela c, quem 
sabe, aproveitó-la cano um dado importan<e para a disalssio e de
cisão dessa malériL 

Por isso, Sr. Presidente. neste momeuto. na mesma líDha 
adotada pelo Semdor Pedro Simon, quen:mos fazer aqui o !l<lOSO 

próprio questionamiOllo, no Senado Fedeal. Nós que estamos siD
lO!lizadps eom a populaçio, somoo ..,..,...,lanles da Federação, 
podemós, perfeiramente, aprovar aqui a emenda do ..,r-. O 
Presidente Fernando Hemique Cardoso. em nossa conviv~ncia de 
quatro anos no Senado. senqre demonstrou ser um homem dcmo
cn\tico. O Govemo teria a grande chance do debate IIIICioaa1 sobre 
essa matéria. Será a grande chmce do Govemo para impllsionar o 
grande debate que oio boove, que nio estA O<XliJ<lldo_ Nio se que
bra o mooopólio das telecommicações oo do petlóleo, com SO 
anos de exist&lcia neste País. cm 90 dias. 

O Govemo pode propiciJr esse grande det.<e nocioual 
com a sociedade, dizer ao b<llll<lm do campo, que16 esti de eDX&da 
na JDão mas com o seu radinbo de pilha, o (lOl'IU6 de quebrar o 
monopólio- Se é pua lev11r a telefooia rum[ a~ o homem do cam
po. o Govemo pode dizer isso a toda a soe1edade, aos municlplos 
lá do Nordeste que, como o DOSSO Vale do Jequitinhonha. tem ape
nas um PS ~meio de commicaçL>. 

O SR. GERALDO MELO - V .Ex• me permite um aparte, 
Senadora Júnia Marise? 

A SRA. JÚNIA MARISE - Com Dlllito praur, Senado< 
Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO - Senodonl Júnia Marise, estou 
ouvindo com muita atençio o discurso de V. Ex .. , ~e desdobm a 
tese apn:sentada pelo Senado< Pedro Simon, sugerindo. em nome 
da necessidade de abertma do debote, um ref=ndo. Percebo, en
tret.aDio, uma diferença entre. coloeaçid de v_ Ex" e. do Senado< 
Pedro Simon. O Senado< Pedro Simon colheu na impRUSO uma· 
coostataçio que uma peaquüa fez- a que tamb&n V. Ex .. se refere 
-e tomou a posiçiodeentenderque este é um usuntorujo debite 
deveria ser feito. O Seaado< Pedro Simaa, reiterodamen<e, disse 
que achava que essa hip6lese do referendo deveria ser debatida
Mas teve a cautela de nio antecipar que. DCCCSsariamente. o refe
rendo fosse a soluçio que ele próprio iria p!IOOODÍ7M. Apn:sentoo 
virtudes da :solução, mas nio se cdi:DIXOJlldeu irrevogavelmente 
com ela. A Senadora Júnia Maiise vai um pouco mais adiante e 
está agora. estimulada pelo Semdor Pedro Simon, iniciando esse 
debale e defeodendo a posiçlo- Quero participar para dizer que 
s_ru conttário. Fico perguntando pam que serve Senador e Deputa
do FederaL A população nos elegeu, pua rqm:oenti-la. pora vir 
aqui debater suas questões. seus problemas e_ tomar decisões. vo
tando em nome dela- Se as questões, por serem importantes. de
vem ·ser submetidas a um referendo popular signifJCa que só va
mos decidir, sem submeter a referendo popular, as que não fomn 
importantes. E ai. nesle momento de tanta peo<:upoçio com as fi-
118DÇSS públias, quem sabe, já que nós s6 vamos decidir coisas 
sem importância. se o melhQI nio seria mesmo acabar com essa 
hist6ria de Congresso no Brasil Essa i&!ia poderia até entrar no 
referendo, Senadora. e quem sabe se. dionle de toda essa ocmsagB
dOill forma de noticiar para a populaçio o que ~ que os parlameD
tares fazem. quem sabe se a populaçio nio iria diza que o melhor 
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era mesmo fechar e nos mandar·palõl casa.. Na miuba opiWio. oro
ferendo é um recurso que deve ser usado nas questões simples. na
quilo que a população deva responder sim ou uio: quer parlamen
tarismo? Sim ou não; quer que posse um trem na sua portA? Sim 
ou não. Cito o que os americanos fizeram na Fl6rida. quando al
guns reagiram pelo uso excesSivo do idioma espanhol Na primei
ra eleição qae houve, perguntaram o que a populaçio achava; ela 
aprovou, e hoje o espanhol6 o idio,.. oficial do estado da Flórida, 
de ensino obrigatório nas escolas. Mas em uma questio diferente 
de fazer aquilo que é muito boDito, muilo comovente, mas que V. 
Ex' sabe que oão ccnesponde à possibilidade pmtica, que 6 pedir a 
esse trabalhador do Vale do Jequitinhonha ou do Vale do Curi.
Mirim ou do Vale do Apodi, no Rio Grande. do Norte, quo diga se 
devemos privatizar as telecomunicações, quando ele está pa:ocu
pado em saber se a família dele vai comer no dia de boje. En a 
miDha contribuição para o debate. 

O SR. VUsoo Kldoüblog- V-Es'me permite um aparte? 
A SRA. JÚNIA MARJSE - Como o nosso tempo 6 escas

so. vou deixar para fazer 8fJUi os meus agradeciment.os e tecer as 
últimas consideraçã:s após os apartes. PC< isso, concedo aparte ao 
Senador Vilson K.lei,mlbing,. com D:llito pn.zer. 

O Sr. Vilooo Kleioüblog - senadom Júnia Mame, sem 
entrar no mérito da questio da consulta popular. mu aproveitando 
um pouco das observações do Senador Geraldo Melo, quero di= 
que coosulta popular depende muito da forma como se faz a per
gunta. Se fizéssemos a segulote peigUiia numa CO!ISillta popular: 
seri que os Senadores e Deputados ganham o suficiente? Imagi
nem qual vai ser a resposta dessa comu.lta popular? Mas o que 
quero colocar aqui é o seguinte: uio conheço nenhuma emenda do 
Pn:sidente Fernando Henrique Cardoso que proponha a quebra do 
monopólio; ainda não vi essa emenda tramitar no Congresso Na
cional As emendas que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
propõe à nossa dcliberaçio mantem e devolvem o mooopólio l 
União_ Hoje, 6 muito mais importanle ser Pn:sideote da Petrobrás 
do que ser Ministro das Minas e Energia. porque o poder conce
dente, ao conceder o monop6lio para uma empresa. pcideu a con
dição até de administri-lo CO!:!Oiamente. O mooop6lio continua 
mantido na União. O que estamos discutindo é se, para exercer 
esse mon~lio, devemos ter empresas estatais ou D1o. Falo con
vencido de qüê· o País nio deve ter monopólio público. ~tal oo 
privado. O que o P~ Centtal. que detém o monopólio, deve fa4 

zer é conttatar empresas estatais oo nio, empresas privadas oo 
não, empresas estrangeiras ou não para exercer a tarefa designada. 
pela concessão. Esta é uma frase que tenho ouvido muito: vamos 
quebrar o monopólio da Uniio. O mooopólio do petróleo continua 
sendo da UDião; vai sair da Petrobrás para voltar i União. Se a Pe
trobrás der conta do recado. continuará exercendo suas funções 
tranqüilamente. Se perguntarmos se o mcmopólio deve sair da Pe
trobr.ls para voltar à União, sei qual seri o resultado des3e R>fe~endo. · 

O Sr. Lúcio Akântara- Pemllte-me V.Ex•umaparte? 
A SRA. JÚNIA MARISE- Pois Di<>. nobR: Senador. 
O Sr. Lúcio Alcântara - Quero apenas aproveitar o ensejo 

do pronunciamento do Senador' Pedro Simon ~e do de V..• Ex• para_ 
alx>rdar a questão em um plano mais geral. A Constituição de 
1988 introduziu - e, a meu ver, sabiameDf.e - uma série de meca
nismos que pellllÍtom a participação düota da população: o plebi
scito, o referendo e o pr6prio direito de apresentar projeros de lei. 
Não me sinto. como Senadcx, e respeitando a posiçio dos demais 
companheiros do Senado e da Câmara que de mim divergirem. de 
maneira nenhuma., alcançado ou diminuido se. em determitwlos 
momentos, o País convocar plebiscito, referendo ou se. amanhi. 
recebermos projetas de lei de iniciativa popular para a nossa ape
ciação. O Presidente José Samey andou muito bem inspirado 

quando promoveu debates ne:ita Casa, já este ano. para discutir a 
chamada crise da democmcia representativa. que, como S. Ex• 
muito bem assinalou na intervenção feita naquele momento. é uma 
crise mundiaL Mas, evidentemente, temos que disciplinar esses 
instrumentos. A~ hoje o referendo, por exemplo, ainda não foi re
gulamentado por' lei. e estou apresentando à_ Mesa do Senado um 
projeto sobre isso. Devemos estimular, evidentemente com objetir 
_vidade, com questões específicas esses ~meolDs. De toda a 
sorte, nio creiO que esSa mAtéria seja objeto de ref~rendo. T ada
via, estou solidário com os que eritendem que se deva promover 
consultas desse tipo, alé com freqüência, para que a própria popu
laçio exercite esse direito. apetfeiçoando. assim, a sua capacidade 
de decis1o. 

A SRA. ,JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, quero concluir. 
manifestando o meu agradecimento pelos apartes dos Senadores 
Vilson Kleinübing, Getaldo Melo e Lúcio Alcântara. 

Sempre entendi que se deve ter como parâmetro a democra
cia no nosso País - e nós a estamos consolidando. A consulta po
pular é exatamente o gran4e tennômetro desse processo. 

Em :relaçio à questlo das telecotDllnicações, podem até al
guns defenscm:s respeitáveis nio considerar a proposta capaz de 
contemplar a consulta popular. Respeito algumas opini()es. mas 
certamente eu diria, aa defesa desse nosso pensamento, que essa 
questio no Pafs é da maior importância, e as reformas são profun
das, a~ mesmo para que o Governo possa explicar à Nação o que 
petende fazer com ela. 

Portanto. Sr. Presidente, entendo que esse é o grande mo
mento do debate.. Teremos a votação em primeiro turno e, tam
bém. em seguodo. para que certamente possamos sempre nos con
duzir de acordo com o teonômetro da opinião pública no nosso País. 

Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (los6 Samey) - Antes de conceder a 

palavra ao Senador Eduardo Suplicy, orador inscrito para debater 
a matéria, quero ·comunicar ao Plenário que o Senado fará uma 
sessio exlraOrdinária na segunda-feira. às !Oh. para votação das 
matérias que estão remanescentes na Ordem do Dia. 

Concedo a palavm ao Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICV (Pf-SP. Para discutir. Som 

revisão do orador.) - Sr. Pn:sidente, SI's e Srs. Senadores. eu gos
taria também de dar apoio à idéia do referendo popular. sobrenrdo · 
para docisões como a quebra do monopólio das telecomunicações 
e da UDião, atmv6s da Petrobrás, sobre a exploração do petróleo_ 

Essa pesquisa publicada pelo Jornal do Brasil denota a 
vontade do povo bnsileiro, numa grande propotção, no sentido de 
participar das decisões. Entendo que é muito importante que o 
Congresso Nacional amplie a possibilidade de debate sobre cada 
decisão importante, seja sobre as questões de ordem econõniica, 
sobre a quebra dos monopólios, sobre o Plano Real. sobre o Pro
grama de Estabi.Iizaçio ou. enfim. sobre Os dilemas que estamos 
vivendo de desequilíbrio externo, de ameaça de forte recessão, de 
altíssimas taxas de juros, da não-solução para o problema da misé
ria, dos desequilíbrios da distrilx.Iição da renda e da riqueza. 

Jt.liás, ootem. Sr. Presidente, quando estávamos dialogando 
com V~Ex·~ o Senada" Roberto Requião e eu, sobre o fórum bavi
do nos últimos dias desta seiiJ.tli)a- terça. quarta e quinla-feii'a --. 
promovido pe[a Comissi!D de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Depltados, V. Ex• nos disse que, a exemplo da Câmara dos 
Deputados, seria importante que o Senado Fedeu! também reali
zasse um grande debate - é uma proposição de V. Ex• que tomo a 
liberdade de_ comentar - e que fosse o Senado o local dos debates. 

_As d.isrussões seriam- em -torno dos mais variados temas. 
como, por exemplo, o Programa de Estabilização; a política qm
bial. que está levando a situações de desequilíbrio el{temo; os di-
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versos segmentos da oconomia, da agricultura, da indóstria de cal
çados. da indó.stria ~xtil e de tantos outros que hoje vivem situa
ções de inadimpléocia, de dese_.,go, de concordatas, de dificul
dades crescentes. 

Ainda nesse instante. a equipe ecoo.ômica está anunciando 
novas medidas de desindexaçio da economia; medidas essas que 
causam preocupação par.a. os _trabalhadores, porque. enquanto os 
rendimentos do trabalho - os salários - estio sendo objeto de de
sindexaçio praticam.eiJte total'Veji.JllOS. o que diz o art. goda Me
dida Provisória: 

Ait. 9" - É assegurado aos IIabolhadores, na pri
meira dala-ba.se da respectiva categoria após a vigência 
dessa Medida Provisória, o pagamento de reajUste IOlali
vô à variação acumulada do IPCr entre a última data-
~ e junho de 1995, inclusive. · 

Trata-se ainda de um ,..jlsle que ocxxreri apems na 
dala-base. 

Os artigos que se seguem dizem o seguinte: 
Art. 10. O· salmo e demais condiçõe• .. r ....... 

.,.. ao trabaibo continuam a ser fJXados e revistos na rcspec.. 
tiva data-buo aDUal por intenn6dio da livre ncgociaçio 
coletiva. 

Art. li. Frustrada a negociaçio dinota, as partes 
develio, obrigatoriameni.O, aoi.Os do ajlizamento do dis
sídio colelivo, solicitar ao Ministério do Trabalho que 
designe um mecliadcr para o prosseguimento do proces
so de negociaçiQ coletiva. 

Enfim. s6 para dtm•um exemplo, n:gistro que para as p.-6-
prias receitas govemameDla:is incidirá a UFIR trimestral neste se-
mestre e, no semestre que vem. a UFIR. semestral. Pam os :rendi
mentos do trabalho, assegura-se uma única vez, anualmente, _na 
data-base, um reajuste. Por outro lado - repito -,para diversos ti
pos de rendimento, como as próprias n:ceitas goveiJlãinCD..tãis, o 
ajuste ~ trimestral. 

Seria importani.O que pudéssemos, no Senado Fedetal, reali
zar o mais amplo debate. SUgiro à Presidéncia do Secado que re
ceba sugestões da parte de todos os Srn. Senadon:s sobre o melhor 
encaminb.!_meoto, a .m~lhor forma de conduzir esse grande f6mm, 
que pode ser ae natureza. intemaciooal., com a preScuÇa dos mais 
eminentes economistas do Pafs, como tamb6m de outros pafses e 
quem sabe os Ministros da Economia de países que pasum por si
tuações semelhantes às da economia brasileira. 

Assim. eu gostaria de n:fmçar essa sugestio, que 6 de diver
sos Seoadon:s e do próprio Ptesideme José Samey. 

Muito obrigado, Sr. Presideole. 

Duronte o discurMJ do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
José Sarney, PresidenJe, deixa a catkira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. BeiJo Parga. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Não havendo quem 
peça a palavra. encerro a discussão. 

A proposta cODSta:t da Ordem do Dia da sessão ordinária 
da próxima seguoda-feim para prooseguimeoto da disCussão. Será 
a quinta e última sessão de discussio. 

VoltA-se à lista de Oilldon:s. 
Concedo a palavra ao Senador Eruaodes Amorim. V. Ex' 

dispõe de 50 minutos., ou seja. at~ o encerramento da sessio. 
O SR. ERNANDES AMORIM (POT-RO. Pronuncia o se

guinte discui>O. Sem n:visio do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, antes de ler o meu discurso, vou fazer refer€ncta a 
alguns pootos nele contidos, que já foram discutidos por alguns 
Senadores. 

Reíuo-me aos pequenm Estados. principalmente os da Re
gião Norte e Centro-Oeste. Ouvimos as palavras do Senado< Edi
soo Lobio, que abordoo a questJ.o dos pequenos Estados, e da Se
nadora Júoia Marise, que falou sobn: os Estados mais pobres. O 
nosso Estado de Rondônia, """"'"""' criado, 1.0m sido esquecido 
pelo Governo Fedetal quaode dos n:pos,.. de""""""" da Ulrih · 

No ano passado, por exemplo, tivemos cortes de rt'lCIJISO&, 

na área da educação e da saúde, no valor de 70%. Portanto, Ron
dônia., bem como os Estados do Acre. Roraima e Outros Estados 
da Região Nane - n:pito- são sempre esquecidos. 

Nesta Casa, noo, Senadon:s destas n:giões, não fazemos ou
tra coisa p. nio ser aprovar melhorias para o resto do Pais, pam os 
gxandes Estados, principalmeni.O para os que deveriam ajldar os 
menores~ os novos e os pobres. No entanto, aprovamos a rolagem. 
de dívidas, e~stimos e melhorias para esses grandes Estados e 
para essas outras populações. 

Cbama'mos ai.Onçio principalmeni.O para a coofocçáo da Lei 
de Dir<lrizos Orçamentárias. LDO. Qu""'!Doo apoio pom aprova
ção de teali'SOS suficientes para o areodimento Aqueles Eaados 
que participam da União, mas que não tem sido respeitados nas 
suas ~iviiidicações. 

O setor de saúde nos Estados da Região Norte é falido, 
pois DOS. orçameotos anteriores sempre reduziiam A metade as vei:
bas a ele destinadas. Em se tratando de 10giio onde ocoa-em doen
ças endémicas, acreditamos que deveria. ser dado melhor atendi
mento por porte do Ministório da Saúde. 

Estamos assistindo a preocupação do Ministro da Saúde 
quanto à aprovaçio do IPMF para ser aplicado na saúde. Para a 
criaçílo do IPMF, há um projeto, nesta Casa. de autoria do Senador 
Lúcio Alcântara, ao qual vamos propor emenda. 

De antemão acreditamos que esse IPMF, diante de tantos 
impostos, ~ mais um peso sobre o contn"buint.e, sobte o povo brasi
leiro. Se porvenUlm esse projeto vier a ser aprovado, vamos pro
por emehda no SCIIltido de que os recursos obtidos por esu arreca
daçio sejam distribu!dos a todos os Municipios e a tode o Pa!s 
mediaoi.O o aumento do iodice do Fundo de Participação que os 
Municipios e Estados n:oebem da Federação, até pmque a modaJi. 
dade usada pelo Ministmo da Saúde, a nosso ver, não é corn:ta. 

A aplicação dos n:cursos, feita anteriooneD!e atmvés do 
SUS diretameui.O ao serviço público estadual e municipol, surtia · 
mais efeito. O dinheiro era aplicado düetamente pelas prefeituras, 
pelos funcionários públicos já cootra~Ados, pelos Estados e pelos 
Municípios. Com essa nova modalidade, a verba 6 distribuída aos 
Estados, pant plgar bospitaill e instituições. Evideoi.Omeote, ao Jl"· 
gar hospitais, esses recursos federais pASS8Dl a ser investidos na 
áml eiJllll'I'SOl'Úl Em se tratando de ma e_.,sarial, a ini.Ooçio 6 
auferir lucros; evidentemente. o atendimento 6 menor, não sei se 
pela qualidade do serviço prestado ou por seu preço elevado. 

Tenho certeza de que esses recursos, se repassados ao ser
viço públioo e distribuídos aiiavés do SUS, propiciaria-que o setor 
de saúde seja melhor atendido, até pmque já temos infra-estrutura, 
que está parada em todo o Pais, bem como pessoal já contratado 
pelos Estados e Municípios. 

E agom, com essa nova modalidade, esses tea.~rsos sio dis
tribufdos aos Estados para pagamento a hospitais e a outras insti
b.lições. Evidentemente que, ao pagar essas instituições, esses re.:. 
cursos federa.is seria investidos na área empresarial E, tratando-se 
desta área, como a saúde~ por exemplo. a intenção ~ auferir lucros. 
deixando a desejar no que se refere ao atendimento, que será. feito 
em menor_ número; e no que diz ~peito à qualidade. tendo os aS
sist!dos que pagar altos preços cobrados oom os serviços médicos 
no ai.Ondimento à comunidade. Estou certo de que, com o repasse 
desses recursos; atiavés do SUS, o setor de saúde será bem ai.Ondi-
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do, até porque já existe_ Uil'Ul infra-estrutura em todo o País. Atra
vés da política adm.irilStra.da adotada. pelo Ministro Adíb Jatcne, 
todo esse dinheiro 6 enviado ao setor e~sarial, o que resulta na 
falta de recurso suficiente para cUidar da saúdC a níVel nacional. 
Por outro lado, o atendimento à ~lação ficaria mais sU.cateado. 
abandonado, juntamente com toda a infra-estrutura existente. 

Coml> disse anterioim.ente, há uma preocupação em cima 
dessa LOO já.que, em orÇamentos anteriores. a Região Norte sem
pre foi Sacrificada. Neste momento, peço o apoio dos Srs. Senado
res representantes da Região N011e, como também dos repre
sentantes dos demais ESLados nesta Cada. para que a nossa região 
seja beneficiada cOm Um volume maior de :rerorsos. 

Outra quest.io, é a respeito da falência em relação aos Esta
dos da Região Norte no tocante à ~ de impos<os. já que 
para lá o tctomo é quase zero. U., também. pagamos impostos. -

Cito o exemplo do Ibama. que arrecada milhões e milhões 
de reais na nossa região com a vdlda da madeira e com projetes de 
desmatamento, e nada do que é aneca.dado por este órgão reta'na 
à região. • 

Sr. Presidente, estamos fazendo um estudo onde ptetende
mos argair o Ibama, perante a Justi~ a respeito desse dinheiro 
desviado de IOda a Regiào Norte, dinbeiro pago pelo sofrido povo 
do meu &tado. Os Iq>resentantes do Ibama, deisando de rumprir 
a Ie~ cometem ctimes de responsabilidade, os quais, denlro de 
poucos dias, apuraremos, a fm1 de que esses IeQJ.tws sejam n::al
menle aplicados no desenvolvimento da nossa região. 

Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, outro assunto quero 
abordar nesta manhã de hoje. 

A grmde maioria das unidades da Fcdemçio bnsileiia, 
pressionada pela multiplicação do endividamento e pela justa co
lmmça da oomunidade desatendida da ptestação dos serviços bási· 
cos de que é necessitada e credora. vive sob a ameaça permanente 
de falência. Pois a nova Carta., fortalecendo as prerrogativas dos 
governadores e assegurando a transfer&lcia dos mcursos deferidos 
para os Estados, vem sendo em ambos os mandamentos continua
mente desobedecida. 

Em cenário como esse, desaparecem na prátiCa -os insfitülos 
de au&onomia administrativa. as regms norteadoras da descentrali
zação das _gestões e a prestação minimamente Correta dos serviços 
públicos,· suli"tituidas pela negaçio dos direitos sociais e da cida-_ 
dania. pelo retrocesso da atividade econômica estimulada pelo Es
tado, pela completa estagnação do sistema goVernatiVO nessa esfe
ra da Administração l'líblica. 

De acordo com ao determinação oonstiwcional. explicitada 
no artigo 157, os Estados devem receber integralmente o prOOuto 
da a=cadaçio do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer nablreza, incidente sohe rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles. suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem. a que se devem somar, quando for o caso, vinte por 
cento da arrecadação do tributo instiblido pelo Pcx:ler Centml, na 
fonna. autorizada pelo artigo 154 da Constituição Federal. 

Por fOIÇ& da Emenda Constitucional n° 3, de 1993. compe.:
te aos Estados a instituição de imposto de transmissão causa m-o...,. 
tis e doação, assim como operações relativas à. circulação de mer
cadorias e sobre prestação de ser"iços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicações, e ainda sobre a propriedade de 
veículos automotores. 

A par disso, consoante o artigo 159, deve a Uníão a eleS re
passar, mediante a interveniêncía do Fundo de Participação dos 
Estados. vinte e um inteiros e cinco décimos por cento- do produ
to da am:cadaçio dos impostos sobre produtos industrializados e 
sobre renda e proventos de qualquer natureza. mais três por cento 
para a aplicação em progmmas de fmanciamCD.to ao selar produti-

vo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, "attavé& de suas 
instiblições fmanceiras de caráter regional". e mais dez JX'f" cento 
do total da ~ do Jmposto sobre Produtos Industrializa· 
dos, limitado a vinte por cento para cada beneficiário, proporcio
nalmente ao valor das respectivas exportações desses produtos, daí 
excluída a parcela paga nos terrooo do artigo !57, há poco citado, 
e deduzindo-se a tta.nsferência aos Municípios de vinte e cinco por 
cento desses rerorsos. 

Por fun. na ma do ensino. dispõe a Constituição Federal, 
em seu artigo 211, que a União ''pn::stari assistência tb;nica e fi
nanceira aos Estados", para o desenvolvimento de seus sistemas de 
ensino~ a eles impondo a obrigatoriedade de aplicar, apenas nesse 
setor, um quarto do que obtiverem a título de receita tribnária. 

No Ato das Disposições ConstitUcloõaís- Transitórias, em 
seU ai1igo 14, dispõe-se sobre a tnmsfa:maçio e instalação dosEs
tados de Roraima e Amapé.. seguindo as normas, critérios e mode
lo informativos da criação do &.;tado de Rondônia. efetivada nos 
texmosdaLeiComplemeotarn°4l de 1981. 

E:sse diploma. legal. em soo artigO 36, deferiu à União. até o 
ex=ício de 1991, a responsabilidade pelas despesas deoomntes 
dos pagamentos aos servidores p:lStos à disposição do Governo do 
Estado, assim como aqueles nomeados ou admitidos até 5 de julho 
de 1978, e em exercício na data de vigência da Lei Complementar, 
na antiga Administração do Tenitório Federal de Rondônia. 

Além desses, o pessoal da Policia Militar do Território pas
sro a oonstiblir a Policia Mili.tar do Estado de Rondônia, preser· 
vando os seus direitos e var.tagens. Finalmente, os contratados 
pelo Território após S de julho de 1978, e que estavam em exerd
cio na data de criaçio de Rondôoia. passaram a i.Dtegrar a tabela 
especial de empregos, at6 in~sso, mediante oonrurso públioo, no 
Quadro Pennanente de Servidores do Estado. 

De acordo colo essa mesma Lei COmplementar D0 41 ,_de 
22 de dezembro de 1981, foram transferidos para o domlnh do 
novo Estado a posse e admínistraçio de bens do antigo Tenitório. 
assim como as rendas, direitos e obrigações relativas a convênios. 
contratos e ajustes fmnados pela. União no i.Dteresse-ao Território 
Fedem! de Rondônia. Por igual, foram transferidos os órgãos e 
serviços públicos, e suas entic\ades vinculadas. 

Ao Govemo do Estado de Rondônia coobe efetivar a ga
rantia de todos os direitos e vantagens dos servidores absorvidos,· 
ficando a responsabilidade pelo pagamento de provemos aos inati
vos e pensionistas a cargo da União, também n::sponsável pelo su
porte orçamentário do Progmna &pecial de Desenvolvimento do 
Estado de Rood&ia, oom a duração mínima de cinco anos, e pela 
dívida fundada c encargos rm.anceiros do Territ6rio. 

Nio obstante a cuidados ~ da Lei, o Estado do Ron
dônia, em toda a sua breve história, viveu submetido a dificulda

- des de variada ordem, sem que file chegasse. com a urgência dese
jada, o ootrespondente SOCO!TO do Poder Central. 

Para o Estado de Sio Paulo, no entanto, promoveu-se bá 
pouco-empréstimo de seis billiões de reais, destinados ao sanea
mento das contas altamente deficitáriaS 00 B.ãnCspL Além disso, 
autorizada pelo Govemo Federal. a Administia.Ção paulista obteve 
empréstimo externo de seiscentos milliêies de dólares. a serem 
aplicados no projeto de despoluição do rio Tietê. Acrescente-se ai 
o investimento na construção da ponte rodoferroviária de Santa 
Fé, na fronteira com o Paraná. custeada pela vetba de duzentos e 
cinqüenta milhões de reais, db Orçamento do Ministério dos 
Transportes. 

Deve-se observar, também. que a Lei de Diretrizes Orça
mentárias, aprovado ontem pelo Congresso Nacional, garante as 
dotações requeridas para as obras de conclusão dos sistemas me
troviários--do Rio de Janeiro e -de Br.tsília. O Distrito Federal, a 
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propósitO, até mesmo por sediar os três Pc.xlerc:$ da República, 
vem sendo regularmente benefidiâo pelo repasse das verbas ne
cessárias à manutenção dos setotos Saúdo. Segurança e Educação. 

E para Rondônia? Para o nosso Estado, e tantas outtu uni~ 
dades da Federação esquecidas pelo Govemo, so!DOIIIe a desculpa 
de que a pobreza do Tesouro impede qualquer amparo fmanceiro 
aos seus projetos de desenvolvimento, qualquer socom> que as resga
tem. das inumeráveis difiCUldades em que vivem. há tanto tempo. 

Recebendo a traDsferêo.cia dos encargos, os Estados, em 
geral não tiverun da União a contiapartida do repasse dos reapee· 
tivos recursos, de forma a se ver garantida, em nivel satisfatório, a 
prestação de serviços roqueridos pela população. 

Veja-se. apenas como exemplo recente, que o Ministro 
Achb Jatene. alegando inexist&lcia ~ verba. recusa-se a tnnsferir 
os pagamentos devidos ao Sistema Uoico de Sallde. Reajustadas 
as despesas com intemaçõcs, consultas, intervenções e cinngias 
realizadas pelos hospitais conveniados, ficaram sem cobertura or
çamentária as diferenças do aumento de 570 pai1l 900 mifuões de 
reais nos dispêndios do MinisMrio. 

Sobre essa questio, 'por sinal, já se promlnciav&. com acer
to e oportunidade, o Governador Jerônimo Garcia de Santana, ~&
ferindo-se ao período de 1987 a 1991. qu&lldo administrou o Eata. 
do de Rondônia. Eufatizaudo que ''o Govemo Federal Dia cumpre 
nem mesmo aLei Complementar D0 4l, de 198tt', relata. o abando
no de Rondônia à sua pt6pria sorte. 

Na área da Educação, reporta-se à falta de apoio e de recur
sos para o atendimento das necessidades do Estado, ap:mt.mdo que 
outras unidades da Federaçio recebem somas coosideráveis das 
verbas pllblicas. Rondônia. que em 1990 deveria colllar com ver
bas orçamentáriaS superiores -ã um bilbio de cruzeiros, teve mpas
sados pelo Ministério não mais do que 300 milhões de cruzeiros, 
obrigando-se. com isso, ao ver crescer o número de crianças fora 
da escola. 

Em água e saneamento; ã-CSC:assez ~geral A Caixa Econô
mica Federai priorizou os projetas de GoW e Mato Grosso do Su~ 
nwginalizando de seus programas ,de aplicações os outros Eata· 
dos. Os projetos da CoiDJlOilhia de Aguas e Esgotoa de Rondônia. 
que objetivavam a ampliação dos sistemas da Capital e o atendi
mento às eidades de Vilhma e Rolim de Mouta. foram engavctadoc. 

No'Setõ<'Saúde. o oomportamento do Govemo Federal foi 
lastimável. Naquele ano, o Estado de Rondônia teve ~dos 
ce<ca de SOO mifuões de ,cruzeUos doa rerursos provenientes do 
convênio com o Sistema UDico de Saúde. As metas do programa 
de municipalização dos serviços assisteDCia.is m&iiC05 fracassa
ram pela absoluta falta de condições fl.DI.Dcei:ras. enquanto eram 
mamidos para o Estado do Acre repasses de rec:t.mOS quatro vezes 
ruaiores do que os coosignados para Rondôuia. 

Em crise permanente, a área de saúde e51adual, à mingua 
de dotações federais, foi pieSSióDAda pelos Executivos Municipais. 
que ameaçavam desistir da admin.istmçio de centros de atendi
mentos e de hospitais, ante a impossibilidade de mantê-los em per
feitas condições de funcionamento. Os recursos do SUS. que de
veriam ser duplicados ou lripl.icados. simplesmente foram reduzi
dos. naquele exercício. sem qualquer explicação. 

O Hospital de Base, o Centro de Medicina Tropical e o 
Pronto Socorro, não se sabe a razio, foram excluídos dos repasses 
das verbas de custeio. a cargo do SUS. No entanto, o Estado ofere
ce o dobro ou o triplo de sua contrapartida, para mjnjmjzmr os pu
blemas enfrentados nesse setor. no qual somente a malAria faz tre
zentas mil vitimas a cada ano. 

Nio é mais amena a situação no sctor tranSportes. segundo 
relata Jerônimo Santana. O Governo Foderal abandonou a conser~ 
vação da BR-429, ligando Médici a Costa Malques, obrigando o 

Estado a executar a manutenção da estrada. De i"gual modo, Ron
dônia terminou assumindo a maior parte das despesas com o asfal
tamento da BR-421 e BR-425. responsabilizaudo-se também pela 
conservação da BR-17l,ligando Vilhena aluína. 

Os apelos do Governo do Estado, reivindicando apoio fede
ral para a implantaçio do corredor de exportação pelo rio Madei:Ia. 
jamais foram respoodidos. Todavia. essa seria a melhor solução 
para a agricultun. roodonieo.se. cujos produtos encontrariam mer
cado certo na região do Caribe. não se contando os benefícios para 
o eSCOilmento das produções do Norte do Mato Grosso e do Acre. 

Em resumo. esse documento assiDala que o Estado de Ron
dônia se~JlPI" recebeu menos do que deveria. nos termos da Lei 
Complementar de sua criaçio. De forma inevitável. as inte~ta
ções da autoridade econômica federal restringiram as ttanSfel'Bn
cias, impedindo a oonsolidação daquela unidade federada e de 
seus vinte e irEs municípios. Com meridiana clareza. a Lei foi edi
tada para beneflCiar o nascente Estado. no entanto, o Poder Cen
tral, por todos os meio~y embaraçou os projctos de desenvolvimen
to e seccionou, impiedosamente, o aporte de re<:Utsm necessários 
apenas ao suprimento dos serviços básicos. 

Por tudo isso? o tratamento dispensado a Rondônia é abso
lutamente discriminatório e injlsto • conclui Jerõnimo Santana. A 
aus&lcia de uma polftica do Governo Federal. que se mostre sensí
vel aos problemas do Estado, importa em manter oo abandono a 
sua popJiaçio cada vez mais empobrecida. 

Vamos concluir. Sr. Presidente, registrando que há uma cri
se evidente dos serviços públicos. manifestada de forma grave nas 
áreas de saúde, educação e segurança. que se completa oom a as
censão das dividas no canplexo de suas relações com os bancos e 
as empresas estaduais. Exemplo mais coohecido desse fato. o Es
tado de Slo Paulo. sem dóvida o mais importante do Pais. 

Nesse quadm peeoeupante, o Estado de Roodônia reclama, 
cem· inteira procedência, tratamento ao menos assemelhado ao que 
vem seudo ~do pelo Poder Eaeauivo. na sua função básica 
de gamntir a sobrevivéncia das uuidades federadas e auxiliA-las 
em seus projetas de desenvolvimento. 

Se os males do agudo processo recessivo deflagrado e man
tido pelo Governo Federal impõem sacrifícios imensos a todos os 
Estados. nio é justo ou aceitável que apenas uns poocos. com um 
passado de riqueza e prosperidade, mereçam a assistência ampla · 
que lhes vem sendo assegurada. 

O privilégio de uns. sendo a discriminação doa outros, de
certo não contriooi para o fortalecimento da unidade da Federaçio. 
que todos os presidentes juram defender. Impõe-se. por isso. qJe o 
Poder Executivo reveja as distorções no processo de distribuição e 
repasse dos recursos píblicos; que preserve o equilíbrio dos adian
tamentos. empréstimos e auxflios deferidos aos Estados; e. por 
fun., que adote uma politica nacional. claramente defmida. de sa
neamento financeiro dos Estados, garantido-lhes o exercido pleno 
de suas competências, os rerursos para solver as suas despesas e 
cumprir bem os seus deveres sociais e econômicos. 

Era o que tínhamos a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) • Conoedo a palavra 

ao nobre Senador Valmir Campelo. 
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o se· 

guintc disalrso. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente. Sn: e 
Srs. Senadores, cu últimas d6cadas. Uderes e representantes do 
Governo Fedem! têm anunciado projetos. planos e operações para 
recupemr a malha rodoviária brasileira. E nada acoolece. Milhões 
de ..ais sio perdidos por conta de buracos que dificultam o trtnsi
to de caminhões. ômêus e carros de passeio. Algumas estradas. li
teralmente. acabaram. Não há como escoar a safra. não há como 
exportar a nossa grande e importante produção agricola. Os preços 
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dos fretes aumentam de maneira desproporcional e os acidentes de 
trânsito resultam rm uma multidão de mortos e feridos. 

O Brasil é um país continental que, nos anos sessenta. deci~ 
díu dar prioridade ao transporte rodoviário. Acabou com ferrovias 
deficitárias, parou de investir nesse setor e decidiu construir estra
das. Esse projeto durcu enquanto houve diDheiro para. abrir novas 
frontei:ras. o•sooho acabou em 1982, no momento em que os ban
queiros internacionais decidiram que o Brasil precisava parar de se 
endividar e iniciar o pagamenlO devido. A partir de entio, o Go
verno Federal viu~se na situação de nio dispor de recursos para 
abrir novos camiDhos. nem pua manter as suas rodovias já em 
funcionamento. 

Alguns exemplos sio dcmonstmtivos dessa situaÇio absur
da. A ligação entreSioPaulo c Panmá, porinteun6dio da BR-116, 
a chamada "estrada da. morte", 6 responsável por uma quantidade 
inacreditável de mortos e feridos, além de redundar em incfici&.
cia par.> o transporte de cargas. Nilo bi uma estrada ligando Rio c 
São Paulo a Buenos Aires, assim como não M uma boa estiada li
gando o Cenlro-Ocstc ao litoral Toda a produçilo a8flcola dosEs
tados de Mato Grosso c Rondônia é escoada pelo Porto de Santos 
e tmfega. oa BR-164, que Dia conhece cxmservaçiob,mu'àosanos. 

Essa situaçio, que TCSUltA de ineficieDCia administrativa, de 
má gcstio da coisa polblica c de excesso de burocracia, prejudica 
eilOl'melllente o Brasil e dificulta seu de$e.uvolvimento. O enorme 
csfOtÇO realizado no sdor agdcola pom alargar fron.,iiu, elevar 
produtividade c obter signiflC81ivos ganhos de produçilo flC& anu
lado quando o produto ~ colocado na estrada. Buracos, asfalto 
ruim, falta de policiamento, cníun, esse conjlmo de inefici&lcias 
que indica má conservaçio, conspira contra o sucesso da agricul
tura e prejudica o brasileiro. 

Sr. ~sidente, Snt e Srs. Senadores, cinco mil bms:ileiros 
morrem. por ano, em acidentes nas rodovias. O trinsito 6 o Inaior 
=ponsivel pelas m~s no Brasil, superando doenças cardlacas, 
respiratórias, endémicas c a AIDS. O !Iinsito mala, por ano, o 
equivalente, em vidas humanas, a queda de dez aviões Boeing 
747, o Jumbo. 

Em toda a Guem1 do Viclnã, as Forças AtmadaS doO Esta- ~ 
dos Unidos da América pe!deram 50 mil homcus- As rodoviaa 110 

Brasil viq_matar o mesmo mímero de pessou em 10 liDOS. O tdn· 
sito no Brasil é -uma doença que mata. Isso é o resultado, em gran
de parte, da falta de manutençilo das .-das, da falta de sinaliza
ção e da inexistência de policiamento. Estamos falando aqui da 
omissão do Estado. 

Aqui perto, na Rodovia BR-070, que liga Brasilia a Cuia
bá, o Departamento de Estradas c Rodagem rcgislrol 340 aciden
tes de trânsito, no ano passado, praticamente um por dia. Naquele 
pcrlodo, I II pessoas mmm:am, quatro vitimadas por alropcla
mento e 107 em conseqüencia de desa~s. Ocorreram ainda 209 
acidentes sem vítimas e cinco atropelamentos sem morte. Na Ro
dovia Régis Bittencourt, São Paulo-Curi.tibe., a chamada ''rodovia 
da m~". ocorreram 2500 acidcn.,s cm 1994- Neles 214 pessoas 
perderam a vida e 1.366 sofrcmm algum tipo de lesão. 

A história do desmazelo com as rodovias federais começa 
em algum momento no fmal do anos 70, com o chamado segundo 
choque do petróleo. Naquele mçmento, iniciou~ um processo de 
debilitação do Fundo Rodoviário Naciooa~ atmvéa das pollticas 
fiSCaÜ do Governo ~ Uoiilo, que rcsultanun na~ redução das ali- ~ 
quotas do Imposto Unico sobre Lubrificantes c Combustivci:l U
quidos e Gasosos. Es., imposto.,múnou sendo extinto pela Coos
timição de 1988, A conseqüEncia dessa decisão é vi:livcl a todos: a 
degrndaçio da malha rodoviária federal, que boje está numKsitua
ção lamentáveL So:m.ente 45%, Sr. Presidente, S'h e Srs. Senado
res, das rodovias federais pavimentadas, segundo dados do Geipot. 

se encontra cm boas condições operacionais. Dos l'60 mil quilô
metros hoje existentes, mais de 43 mil estão em situação deficiente 
de conservaçio. 

Na. malha rodoviária -nacional circulam 95% dos passagei
ros, e mais de 60% da carga do Pais. A deflCi&lcia das estradas 
ocasionam custos operacionais adicionais da ordem de US$4,2 bi
lhões, Vou repetir, Sr. Prcsidcn.,, Sr"s. c Srs. Scmldorcs, US$4,2 
bilhões. Os dados, tomo a dizer, silo citados cm estudo n=nle. de 
abril de 1995, realizado pela Empresa Brasileira de Plancjamento 
de Transportes, o GcipoL ~~ 

Os problemas detectados. pelo estudo, nas rodovias brasi
leiras sio, basicamente, Os seguintes: a má conservação implica o 
CODSUDJO de 58% a mais de ccmbustível; custo operacional adicio
ual de 38%; número de acidcn"" até superior a 50% ao estimado: 
e tempo de viagem maior em 100% ao planejado. O desleixo na 
cooservaçio das estradas é responsivo! por 60 mil acidcn.,s por 
ano, um número seis vezes maior que os revelados pelos países da 
Conmnidade Européia, Estados Unidos c Canadá.. 

A oon'Cta consctVação das estradas poderia reduzir à meta
de os ablais níveis de acidentes nas estiadas brasileiras. Esta situa
çio dramática resultou dos baixos uiveis de investimentos realiza
dos nos lil.timos quinze mos no sctor e dcc<ne, também. da des
truiçio do modelo de fmanciamenlo existente no antigo Fundo 
Rodoviário Nacional. E pmciso, Sr. Presidente, Só. e Srs. Sena
dores. que o Governo Federal inicie, em cariler de urgSncia, esbJ
dos par.> cstabcle<er uma poUtica de investimento ncs., sctor. 

Para que V. Ex's .,nham uma idéia do que está ocorrendo, 
o Governo investe hoje. em pavimentação, restaumção e niamlten
ção de estradas, a quarta parte do que fazia na década de sc.,nta, 
Naquela ocasiio a frota brasileira era de dois m:i1hões de veículos. 
hoje é de mais treze milhões. Aumentou o mJmero de veículos, 
eleva.ra.m~se as tonelagens de carga, cresceu o número de passagei~ 
ros, e os investimentos nas rodovias foram reduzidos. Viajar, por 
rodovias DOS dias·de hoje. DO BrasiL 6 uma aventura perigosa. 

A experiência intemacional demonstra que os programas de 
recupençilo de rodovias dependem de um mecanismo financeiro 
eficiente. firme. confiável e estável pari. garantir os recursos con
dizentes com a necessidade do sistema. Para reverter o quadro de 
deterioriz.açio de rodovias nacionais é necessário investir, por ano, 
usss bilhões. 

Diversos paises possuem um sistema de·impostos que pro
duzem receitas. vinculadas a rodovias. Cito alguns deles: Estados 

~ Unidos, Bolivia, Colômbia, lshlndia, Holanda, Sulça, África do 
Su~ Togo, Gana, Zaire, Mali, Japilo c Austnllia. 

Nos Estados Unidos foi criado, cm 1956. um fundo de et6-
dito rodoviário, junto com um Plano nacional para construir o Sis~ 
tema rodoviário interestadual. Esse programa é avaliado pelo con
gresso a cada cinco anos. Os recursos têm origem em impostos so
bm coml:ustíveís. pneus e vendas à varejo de caminhões. O pro
grama fmanciou mais de 845 mil quilômetros de construção ou re
consttução de rodovias c 18 mil pon"'s-

Ainda, nos Estados Unidos, a prática da vinculação da re
ceita originário de um imposto é muito difundida entre as unidades 
da fcdctaçilo. Dos 51cslados norte-americanos, 47 utilizam a vin
culação de receita. Isw signiflca, na prática. que os Estados e a 
Uniio utilizam um sistema de impostos para a construção e manu
tenção de nxlovias. O resultado 6 que o contnõuinte JlOtte..ameri
cano dispõe de uma malha rodoviária enorme, bem conservada c 
capaz -de suportar o tnlfego de milhões de vciculos. No Brasi~ o 
contnõuinte não paga impostos com I!:CeÍta vinculada à oooservação e 
mawtençilo de rodovias, mas não desfruta de estradas confiáveis. · 

Há, Sr. Pn::sidente, Sô e Srs. Senadores, quem pense em 
privatizaçao de rodovias. Há qp.em pleiteie a volta do Imposto 
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Único Sobre Combustíveis. São caminhos e alternativas. A verda
de é que o assunto precisa ser discutido, miaiisaclO e delibelado. É 
importante e urgente en.conttar.:-se u:nia solução. Os 160 mil quilô-
metros de rodovias pavimentadas brasileiras estão se acabando por 
má conservação. Além do prejuízo em si, estradas mal conserva
das significam maiores custOS e uillDlÍiD.Cro expressivo de aciden
tes. Os brasi1eiros estão morrendo nas estiadas por culpa. do Go
verno R-deraL É o momento de ieverter esse quadro desolador e 
encontrar uma solução defmitiva, objetiva e duradwra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Con=lo a palavra 

ao nobre Senador Geraldo Melo, que dispõe de 50 minutos para 
proferfr o seu dísctirsO. ---

0 SR. GERALDO MELO (PSDB-RN.Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S:r"s e SIS. Senadotes, inicial
mente. não posso deixar de consignai o meu sentimenlo de certa 
insatisfação com os capricllos de um procedimento regimental que 
submete qualquer um de nós a passar. como passei, sete dias 
aguardando a oportunid.ade. de chegar a esta trituna. inscrevendo
me regularmente para falar, tendo podido, en~tanto, manifestar
me sobre outros temas que surgiram no docorrer da semana. 

Mais de uma vez assisti, como boje. compaubeiros que 
nem precisaram se inscrever fazerem trés ou quatro discursos 
numa úniCa sessão. _ ~ _ 

Isso não é culpa de ninguém. mas não deixa de ser perturba
dor que,. num fmal de semestre, um Senada: que deseje trazer a 
sua contribuição ao debate das questões que m.aís inquietam o 
povo brasileiro neste momento t~a que fazê... lo' diante da paciên
cia apenas de V. Ex&s. neste cenáriõ andado, de cadeiras vazias. 

O Sr. Pedro Simon- Senador. permite~me_ V. Ex• um bre-
ve aparte? _ _ _ 

O SR. GERALDO MELO· Ouço V. Ex'. 
O Sr. Pedro Simon - Da nossa parte não hi paciência, mas 

muita alegria em ouVi-lo. Senador. 
O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Senador. 

Muito me honra v~ lo no plenário neste momento. 
Se, como diria Camões, "lá. do assento et&eo - onde esti

ver -, memória desta vida se consente", não sei o que Rui Barbosa, 
olhando de lá, pom este plenário. no dia de hoje, estaria pensando 
do que reSta dõ Congresso Nacional do seu País, que é também o 
nosso País. 

Mas, Sr. Presidente, deixando essa questão de lado. vim 
boje aqui pua fazer algumas reflexões, no momento em que a im
plantação do real com.pleta um ano. Diante de IWita coisa que tem 
acontecido, que tenho visto e ouvido c sobre as quais penso que 
seria importante que pudéssemos discutir. 

Ouço os críticos _do Plano Real çensura.ndo o Governo pelo 
fato de que há problemas no Brasil, pelo fato de que há. desempre
go no Brasil, pelo fato de que há um resfduo inflacioo.ário no Bra
sil. pelos desconfortos que a ccooomia ainda tem que eofreDiar nessa 
sua tempestuosa nwt:ba no caminho da chamada ll1<ldemizaçlio 

Em primeiro lugar, gostaria de ~tar. qua.odo ouço es
sas críticas, se alguém hoje gostaria que o Plalió Real desa~ e 
que o Brasil voltasse a viver como vivia quando ele foi instituído. 

O que me ocorre perguntar se o Bmsil piorou depois da im
plantação do real, se a vida do nosso povo, boje, é mais di.ficil do 
que era antes da implantação do Plano Real Acredito que todos 
têm a mesma resposta: não haveria ninguém. desde os mais altos 
degraus deste Congresso Nacional até a mais humilde das casas 
dos_ brasileiros, que hoje desejasse que o Plano Real fosse extinto e 
que o Brasil voltasse a ser o que era antes da sua criaçiio. -

Problemas, a economia enfrenta boje e enfrentará no fubJ
ro; problemas, a economia enfrentava quaildo o Plano foi instituí-

do; probleDl2S enfrentam as economias e as sociedades dos paises 
ao nível dos quais queremos cbegar um dia. Estão elas cOnvivendo 
com problemas e dificuldades diferente das nossas. Mudam a na
tureza,. as características, as causas. os riscos, os problemas. Mas 
eles existem e continuarão a existir. 

A economia hoje está sujeita a comportameritos que cOnsti
tuem verdadeims heresias. Quem poderia .in:iãginar inflação com 
estagnação, se as duas coisas se opunham, se. conceitualmente, era 
impossível haver: numa atn:losfC:ra. de estagnação ecooômica com 
um processo inflaciooário? Diziam os economistas que a inflação 
era mn fenômeno associado. quase: se_mpre. ao crescimemo. A es~ 
tagnaçio e a recessão eram o estado oposto ao estado inflacioná
rio. E i economia, engendrando suas mutações. enfrentando suas 
contradições internas, foi criando milidades que nenhum compên
dio poderia prever. Até que se inventou uma palavra nova, honi
vel. a estagflação. que ~mais uma sigla do qUe uma po.laVTil. para 
expressar a possibilidade de uma realidade imprevista; a estagna
ção coovivendo com a inflação. 

Do mesmo modo, boje, a economia nacioiÍal enfrenta pro
blemas. B o que devemos fazer? Maldizer os que ftzei'aril- .i -reJor
ma cconômica oo enfrentar esses problemas? Acredito que é preci
so enfrentá-los, reconhecê--los, ter a humildade de aceitar que eles 
exi~m; abandonar os pedestais, a impOnência dos donos da ver
dade e a.cCitar com hun:iildã.de que os- problemas exístem. porque 
isso não envergonha, não pode e não deve envergonhar aos auto
res de políticà econômica nenhuma. 

Não haverá desonra profissional em admitii-qUe pelo me
nos em tn!s pontos estio localizados boje os problemas, os desa
fios e as dúvidas da economia nacional: na taxa de juros absurda 
do Pais, -que o própriõ Presidente da República um dia chamou de 
juros obscenos; na _política cambial. que. por mais que se mexa, 
ainda não produziu os resultados desejados; e na indexação da 
economia. 

Começando pelos pros, desejo apenas pergulllar. Será que. 
para combater ós riscos de inflação, a única receita que se conhece 
é a elevação da taxa de juros? O que houve com nos~ cientistas 
econômicos? Acabou o estoque de recursos, acabou a inspiração? 
O que houve pant. de repente, só termos a taxa de juros Pl:l1l me
xer? Se queremos uma economia de mercado, porque nlo ·deixar · 
que o mercado funcione, pelo menos, nesse aspecto? Pois não ve
nha ninguém pretender me convencer de que a taxa de juros alta é 
o reflexo do comportamento do mercado. A taxa de juros alta é 
uma decisio da burocracia. convencida de que é necessário subir a 
taxa de juros para conter a demanda e que é necessário conter a 
demanda para domar a inllãÇão. 

Esse mciio silOgismo é também uma.meia verdade. 

A elevação de taxa de juros tem limite. Vejam Õ que acon
tece boje: fala-se numa taxa de juros no crédito pessoal da oniem 
de IS% ao mês. Uma taxa de'l5% ao mês convive com a notfcia, 
que começa a circular nos jornais. de que tiVemos uma-pequena 
elevação na taxa inflacionária no mês que ~-

- E agora, se subimos a taxa de juros e a inflação também su
bir? Se os preços apurados se elevarem, o que faremos? Passamos 
de 15% pom 30% ou para 40% ou para 50% ou pom 100%? S6 tc
mos esse remédio? Evidentemente que o caminho não é por ai. 

Para que se contém a demanda? Contém-se a demanda JX'f
que ela excede a possibilidade de atendimento pelo fluxo da ofer
ta; ou seja, porque temos menos oferta e mais demanda. E por que 
não alUamos sobre a oferta? Se temos uma política para conter a 
demanda. está na hora de formular também uma política para ex
pandir a oferta. O objetivo ~ nivelar os dois flUxos; Hoje nivela-
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mos um. denubando apenas o lado maior. E essa a conduta que te-
mos seguido. O lado mais alto é o da demanda. Den:uba-se a de
manda uma vez. duas vezes, dez vezes, cem vezes. Ficaremos 
quanto tempo -um. dez, mil anos - segurando a demauda? Ou um 
dia bavetcmOS de pensar que tamMm poderlamos nivelar os dois 
fluxos, se estimulássemos a oferta? 

Por iito, creio que está. na hora de se dizer, com a mesma 
clareza com que se diz que os burocratas se reunkam e decidiram 
aumentar a taxa de juros. qual ~ o programa que vamos seguir para 
estimular a oferta. 

Um dia alguém me ensinou. entre a mirlade de defmições 
de inflação, uma que cu nunca consegui esquecer: a inflação é um 
processo persistente de aumento de preços. Nio hi processo per
sistente de aumento de preços onde houver abundincia. A abun
dância denuba os aumentos de preço. Signir1C2 mais oferta. maior 
atividadc produtiva. E a atividade produtiva estA tio sufocada 
quanto aqueles consumistas que estoumm sua conta no cr&lito 
pessoal,. 

O capitalismo brasiÍeiro é um capi!alismo de pais pobte; o 
capitalista brasileiro está vivendo ainda a etapa da acumulaçAo ini
cial. Noventa por cento das empresas que pertencem a brasileiros 
dependem de capital de terceiros para funcionar; sio empresas que 
tomam dinheiro empn:Siado; sio eiDJl'"SM que pagamjlroo. 

Subir taxa de juros na Suíça. é eficiente. Aumentam os ju
ros, o empresário suiço po.ga a conta e atenua a sua atívidade. No 
Brasil é diferente, porque não há o dinheiro para pagar a conta. E 
um empti:sti.mO de um milhão, do qual se cobrava 2%, 3% ao mês. 
nio vai ser pago porque o juro subiu para 10%. pua 15%, para. 
20%. O tomador cootinua devendo, P""l"e nio tem capacidade de 
pagar. Passa a incorporar custo crescente e passivo crescente. Com 
pteços estáveis. isso quer dizer fal~ncia. 

Portanto, os agentes produtivos estão sufocados. Aqueles 
que poderiam expandir a oferta cio estio podendo porque a taxa 
de juos se os condeDOU à penalização e à morte empresarial. 

O Sr. Humherlo Luceoa • Permite-me V. Ex" um aparte, 
Senador Geraldo Melo? 

O~ GERALDO MELO - Com muita boora;·s.nador 
Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena - Nol:n Senador, desejo me con
gratular com. o discurso de V. Ex•. Est.w de pleno acordo com o 
seu raciocínio. Sem ser economista. eu diria o seguiDte: sempre 
aprendi. quando esmdei Direito na vclli.a Faculdade de Recife, c 
sobtetudo Economia PoHtica com o velho Professor Amóbio Gra
ça. que o lastro da moeda em o ouro. Não temos mais esse lastro 
no Brasil. Então. o lastro da moeda. no Brasil tem que ser a produ· 
ção. Ai se resume o disa.trso de V. Ex'": sem produçio nio há 
moeda forte. 

O SR. GERALDO MELO- Agradeço o aparte que incor· 
poro. com muita honra. ao meu discurso. 

E se essas emm as crlticas do lado dos juros. preocupa-me 
muito a questio cambiaL Em qualquer país uma politica: cambial 
adequada seria qual? Como se poderia dizer que um pais tem uma 
boa política cambial? Pelos resultados. E que resultados seriam es
ses? Se uma politica cambial mantém estimulados os investidotcs 
e~geiros .a investir-rio-país; se·uma política cambial mantém es
timulados os produtoil:ls de bens de exportação para que possam 
cootimJar produzindo c exportando os seus produtos de ""forma 
competitiva; se uma política cambial nào desencoraja as importa
ções que venham a competir com os produtos nacionais, tende a 

garantir excedentes oo Balanço de Pagamentos e, portanto, a au-
mentar o estoque de reservas cambiais. - -

Nós estamos praticando no cimbio uma politica de bandas. 
Poütica de bauda. na minha opinilo, 6 uma poütica de faixas mal 
traduzida. Mas pua nio entrar nessas quesl3cs. que ji levaram o 
Senador l.auro Campos a peosar que aqui era o Senado doo Esta· 
doo Unidos, vamos cootinuar chamando de política de bandas. Na 
realidade, todos reconhecem que é necessário dar aos expottadon:s 
brasileiros um maior estimulo. E como se estimula um exporta
dot'l Se ele pudesse receber por algum bem que vende por um d6-
lar uma quantidade maior de reais, ele estaria mais estimulado do 
que recebendo uma quantidade menor. E a quantidade de reais que 
ele recebe depende da taxa de câmbio que esteja sendo pnticada. . 

Se queremos uma economia de mercado, precisamos dei
xar que o merCado decida qual é a taxa de câmbio. Não prei<Ddo 
dizer aqui que tenho a soluçio para problema algum, mas tenho o 
direito de Suscitar questões cm tomo das quais quem tiver respon
sabilidade possa refletir. 

Na minha maneira de ver. este era o momento de se toma
rem- algumas providências, enlrc elas a peml.issão para a existência 
de contas em dólar no sistema bancário nacioDa1, desde que ali
meDII<Ias por doas úuicU fooJes: rocunoo de investidores estrangeiros 
e pelas cambiais auferidas por expo!ladcla naciooais. O exportado< 
que ...:eheu uma carta de-., de US$1 milhlo, por exemplo. peloo 
pl'<)OOI<l6 que expcxtw, tem o direito de colocar em seu nome, em 
""""'da sua empresa. um dep6oito de US$1 milhio. Simultaneamen
te, que se retire o Banco Ceniial do mercado de câmbio. 

Por que se afU"'D& que as exportações sio --inflacion6ri.as? 
Por qu8? Porque aquele exportador ao receber a sua carta de cré<Ji. 
to, para tnnsformá-la em reais. vai ao sistema banc&io que opera 
em câmbio e o Banco Central tem praticamente a obrigação de 
comprar os dólares que ele m::ebeu. Se, teoricamente, o Banco 
Central não dispusesse dos reais. deveria emitir para quC aquele 
exportador os reocbene. 

Na minha maneira de ver, essa é uma obrigaçio que o Ban
co Central nio deveria mais ter. E na hora em que liberasse ínte
gra! e completamente a taxa de câmbio, o llanco Central, pemú
tindo a abertura de contas em dólar. CO!DililÍciiiÍa que quem rece
besse divisas do extcri<r pelos produtos que tivesse exportado. de- · 
veria tratar de ter essas divisas depositadas em um banco, qualquer 
que fosse ele. que assegurasse disponibilidade de reaís quando o 
depositante deles necessitasse. 

A intervenção do Banco Celllml no mercado de câmbio se 
faria quando a taxa de câmbio se valorizasse excessivamente ou se 
desvalorizasse perigosamente. Ai, sim, o llanco Central poderia 
intetferir no mercado, comprando ou vendendo. 

Fmalmenl.e, ainda: não me informei sobre a desindcxaçio 
que a esta hora deve ter sido anunciada. Não tive opOrtunidade de 
faz6-lo, poís estava trabalhando aqui. Faç-o votos de que. ao longo 
do proce.<so de discussão da desindexação, o Govemo tenha deci
dido desindexar mesmo. Para. mim. desindexar :::>igniflCa desindc
xar completamente e aceitar a realidade de que exiSl.c um indexa
dor para todas as economias da áiea ilo dólar, que é exatament.c o 
dólar norte-'americano. Esse que 6 o indexador que 10;e pratica. esse 
que é o indexador que coloca valores internos e..:n confronto des~ 
burocratizado com a realidade da economia internacional 

É preciso que chegue o momento da desindexação comple
ta, inclusive porque pararemos de ouvir dizer que se o Governo 
.nio dcsindex.a. completamente. se o Governo não extingue a UFIR. 
alrav6s da qual prt:tegc as suas próprias receitas. se o Governo não 
acredita na estabilidade, pol' que haveremos nós de acreditar? É 
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preciso desindexar rodo, total e completamente. E. para repetir o 
que eu dizia há três dias, na Comissão de Assuntos Econômicos, 
talvez o nosso maior problema seja o excesso de originalidade: 
não me consta que exista correção monetária em nenhum outro 
país do mundo. 

Se for certo ter correç:io monetária em um.a: ·êcoOO-mia de 
moeda está~I. então, temos- que dar um atestado de burrice a to
dos os economistas do mundo desenvolvido, porque somente nós 
ainda usamos essa ferramenta, que considero um cacoete dos eco
nomistas brasileiros. Acredito que precisamos romper com esse 
cacoete e acredito que, se a partir do debate que aqui se trava, ti
vermos a chance de ver esses problemas enfrentados sem precon
ceitos, sem egoísmos. com o patriotismo que tem caracteiiia.do 
este Governo até hoje, a sua seriedade, a sua idoneidade. se assim 
ftzermOs teremos resolvido os problemas com que convivemos 
boje e passaremos a conVÍ\'Cr com outros. 

Um mundo novo está nascendo que nio sabemos como é. 
Ainda bá póuco falei aqui da estagflaçio, aquela doença inconce
bível há anos. Não se podiao falar de estagnação com inflaçio, e ela 
aconteceu. Agora, ocorre o contrário, a economia americana saiu 
de uma recessão, entrou em crescimento, entrou em expansio e, 
agora., lá., ocorre um fenômeno incompatível com a expando: a 
eJ:pansão se dá e o desemprego aumenta. Esse problema ~ o desa
fio da nova sociedade, da nova economia que est.6. nascendo, cuja 
verdadeira arquitetma nenhum de nós está em condições de dize:r 
qual seri. e como. de fato, vai funcionar. 

Este é um problema que nós teremos amanhi, quando tiver. 
mos sido vitoriosos sobre os desaflOS de hoje, praza aos ~s. fre.. 
cisamos estar pn:porados para enfrentar este problema, sem apon
tar o dedo. como se procura fazer hoje, inj.lstamente, para a cara 
do Governo. como se o Governo fosse responsável pelos capri
chos do sistema econômico. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex•um aparte? 

O SR. GERALDO MELO • Concedo o aparte ao nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Sup6cy • Pn:udo Senadcr Gerudo Melo, 
é claro que a ecooomia é muito CompleXa e, ·muitas vezes, sur
preende à·s próprias autoridades governamentais no seu intento. 
Estamos vivendo exemplos disso. Ainda agora. enquanto V. Ex• 
desenvolve o seu pronunciamento, a equipe ccooômica est.6. dando 
entrevista coletiva e respondendo aos jomalistas sobre diversos di
lemas, inclusive soble as pn:visões do Governo que acabaram 
frustradas. O déficit da Balança Comercial c da Balança Corrente 
hoje está muito superior àquilo que o Governo esperava, em que 
pe<;.e as medidas que se demonstraram insuficientes ~ o {RSente. 
V. Ex• fala de sua preocupa.çio com os problemas da. inflaçio, da 
estagnação. do desemprego. Eu gostaria de regislmr, Senador Ge
raldo Melo, a minha pt<O<Upaçáo com o conteúdo da medida po
vis6ria que acaba-de ser divulgada pelo Governo Femando Henri
que Cardoso. Especialmente porque os diversos rendimentos do 
capi~l. os diversos dispêndios que normalmente uma famffia tem, 
seja com o pagamento das prestações de suas residências, dos alu
guéis, ou com diversos pagamenlOs que pOssam vir a ter, os dis
pêndios com alimentos. com educação, com todas as coisas que
normalmente uma família, com seus diversos integrantes, ~m. ain
da estão, de alguma maneint, corrigidos por ~adores. A m:eita 
governamental continuará, pela medida provisória agora anuncii
da. a ser 'ndexada pela UFIR, trim.eStmlmente no segundo semes
tre deste ano e semestralmente a partir do ano que vem. Ciarõque 
a UFIR protege o rendimento do Governo, bem como os contri
r~~i:1te. no 'Jlle di7 respeito à forma como incide a tributação, mas, 

sobretudo, o que se C$tá, protegendo é a receita do Governo. Isso é 
importante at6 pam se protege=n r:ocursos pam realiuçio de gas· 
tos sociais. Enlretanto. perguntamos por que, para os rendimentos 
de cada família, sobletudo dos assalariados. o Governo simples· 
meole garantiu o ajuste somente até junho de 1995, conforme esti
pula o art. ~ dessa medida provisória. Concluindo, prezado Sena
dor Gerudo Melo, no Congresso Naciona~ o Partido dos Traba· 
lbadores vai procurar o diálogo com os demais partidos e com o 
Governo, DO sentido de assegurar uma forma de proteção sobtetn
do aos rendimentos dos trabalhadores que têm relativamente mais 
baixa remuoeraçio no País, nio só os que ganham salário mínimo 
mas ta_mb6m os que estio na _faixa de ~ al~m nível de _rendi
menlo. Para eles teremos que encmtrar uma solução adequada, 
uma vez que me parece haver aqui um desequillbrio de tratamento. 

O SR. PRESIDENTE (Betlo Parga. Fazendo soar a cam
painha.) • Consulto o plenário sobre a prorrogação da sessão por 
cinco minutos, para que o cndor conclua a sua oraç:io. (Pausa.) 

Nio baveodo objeção do Plenmo, está prorrogada a sessão 
por cinco mimHos. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Sr. Pn:si-
dente. 

Agradeço oo Senador Eduudo Suplicy. Em relação a sua 
interveoçlo, nobre Senador. nio posso fazer comentários a respei
to da medida provisória que V. Ex• já conhece e eu Dio. Seria umã: 
levimclademinb• comentar medidas que não conheço; 

Apeou, eu quero lhe dizer que, quando V. Ex' ingressoo oo 
plenário, eu havia acabado de defender a tese da desindexação to
tal da ecooomi& nacional. mesmo p:xque sei que uma das pJ:UJCU

poções por lris da pRS«VIçio de alguns índicos é a manutenção 
de um determinado nivel de poupança e • preocupação com os in
vestidon:s em cademetas de poupanças. Nio participo desta P"''" 
cupaçio porque acredito que a renmneraçio do investidor deverá 
ser modida pelo juro real que ele vim a auferir e não pela cotreÇão 
mondáriL Com>çio monetúia nllo é "'umneraçio de quem quer 
que seja. E nio cooheço país nenhum em que, com uma economia 
estáve~ se tenha qualquer tipo de indexação. 

Isso~ tudo o_ que posso dizer em relaçio aos assuntos susci
tados por v. Ex'. 

O Sr.RomeroJucá- V.Ex•me permiteumapute? 
~ O SR. GERALDo MELO -.Ouço agora o nobre Senador~ 

Romero Jucá. 
Sr. Presidente, nobres Senadores, rapidamente gostaria de 

regislrar a importincia e a compet.encia da exposiçio do nobre Se
nadcr Gemido Melo, aliás, compet&lcia que Dio s6 tem demcm
trado na sua atuação brilhante aqui no Senado, mas tamb6m de
momtrou qumdo govemru o Estado do Rio Grande do Norte. 
Gostaria de f~ dois registros: primeiro, apoiar integralmente a 
fala do Senadcr quando concorda com a desindeaação total da 
economia. Sem dlivida, esse é um caminho fundamental para que 
o nosso País retome defmitivamen1C o processo de desenvolvi
menlo sem o pendor psicológico da inflaçio. Segundo, dizer que a 
medida provisória que está sendo definida boje 6 o caminho exalo 
para isso. N6s temos conversado com o Senhor Presidente Fernan
do Henrique Cardoso, e Sua ~cel~ncia tem expressado a necessi
dade e a decisão de que o País. efetivamente. acabe com a desiDde
xlçio e possa. com tranqüilidade, programar o seu c=cimento. A 
fala do Senador Gemido Melo e as posições da bancada do Gover
no e dos pOrtidos que o apóiam DO Senado e na Câmara dos Depu
tados, sem dúvida, fado com que essa medida provisória seja 
aperfeiçoada e que todos nós, seguindo o que falou o Senador Ge· 
raldo Melo. possamos ter, defmitivamente.·a desíndexação •. o cres-
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cimento, a tranqtlilidade e a bll'IDCIDia cm IKXiSO País. inclusive 
com o ~scimento dos saUrios. Em isso que queria registrar: a 
impodJacia da fala do Senador Genoldo Melo neste momento. 

O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado. Senador Ro
mero Jud.,. o aparte de V. Ex• enriquece o meu discurso. 

O Sr.Jieui Vens- V. Ex" me coocede um aparte? 

O SR. GERALDO MELO- Solicito ao Sr. Ptosidente que 
me conceda o tempo oece&smo pam que possa ouvir o-nobre Se
nador Beni VetaS. 

O Sr. Beul V cru - Nobre Senador Gemido Melo • .....Imen
te, falaria pela voz de V. Ex•. Coo.cordo inteiramente Couf aS pala
vras de V. Ex". AJlOIW queria lembror que nós eslamc< lmvando 
uma luta. antiinfllcionúia a um cultO relalivamento baixo. O Pais 
""' enfrentando uma inflaçio antiga. coasolidada, som exigir do 
seu povo um sacri.ftcio desmedido. Isso 6 uma obra do Govemo 
que precisa ser recoahecida e sei que V. &• recoobece. Pomm. 
queria ~o seguinte: no Ambito do aumento da oferta. como 
lembrou V. Ex". bi dois os~ notiveis por parte do Govemo e 
que precisam ser lembrados. Um~ a buaca da privatizaçio, que vai 
proporciouar rerunos ao Govemo para ~stabelec:er a sua capaci· 
dade de investir. Hoje, o Governo nio tem capocidade de investi
merto. Elo se c:oommiu atrav~s de aposent...Jo.:ias especiais, -atra· 
v6s de mau funcimameoto, atrav6s de mil formas,. at6 que perdeu 
sua capiCidade de investir. A privatizaçio ajuderi a retomada des
sa cap.cidade de investir. Tamb&n a abe:rtura do oosso mercado 
ao mercado imernacimal. atrav~ do fluxo de capital externo que 
cbegari ao Bnsil. seguramente. ajudari. 110 aumento da oferta. 
Muito obrigado. 

O SR. GERALDO MELO - Mlito obrigado Senador Beni 
V eras. 

Sr. Presidente, encerro este pnmunciamento dizendo que 
estou profundamente honrado de ler merecido o aparte tanto do 
nolrc Senador Eduardo Suplicy, por quem lenho imenso respeito. 
quanto dos nobres Senadores Romero Juct e Beni V eras, e por ter 
tido a alençio comovente da Senadora Marina SilvL 

Desejo dizer que encaro o futuro deste Pais, apesar das difi
culdades l:<>lll..![Ue lidamo<, com~ enonne coofl&llÇI-. Embora reco
nhecendo u dillcoldadea de boje. sei quo bavorio de ser resolvi
das o substituldas pelas dificuldades de amanbi. Graças a Deus. 
este País est6. eatreguc a mn Governo 1CSpOilS6vel, competente e 
sáio. Um Govemo que soube consttuir o momento que estamos 
vivendo; soube rcstllliU' a esperança na casa de cada bmsileiro; 
soube permitir' que vencêssemos as proa:las que vencemos aU 
agono sem ameaças is instituições. som ameaças à domoc:racia; um 
Govemo que aceita a disa:lssão dos seus etro5 e que reconhece a 
necessidade de serem encodrados caminhos para a solução das 
suas dificuldades. mas que, de nenhuma maneira e em nenhum 
momento, doixoo de ser o gxmde e luJDÍDO<O ÍDSWIIe que esle Pais 
passou a viver. Felizmente, podem os brasileiros ter certeza de que 
se pode coofm de que o dia de amanbil hã de ser. para todos nós, 
de todos os nlveis, de todaa as regiões. de todos os desesperos, de 
todas as dores. de todos os sofrimentos, de todos os desencantos, o 
Brasil de amanbi bi de ser, para oa brasileiros, melhoc do que o 
Brasil de hoje. 

Muito obrigado, Sr. Presidellle. 

O SR. PRESIDENTE (BeBo Parga) - Os Srs. Senadorea 
Cail..os Bezerra e Lácio Alcintara enviaram disa.Jl'SO$ à Mesa, para 
serem publicados na forma do dispuato no art. 203 do Regimento 
ln!emo. 

S. Ex's setio atendidos. 

O SR. SENADOR CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) 
- Expressivas lideranças políticas e empresariais do Cone Sul, 
actescidos de convidados de outros países limítrofes, estarão 
reunidos na Capital de meu Estado, C..'uiabá. a partir do próximo 
dia 13 de julho, em cumprimento da programação da 3• Confe. 
dncia lnterparlamentar e Empre.-;arial do Cone Sul, com a pre
sença. inclusive, do Presidente do no:';so Congresso NacionaL Exm0 

Senador José Samey. 

Será uma oportunidade ímpar para aprofundannos nossas 
discussões sobre a política de integração que muito- nos estimula 
desde quando ocupamos o cargcr de Governador do Estado de 
Mato Grosso, em cujo período foram dados os primeiros e expres
sivos passos no sentido de promover esta integração por dentro, 
pelo interior dos países latinos que. apesar de vizinhos, sempre vi
veram de costas um para o outro. voltados para as concentrações 
urbanas e- complexos econômicos instalados ao longo de suas or
las marítimas. 

Com o incentivo ao redirecit,naniento das ações dos gover
nos vizinhos - e também do nosso - já pudemos obter resultados 
extremamente alentadores, como por exemplo o in.ído da constru
çio do gasoduto Brasil/Bolívia, a rf!~omada da navegação do Rio 
Paraguai, a implantação de rodovias planejadas para se interliga
rem e permitir uma ligação de uma costa à outra do Continente e 
a~ a construção de usinas termoelétricao;, com aproveitamento do 
gás, em pontos estrat~gicos para atender mais de um país. 

O quero ressaltar, Sr's e Srs. Senadores, é que a integração 
comercial Interparlamentar e Empresarial do Cone Sul não se res
tringe- apenti ao- eWoquC CómumeJite difucdido pela mídia, mas 
tam.b6m ao fundo de problemas comuns que, somando suas peque
nas soluções. estio efetiVamente cnntri"buindo para consolidar as 
políticas regionais. 

E certame~te envolvem também questões políticas de res
peito à uniformidade de COmpromissos diante da comunidade in
ternacional, conferindo assim uma forte identidade . ao nosso blo
co. Países recentemente saídos de ditaduras m.ililares, os membros 
do Cone Sul devem também flrmar intecções de fidelidade ao re
gime democtático, o que _certamente estimula o ânimo dos investi
dores e o potencial de desenvolvirne,nto da economia deste bloco . 
econômico. 

Ainda no campo político, o problema social que se tomou 
agudo nesses países ao longo das Ultimas décadas também é uma 
preocupação de todos e precisa ser solucionado. Isso ~o ocorrerá 
semente porque é uma quest:W que desestabiliza. no longo prazo. 
cada um destes países. É que não há integração comercial víável se 
não há mercado consumidor a se in1e!!ffir. 

Os milhões de excluídos ·.:ão, rara a integraÇão regional, 
uma ameaça de que muitos entusiao:tas do Mercosul, mais desavi
sado:;, ainda não se deram conta. 

Serão estas e, certamente, muitas ootras preocupações: que 
nortearão a 3• Conferencia lnretparlame:nlar e Empresarial do 
Cone Sul. de 13 à 15 de julho ptóximo, na c-apital do Estado de 
Mato Grosso. cuja participação e!.pero - seja enriquecida com a 
presença de muitos dos Senhores 13-xcelenússimos Senadores que 
integram esta Casa. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE)- Sr. Presiden
te, Snt e Srs. Senadores, vinte e nove de junho não passa jamais 
em nossas memórias como um dia qualquer. Do lado religíoso. o 
dia 6 dedicado a São Pedro. o primeiro papa-pescador da Igreja 
Católica. o salvador de almas. Do lado ~ecular. o dia é dedicado ao 
próprio pescador. o g:ranrl.e ,." ,,, l.ot· .t, ~,~ ·~. "~"lv:,rl'>r , .. !"-("\!11M-.. 
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Mais do que uma ngura que preenche o imaginário nacioilal 
como alegoria por vezes romântica e por vezes hiper-realista, o 
pescador 6 homem de carne e osso e um trabalhador exímio. ~ 
nhccedor dos mistérios e dos perigos do mar -e dos rios, estabelece 
o laço de uniio entte a ten'a e a água. Embaixador dos bOlllCDS 
junto à nação de Neblno, fixa um fascinante canal de coiminicâÇio 
cuja linguagem 6 o laOOr silCD;cioso e o respeito à natureza. 

Para o Brasil. sua ~:sença 6 marcante, IJll!ll!• para o Ceará, o 
pescador tem destaque inestimáveL Ao loJ180 de toda nossa COSia, 
não há ponto de areia no horizonte de nossas dunas que não exale 
o aroma inefável de peixe, e de peixe bom. pescado por homens 
bumildes •• decentes, ccn.josos e heróicos. 

Sr. Presidecte, 

Orson Welles, na antológica. passagem pelo Ceanl nos anos 
quarenta, ficru espantado com a comunidade pesqueira de Fortale
za. De tio impactante, o espanto, que se refletia num espelho má.
gico de fascinação e hiprosc:, se converteu logo em roteiro e cená
rio cinalnatogrifico. 

Num gesto de muita generosidade e simpatia, o maiOC"Ci
neasta de todos os tempos não hesitou cm projetar nas telas. do 
mundo inteiro uma vetdadeira epop6iA da história politico-social 
da gente simples do Pais. Tratava-se da épica jornada de quatro 
pescadores cearenses pela costa atlintica abaixo, num ttajeto cx
cepciooalmente extenso que se estendia das águas de Fortaleza até 
a baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. 

Talvez fruto de um rompante romlntico, mas não menos 
politicamente sincero. os quatro pescadotes enftentaram ventos e 
ventanias, tempestades e bormscas, vendavais e n:demoinhos e 
muito mais pam unicamelite cuinprir compródiisso politico. Sim. 
cumprir o compromisso de denunciar ao Governo Fodera.l as inj.l$
tas condições de vida dos pescadon:s, bem como as ~ con
dições de sobrevivência de sua economiL 

Pois bem. Sr. Presidente. 

Meio sóculo nos sepua do cinema realista de Welles, e a 
realidade cearense parece ter projetado novo cenário paria O pesca.: 
dor de boje. FICÇão de ontem. realidade de boje, o banem do mar 
não está m:a.iwó. Ao integrarwsc mais efetiva:mente ao meio social 
do qual o Poder Público, por defutição, é agente de pmtcçio. bi 
suspeitas de que o mar deixou de ser a 6nica companhia das comu
nidades pesqueiras no Ceará. 

Em princípio, isso poderia automaticamcDle corresponder a 
um panorama alentador para o pescador. Infelizmente, nio o é lan· 
to assim. Se. de um lado, a integil1çiO do pescador lhe garantiu no
vos direitos perante o Estado, de oulro, sua condição ontológica 
supostameme obsoleta den!ro dos padroes Iacionalistas de trabolbo 
moderno lhe impõe um rel6gio de vida com duração duvidosa. 

V &IIlCIS ls duas perspectivas. 

Amparada pela Companhia Estadual de Deaenvolvimento 
Agrário e de Pesca. (CEDAP), a populaçio pesqueira do Carli, 
que oã.o é proporcionalmente modesta, pode contar hoje com o 
apoio do órgão para o cr6:lito e para a comercializaçio de seus 
produtos. Desse modo, os resistentes pescadores de Jeriquaquam. 
de Canoa Quebrnda. dç Icarai, de Paracuru e de todos os ootros 
pontos da bela costa cea.rense podem sentir-se menos abandonados 
nos momentos de escassez. 

Vinculada à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do 
Estado. a Cedap executa bá anos atividades e projetes pesqut:iros. 
Diretamente voltados parn a questlo do fmanciamencó -ao pescador 
e a suas asso::iaçõcs. os projetes Jangadeiro e Canoeiro, pOr -

exemplo, chegam a envolver mais de quinhentos e cinqüenta con
tratos fumados com pescadores e entidades afins. 

Com o auxílio-de recursos oriundos do BNDES e do orçaw 
menta do Estado do Ceará. o Cedap s6 pôde implementar seus 

__ projetas graças ao apoio e o incentivo que reCebeu durante a ges
tão do então c abJal Governador, Tasso Jereissati. Aliás, sou teste
munha de que, mais que um mero aceno ao consentimento de coo· 
veniências. o apoio aos projetes ligados à área pesqueira virou 
verdadeiro compromisso politico de Jereissati. 

Nesse sentido. ambos os projetas do Cedap se destinam a 
proporcionar margem de segurança à economia sazonal da pesca. 
Enquanio o projetO Jangadeiro, que i.e"ve início cm 1990, se propõe 
basicamente a financiar o pescador maritimo na coosttução c nã 
recupemçio das embarcações. o pmjeto Canoeiro. que data de 
1989, visa a <1iender ao pescador de águas intericms naquilo que 
lhe fahar de infn.-eSinltura material. 

Para viabilizar seus projetes, o Cedap mantém treze postos 
de revenda de_ materiais de pesca cujo objeúvo se resume a possi
bilitar aos pescadins a aquisição de insumos básicos da pesca. a 
preços não abusivoo. Além disso, a instituição possui qualro frigo
rlficos pua facilitar o escoamento da produção pesqueira artesa
nal, o que resulta na fotnlllÇão de preços justos à mesma produção. 

Evidentemente, isso :nio é sufldem.e pua assegurar uma 
vida tranq(iila às intempéries que freqüentcmente ameaçam a sub-
sist&lcia dos pes<:adoreo. A Lei n• 8.287, de dezembro de 1991, 
prev! a concessão de beneflcios do Seguro-Desemprego aos pes
cadores profJSSiooais que exerçam sua atividade de foana artesanal. 

Reivindicaçio histórica dos pescadores. esse instrumento 
legal e legitimo dos trabalhadores visa ao menos a amenizar as 
agru:ras que oostumeiramente atravessam as colónias pesqueiras 
por ocasião dos petiodos de defeso de terminadas espécies da pes
ca. No Ceará, o ~eguro-Desem.prego torna-se uma fon.te de renda 
indispensáve~ na medida em que de janeiro a abril por f""" de 
portMia expedida pelo lbama, é terminantemente pmibida a pesca 
da lagosta. 

Sr. Pn:sidente, 

Segundo dados colhidos junto à Fundação Instituto de Pla
nejamento do Ceará. cerca de quatro mil pescadores artesanais já· 
fonm benefiCiados com o programa. Quanto ao valor percebido, 
os beneficiados recebem. no total. quatro salários mínimos parce
lados mensalmente. o que significa apenas atender parcialmente ao 
pleito de igualdade de tratamento entre trabalhadores urbanos e 
mantimos. 

Mesmo assim. de 1993 a~ 1995, o crescimecto esfuruido de 
pescadores cearenses contemplados com o Seguro-Desemprego é 
de quatrocentos por cento. Nesse sentido. a institucionalização 
desse dispositivo da lei trabalhista no ambiente da pescaria artesa
nal vem despertando uma formidável consciência de cidadania en
tre os pescadores. 

Apesar do pouco sucesso das políticas governamentais em 
desenvolver o setor pesqueiro no Bms-il, não se pode deixar de re
coobecer a importância da pesca artesanal exercida por pequenos 
produtores. Para se ter uma leve idéia do que isso implica. no Cea. 
rá, esse segmento foi responsável por setenta por cento da produ· 
ção amai de pescado em 1991. 

Segundo relatório extraido do 1° Seminário da Pesca Arte
sanal, realizado em Fortaleza em 1994, as embarcações artesanais 
no Ceará somam um número aproximado de quatro mil barcos, 
que se dedicam à captnxa tanto de pescados nobres (lagosta. cama
rão e pargo) quanto de pescados do tipo popular. 
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Diante de um número tão significativo de barcos e pescado
res no Ceará, não- podemos fJCar indiferentes ao papel que o setor 
pesqueiro exerce em nossa economia. Sem exageros, a pesca ab
sorve mais de dezessete mil empregos diretos em sua atívidade, 
bem como pairocina sust<ttaçio bósica p<Ua cerca de «m comunida
des pesqueiras ao longo de vinte tllUiliápios litõr.tneos do meu Esta~ 

Sr. I'Iesi!lenle. 

Propositadamente, abro um panSnteses nesse momento para 
retomar brevemente a metáfora cinematográfico-~alista de Orson 
Welles. com o inblito de melhor expressar o problema político que 
acompanha em nossa contemporaneidade a economia pesqueira. 
Peço alguma paciência para. reproduzir a narrativa. V amos a ela. 

Cabe recordar que o destino dos quatro bravos pescadores 
cearenses era o gabinete do então Presidente da República, Getúlio 
Vargas. Indignados com a excessiva indiferença do Governo Fe
deral com as condições desfavoráveis que cercavam a economia 
pesqueira. sobrebldo a artesanal, os quatro cumpriram a promessa 
de pessoalmente levar. suas queixas ao cbefe da Nação. 

Desprovidos de qualqÚer proteçio material legal ou instibJ
cional. os pescadores levaram semanas e semanas navegando pe
los mares de nossa costa em cima de jangadas aparentemente pre-
cárias, mas seguras o suficiente para suportar tão looga viagem. 
Aponando em todas as capitais dos Estados litorâneos que com
pteendem a faixa marítima -de Fortaleza ao Rio, o grupo angarioo 
a simpatia e a solidariedade de toda a populaçao brasileira. 

Dep:>is dessa árdua odisséia. que pela sua incomum seme-
lhança com a mitológica narrativa de Ulisses deve ser assim deno
minada. o desfecho não poderia ser menos glorioso do que a con
cretização do encontro entre os pescadores e o Presidente V argas. 
Do mesmo modo carinbooo com que fonun n>eepcionados no Rio de 
Janeiro, se despediram dos cariocas e ll1IJlar.llll de voha a Fortaleza.. 

No entanto. pam a tristeza de muitos. a calorosa recepção 
do Governo Federal da época se traduziu rapidamente numa hipó
crita manobra de interesse populista. lao logo os quatro pescado-
res v iraram as costas e retomaram ao ponto de pariida. tudo foi de
vidamente esquecido e engavetado, com exceção da exploração 
folclórica que se exerceu posteriormente sobre o gesto quixotesco 
dos quatroeavalheiros do mar. 

Pois bem, Orson Welles aproveitou o :realismo da história 
dos pescadores para filmar AH is True. que na verdade nunca che
gou ao seu desfecho senã.o recentemenle com uma montagem ins
pirada num espetacular documentário. De maneini-inédita e arris
cada. o diretor norte--americano preferiu escolher. em vez de um 
elcnoo tarimbado, os ptúprios pescadcires para ptWlgODi2ar a pelicula-

Tal como no desenrolai' previsto nas narrativas míticas. o 
roteiro do ftlme funcionoo como autêntico oráculo, na medida em 
que a tragédia que se ex~ssava na pelícUiá por~ meiO -dO ar-oga- ' 
mento de um dos pescadores se comprovou alguns anos mais carde 
M morte do próprio pescador-ator. -

Sr. Presidente, 

De volta aos anos noventa. a metáfora da morte dO-peSCador 
não poderia ser mais adequada para retratar um destinõ Catastrófi
co ru uma fatalidade infeliz para o universo primitivo dos pesca
dores artesanais. Pelo menos, é assún que considero o quadro de 
extrema debilidade em que vivem os pescadores do Ceará diante 
da violenta especulação imobiliária que ora se alastra põr loda a 
costa cearense. 

Na falta de uma política nacional que disp:>oha seriãmeote 
sobre o setor da pesca.. a comunidade pesqueira se vê ameaçada 
hoje pelas pressões execráveis que os grupos imobiliários. conglo-

merados turísticos e a pesca induslrial exercem diotumaniente jln
to ao pescador humilde. 

Em lugar das rudes paredes de taipa em cima de um chio de 
areia sustentadas por robustos troncos dos coqueiros, o desvario 
imobiliário quer a qualquer custo levantar os mais giganteSCos 

- condontínios praieiros. Nesse contexto, não há relatividades, o que 
interessa é o lucro mãis fácil. 

Exausto de tanta pressão a cercar o seu cotidiano, o pesca
dor cearense não parece ter m~s forças: para resistir por muito 
tempo. Isso se expressa veladamente nas estatísticas que indicam 
queda relativa da produção pesqueira no Estado. Desde 1993, a 
produção de pescado não tem mais acompanhado o ritmo impres
so no começo da década. 

Sem a proteção explícita do Govemo Federal em direção da 
manutenção desse tipo de atividade econômica. os pescadores an
tecipam seu fun e já mmidllm encomendar seu espaço nas dunas 
dos últimos cemitérios praiehos. Enquanto isso não se consuma, a 
cO[DUnidade pesqueira silenciosa repete o gesro de Penélope e tece 
suas redes de náilon lentamente à sombra de um velli.o coqueiro 
ceareose. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Stnadores. 
Na verdade, no dia de São Pedro, o sentimento deveria ser 

de festa e assim deve continuar a ser. É preciso que se faça alguma 
coisa e a iniciativa deve partir de todos aqueles que se sensibili
zam com a proteção à nablreza, aos costumes nativos e ao pesca
dor solitário. Seja com curral, c_om a mie caçoeinl. com a tamfa 
ou com a linha, a pesca deve ser preservada em sua manifestação 
mais primitiva.. mais sagrada. -

Craúnos, mariquitas. pirás. tibiras. bagxes, cações, agulbões, 
jacundás, baiacus e traíras comemoram diariamente em sua intimi
dade bem peculiar a grande sorte que tiveram ao se instalarem des
de os primórdios em mares tão poétkos cam.o os que banham a 
costa c:earcnse. 

Por sua vez, o pescador, inspirado IDJma sabedoria milenar, 
persegue o equilíbrio ecológico nawmlmente e se prepara para co
memorar ritualmente hoje a abmdincia de frutos que o mar lhe re
serva. A festa da procissão -marítima de SãO Pedro, que acont:ece 
anualmente, renova as alianças do mar com a terra e sopm fortes 
ares de esperança rumo aos homens. 

Por fim. parafraseando o maneirismo brilhante de Padre 
Vieira. a navegação do mar alto verdadeiramente é admirável. Não 
se vê ali mais que mar e céu. E contlldo, naquela campanha imen
sa sem rastro, sem estrada, nem baliza.. o piloto leva a nau como 
por um fio: não só aos horizontes mais remotos deste hemisfério. 
mas ao porto mais inoogníiO dos antlpodas. E .;ano faz, oo pode fazer 
isto o piloto? Govemando ele no mar, e sendo governado do Céu_ 

Era o que tinha a dizer. 
Múito Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (BeUo Parga) - Na prosente sessão o.r
minou o prazo p<Ua aprosentação de emendas às seguintes !I181Órias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 72. de 1993 (n• 4.068189, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o plantio de árvores ao longo 
das rodovias e ferrovias brasileiras e dá outras providências; 

-Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1995 (n• 5.653, na Casa 
de origem), de -iniciativa do Presídente da República, que dispõe 
sobre limites de potência dos aproveítamentos das quedas d' ãgua e 
outras fontes de energia hidráulica de capacidade re<hlzida. e dá 
outtas providências. 

O Projero de Lei Câmara n° 72, de 1993. recebeu uma 
emen~ e ao Projet? de Lei da C'ãmara D0 S. de 1995, foram apre-
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sentadas 3 emendas,· as matéria vio A Comissão de Serviços de In
fra-Estrublra para o respectivo exame. 

São as seguinteS aS emendas apresentadas: 

EMENDA (DE PLENÁRIO) 

Oferecida ao Projeto de Lel da Câmara o0 72, 
de 1993 (D0 4.068189, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o plantio de árvores ao longo das rodovias e 
ferrovias brasileiras e dá out...., provldêodas. 

EMENDA N" 3-PLEN (SUBSTITUTIVO) 

Dl5põe sobre a manutenção de cobertura ,.ege
tal nas fai:us de domínio das rodovias federais. 

O Congn:sso Nacionaldecrna: 
Art. 1° É obrigatório a manutençio de cobertura vegetal nas 

faixas de domínio das ferrovias e rodovias federais, obedecendo is 
seguintes condições: · 

I - cobertura com gramados ou equivalentes em faixa de 
dez -.os de hugura. medida a partir da borda do acostamento ou 
da extremidade dos donnen .... quando traiU-se de fetrOVia; 

11- cobertura com esp6cies arb6rcu ou arbustivas at6 o li
mite da faixa de domfn:io. 

Art. 2° Quando necessário o reflorestamento, este deve ser 
preferencialmente com espécies nativas- da região do entorno da 
estrada. 

§ 1° deve ser evitado o teflot1:'stameD.ID ha:nog&leo por lon
gas distâncias e que leve il motlCllollia pai.sagistico.. 

§ '1:' Deve ser evitado o emprego, nos reflorestamentos, de 
espécies frutíferas. que ponham em risco a segurança da rodovia 
ou fcrrovia. 

Art. 3° O plantio de árvores deve levar em conta os aspectos 
de segurança da estrada, no que se refere à DliDltençio de boas 
coo.diçõcs de visibilidade e à segunilÇil em geral dos veículos e 
cargas. traseuntes e animais. 

ArL 4" A obrigal<lriedade de t=Jmposiçio floreslral se 
aplica também às áreas de e~timo utilizadas para fomecimen
to de material pam a oonstruçio ou n>CUpcnlçiO das rodovias, nos 
termos desta lei. 

ArL s• O Poder Executivo regulamentará <Sta lei no pm7D 
de 180 dias, contados da data de sua publicação. · 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. re
vogando-se as dis(X'Sições eiii. Cootrário. 

Justillaaçiio 

Embora reconhecendo os inegáveis méritos do Projeto de 
Lei n• 72. de 1993, oriundo da Cimara doo Deputados. julgamos 
necessário aprimOrá-lo, no sentido de propotcionar-Ihe flexibilida
de e tomar exeq(líveis Os objetivos nele propostos. 

O Substitutivo que ora proponiõs põssibili.tará. aos órgioS 
do Poder Exea1tivo, principamenle o Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagem - DNER, pm7D e condições de cumprir a 
nova lei. Uma maior flexibilidade 6 lleceSsária também tendo em 
vista as possibilidades concretas de que boa parte das rodovias e 
ferrovias brasileiras tenham sua exploração concedida l iniciativa 
privada. desmandando novas fOID13s de ação. com menor dcpen
pência do Poder Público. 

Sala das Sessões, 30 de junho de 1995.- Senador Humber
toLueena. 

EMENDAS (DE PLENÁRIO) 

Orm:cldas ao Projeto de 1..<:1 da Cimara ~ S, 
de 1'J9S (a• 5.653190, aa Casa de origem), de lalclati
va do Senhor Praidente da RepúbU<a, que dbpõe
bre Umltes de potência dos aproveitameatos das que
das d'aigua c outras rontes de energia bklriuUQ de 
capaddadc reduzida c dá outras providências. 

EMENDA N" 2-PLEN 

AEL I" O parágmfo 2" do art. 139. o art. 140 e o art. 141 do 
Deaeto 1"' 26.643, de 10 de julbo de 1934, o Código das Águas 
passam a vigorar com a seguinte :redaçlo; 

''Art. 139. ·---------··----··-----

§ ~ Tam.b6m ficam excewados os aproveitamen
tos de quedas d'Agua de energia hidráulica de potencia 
inferior~ 100 (cem) KW para uso exclusivo do respecti
vo proprietário. -

ArL 140. Silo considerados de utilidade pública e 
dependem de concessio, ootoigada mediante processo 
de licitaçio, na modalidade de <:ODC<Jnl!ncia oo confor
me lei espeelftca, os aproveitamentos de quedas d'igua 
e outras fomes de energia hiddulica que se destinem aos 
serviços públicos de energia el&rica ou ao comércio in
~gml oo Jllll"W da energia produzida com pol!ncia su
perior a 1.000 (um mil) KW. 

Art. 141. Dependem de autorizaçio os aproveita
mentos de pol!ncia igual ou superior a 100 (cem) KW e 
iguale infcrion 1.000 (um mil) KW pora U50 exclusivo do 
respectivo poprie<ário oo lilular de din:ilo de ribeirinidade. 

Justlllcação 

O parágmfo llnico do artigo 140, proposto pelo Relator nos 
parece extremamente iDcoo:veniente, ao CQDSiderar de utilidade pú
blica os aproveitamentos de potencia superior a 1.000 (um mil) 
KW que se destinem ao uso exclusivo do concessionário. 

· Tal dispositivo na hipó~se de aprovaçio podc<á criar pro
blemas de conflito social eiD. ~ rurais c até de especulaçio fun
diária, tendo em vista que os critérios pora desapropriaçio das 
áreas abmngidas pelos aproveitamentos será. única e exclusiva
mente do beneftciário destes aproveitamentos. 

Ademais, não existe qua~er garantia que o auto-coosumi
dor benefiCiário de uma concessão simplesmente outorgada por 
meio de proces50 discriciolili:io do Poder Concedente, venha após 
a constituiçio do aproveitamento destinar parcialmente ou inte
gralmente a energia produzida para a comercializaçio, tomando-se 
deste modo produtor independen~. sem ter submetido-se a um 
processo de licitação pe.r.t. fazer jus A concessio. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995. - Senador Jos<; 
Eduardo Outra. 

EMENDA N" 3- PLEN 

Art. 3" Os aproveitamentos de quedas d'água e oulnls fon
tes de energia hidráulica, de pol!ncia inferior a I.OOOKW, que se 
destinarem ao uso exclusivo do proprietário ai titnlar de direito de 
reibeirinida~ dependerão de concessão, outa:gada por meio de 
processo dicricionário do Poder Cooceden~. subordinadas às dite
trizes de planejamento se<orial do Poder Público. 

Parágmfo único. Os beneficiários dos aproveitamentos de 
potência inferior a 1.000 (um mil) KW. na hipótese da oonstitui
_ção de um projCto de maior porte- que iilterfli'3. nO sítio de localiza-
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ção destes aproveitamentos deverão ser indeDi2ados na propatÇio 
da quantidade de energia gerada por estes aproveiramentos. 

Justlllcaçio 

A obsolescência do Código das Águas e a pemumenf<> <!&
manda de cmscimento do complexo ener~tico de nosso país exi
ge a introdução de um dispositivo à legislaçio em vigor que ofere
ça solução às situações de exist&.cia de aproveitamentos de capa
cidade redUzida em sítios que necessitem de instalaçio de projek>S 
de maior porte energético, iubordinada às direlri:zes de planeja
menlo setorial do Poder Público. 

As desapropriações que se rtZCtcm nccessúias devedo se 
orientar pela po:opc><çio de energia gerada pelos aproveitamentos 
de capacidade reduzida. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995. ,.. Senador Jo<é 
Eduardo Outra. 

EMENDA N" 4- PLEN 

Art. 5• o Presiden1<> da República poderá delegar ao Minis· 
tro das Minas e Energia a outoqa dos atas de coocesslo e permis
são de energia elétrica "'lativaa a aproveitamentos de quedaa d'i· 
gua e de outras fontes de energia hidráulica e de oonc:essio e per
missio de serviços públicos de distribuiçlo de energia elélrica. 

Justlllcaçio 

A nova fommlação do artigo 4°. do substitutivo do Relalor, 
que instimi um novó sistema de delegaçio e subdelegaçio. ""PQD· 
stvel por ttansfetir as compet&!cias do Presiden1<> da República e 
do Ministro das Minas e Energia. quanro aos aiOS de ootorga de 
concessão e permissão de energia elétrica relativas a. aproveita
mentos de quedas d .,gua e de outras fontes de energia hidráulica. 
assim como os atos de concessio e permissão de setviços públicoa 
de distribuiçio de energia elftrica, para o limiar do órgio setorial 
especifico, nos P""'CCI<ltalmente imprópria. 

A nossa discordincia de ttansfetir a compet&lcia da outorga 
dos atas de concessão e permissão dos seiViços póblicos de manei
ra geral, baseia-se no fato incontestável que o nosso país não conla 
com legislação que garanta a exist&lcia de árgios de "'gulamenta· 
çio e fiscalização de concessl:es de serviços plblicos fortes., fudc... 
pendentes e invulneráveis às pressões do setol' privado. 

Sala das Sessões, 28 de junho de 1995. - Senador Jo<é 
Eduardo Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) • Desejo COillliJiicar ao 
Plenário que, paia o peáodo de ...cesso parlarnenlar, a Mesa da 
Casa estabeleceu uril ródfzio, de modo a ficar um membro de plan
tão, du:mnte todo o mes. para tratar das questões administrativas 
relativas ao Senado e aos Srs. Senadores. 

Período 
4a8 
9 a 12 
13 a 18 
19 a 24 
24a31 

É o seguinte o quadro do rod!zio estabelecido 
pela Mesa: 

Membro da Mesa 
P=idente José Samey 
Senador Júlio Campos 
Senador ReDilil Calheiros 
Senador Odacir Soares 
SensdorTeotonio Vilela 

O SR. PRESIDENTE (Bello Pmga) • A P=ideucia lem
bra aos Srs. Senadores que o Senado Federal está convocado _para 
uma sessão eXtraordinária a: realizar-se segunda-feim, às ltl:J., des
tinada à leirura do pazecer da Proposta de Emenda à Coostimiçio 
0°17, de 1991.- - -

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada mais havendo 
a ttatar, a Pxesidencia vai encerrar os trabalhos, designando para a 
sessio ordinária, a tea!izar.se segunda-feira, às 14b30min, a se
guinf<> 

ORDJiM DO DIA 
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 65, DE 1995 
(Em "'gime de urgencia, nos termos 
do art. 336, b, do Regimento intmlo) 

Projeto de Reooluçio n• 65, de 1995, de autoria do Senador 
Humberto Lucena, que &a'CICCID um art. 60-A ao Regimento ln
temo, instituiDdo a Procuradoria Parlamontar, c di ootras provi· 
d&!cias. 

o (Dependendo de poro;ceres das Comissões de Conatltulção, 
Juotlça e CJdac!onla, e Dlretora.) 

-l-
OFÍCIO N" S/38, DE !995 

(Em regime de urgencia, 001 termos 
do art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oflcion"S/38, de 1995 (p"l.6HY9S, na erigem), 11tav6s do 
qual o Bm::o Central encaminho soliciiJiçio do Governo do Esta· 
do da Blhia para coolnllar operaçio de Clédito externo a ser toali· 
zada junto ao Banco lntomacional pora a Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, no valer de até cento e cinco milhões de dó
~s americanos. equivalmtes a noventa e cinco milhões, oitocen
tos e ~~e~~mta e cinco mil ~. cujos :mcunos seriam destinados 
ao fmanciamen!O do Programa de Apoio às Qnnmidadea Rurais
PRODUZIR. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
mi<JOL) 

-l-
MENSAGEM N"239, DE 1995 

(Em "'gime de urg&!cia, nos tennos do 
art. 336, b, do Regimen!O inf<>mo) 

Mensagem n• 239, de 11195 (n• 697195, na erigem), altavés 
da qual o Senhor P=idente da República solicita autocizaçio para 
que seja. c:ontnltada operaçio de ~ externo no valei' equiva
lente a duzenioo milhões de dólares norte-amcricanoo, junto ao 
The Export-lmport Bank of Japan - EXIBANK. destinada ao fi. 
nanciamento porcial do projeto de ampliaçio da capacidade de 
produçio da emp<eaa Celulose Nipo-Brasileira S/ A- CENIBRA, 
afiliada da Companhia Vale do Rio Doce. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econô
micos.) 

-4-
PROPÓSTA DE EMENDA À 

CONSliTUIÇÃO N" 36, DE 1995. 

Discussio, em primm... blmo, da Proposta de Emenda à 
Constimiçio n• 36, de 1995 (n• 3'95, na Cimara dos Deputados), 
de iniciativa do P=iden1<> da República. que alf<>ra o inciso XI e a 
a1lnea a do inciso XII do art. 21 da Constimiçio Federal. tendo 

P....cerfavoolve~ sob n°40l,de 1995,daComissio 
-de Constituição, Juotlça e Cldadan!L 
(Quinta e áltíma sessão ordinária de discussão.) 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Esti encemda a 
sessão. 

(Levanla-sea .Juaão às 13hl0min.) 
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Ata da 1078 Sessão, em 3 de julho de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA- . 
Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Renan Ca/heiros, 

Ney Suassuna, Nabor Júnior e Esperidião Amin 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA
DORES: 

AnlÔ!lio Carlos Magalhães - An!Dnio Carlos Valladan:s -
Arlindo Porto - Al1llr da Tá v ola- BeUo Parga- Benedioa da Silva 
- BeDi Veras - Bernardo Cabral- Carlos Bezem. - Carlos Patro
cínio- Carlos Wilsoo- C..ildo MaJdaaer- Coutinho Jorge- Edi
son Lobilo- Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fenw>des 
- Epit.ácio Cafeteim - Emandes Amorim - Esperidiio Amin -
Femando Bezerm - Flaviano Melo - Francelino Pereim - Fmitu 
Neto - Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Mimnda- Gil
vam Borges- Guilherme Palmeim- Hugo Napoleio- Humberto 
Lucena - !ris Rezendc - Jader Barbalbo - JeffetliClll Pote~~ - Joilo 
França - Joilo Rocha- Joel de HollaDda -Jonas Pinheiro- Josap
hat Marinho - Jos6 Ableu Bianco- Jos6 Agripioo- Jos6 Alves -
Jos6 Eduardo Dulra - Jos6 Fogaça - Jos6 Igoicio Feneúa - Ios6 
Roberto Anuda - Jos6 Samey - Júlio Campos - JúDia Marise -
Lauro Campos - Leomar QuintaDilba- Levy Diu - Luádio Por
teU.- Lúcio Alclntam- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira 
- Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior 
- Ney Suassuna- Odacir Soares - Ooofre Quinan- Osmar Diu-
Pedro Piva - Pedro Simoo - Ramez Tebet - Renaa Calheiros
Roberto Freire- Roberto Requião- Romero Jucá - Rcmeu Tuma 
- Ronaldo CUilha Lima- SétP> Machado- Teotonio Vilela Ftlho 
- V a1mir Campelo- V!lsou K!eimlbing- Waldeck Omelu. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lisoa de presen
ça acusa o ccmparecimento de 78 Srs. Senada'es. Havendo núme
ro regimental. declaro aber!a a sessilo. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trBbalhos. 
O-Sr. 1° Secretário em exereício. Senador Renan Calheiros. 

procederá à leitur.L do Expediente. 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 
N" 240, de 1995 (n' 714195, na origem), de 29 do corrente, 

referente ao Projeto de Lei de Conversio n• 15, de 1995, que ''Dis
põe sobre o Piano Real, o Sistema Monetário NacionaL estabelece 
as regras e condições de emissão do Real e os crit&.ios ~ con~ 
versão das obrigações para o Real. e dá outms provid&.cias", san
cionado e convertido em Lei den°9.069, de 29 de junho de 1995. 

OFICIO 

DO I' SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEI'UTADOS 

Enoimjnhando ã revisão do Senado Federal aufÓ.. 
gr.úo do seguinte peojeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 92, 
DEl~-COMPLEMENTAR 

(N'_!0/9Ji - Comj>lementar, na Casa de origem) 
(De mfciaiiva elO Piisii!Criii d.a-Repií6üC&} · · -

Altera dispositivo da Lei Complementar n" 69, 
de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as normas 

gerais de organização, o preparo e o emprego du 
Forçaa Armadas. 

O Congresso Nacional decrela: 
Art. I" O § I" do art. 2' da Lei Cm!plementar n' 69, de 23 

de jllho de 1991. passa a vigorar com a seguinte redaç!o: 

"Art. "J!! .. _ ........ _, ____ .... _ ........... __ _ 

§ 1" O Estado-Maioc das Forças Amladas, cuja 
C!efJa é exercida por um oficial:general do mais alto 
posto da hierarquia militar em tempo de paz, obedecido 
o crilirio de rodízio enln: as Forças, tetá sua organiza
ção e atribuiç&s eslabelecidas pelo Poder Executivo_ 

" ...... _ ................. ---·-·---··------.... . 
Art. r Acrescente~se ao art. 2° da Lei Complementar n° 69, 

de 23 de julho de 1991, o seguinte § 2', remmerando-se o amai § 
2'pam§3~ 

"Art. r .............................. -·-·-··---........ __ 
...................................... ________ .. _ ........ _ ... 
§ 2' Observado o disposto no parágr.úo anlerior, 

a critério do Presidente da República, podem permane
cer na Cbefm do Estado-Maior das Forças Armadas o 
oficial-general eventualmente u:ansferido para a reserva 
remunerada no exerclcio do cargo. 

" .. ............... -.................. _______ ........ -. 
Art. JCI Esta lei complementar entra em vigor na dala de sua 

publicaçio. 
Art. 4° Revogam-sc.as dPposições em cootrário. 

MENSAGEM N" 283, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos !elmos do artigo 61 da Constibliçilo Fedelal, subllldo à 

elevada delibenlção de Vossa Excelincia. acompanhado de Expo
siçio de Motivos do Senbor Ministro de Estado C!efe do Estado
Maior das Forças A.:rmadas. o texto do projeto de lei complementar 
que "Altera dispositivo da Lei Ccmplementar o' 69, de 23 de julho 
de 1991, que dispõe sobre as normas gerais para a organizaçio: o 
preparo e o emprego das Forças Amladas". 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 01500/CEMFA. DE IS DE FE
VEREIRO DE 1995, DO SENHOR MINIS1RO DE ES
TADO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS 
ARMADAS 

Excelentíssimo Seuhor Presidente da República, 
Nas recentes medidas adoladas pelo Poder Públioo Federal, 

objetivando a teforma. e a modemizaçio da máquina administrati~ 
v a. incluiu-se o titular do cargo de Chefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas na "'laçio dos ocupantes do cargo de Ministro de 
Estado-

Z..Necessá.tio"" faz, portanto, aad<quoi;ilo do.§ l' do.artigo 
2° da Lei Complementar n°69. de 23 de julho de 1991- çue esta~ 
belecc quem pode exercer a Chefia do Estado~M.aior das Forças 
Armadas. ãs disposições contidas no caput do artigo 87 da Consti-
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WiçãO Federal. que igualmente estabelece quem pode exercer o 
cargo de Ministro de Estado. 

3. Essas, Senhor Presidente, as razões pelas quais submeto a 
elevada consideração de Vossa Excelência. para aprovação e poS
terior encaminhamento ao Congresso Nacional. o anexo anteproje
to de lei complementar, que dá nova redação ao § 1° do artigo 2° 
da LeiComplementarn° 69, de 23 de }lDhode 1991. ~ 

Respeitosamente, General-de-Exército Benedito _Onofre 
Bezerra Leonel, Ministro de Estado Chefe do Estado-MaiOI' das 
Forças Armadas. 

U:G/SLAÇÃO CITADA 

LEICOMPLEMENTARN-69, DE23 DE JULHO DE 1991 

Dispõe sobre as normas gerad p•ra a organi
zação, o preparo e o emprego das Forças Armadas 

O Sr. Presidente da República. 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei Complementar: 

CAPÍ11JLOI 
Disposições PrelimiDAres 

SEÇÃOI 
D<stloação e Atribuições 

Art. I o As Forças Armadas, constimídas pela Marinba, pelo 
Exército e pela Aeronáutica, são instiruiÇões nacionais permanen
tes e regulares, organi:l.adas com base oa hierarquia e na disciplina, 
sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam
se A defesa da Pãtria, à garantia dos poderes constilllciooais e, por 
iniciativa de qualquer destes. da lei c da ordem. 

Parágrafo únicci Sem comprometimento de sua destinação 
coostib.lciánal, cabe também .às Forças Aim.adas o cumprimento 
das atribuições subsidiárias explicitadas nesta Lei Complementar. 

SEÇÃOII 
Do Comando Supremo 

Art. 2" O Presidente da República, na qualidade de Coman
dante Supremo das Forças Armadas, ó assessorado: 

I- ao que conceme a estratégia, -opcmições, logística, infor~ 
mações estratégicas e-·assulllós administrativos que transcendam 
cada uma das Forças, pelo Estado-Maior das Forçaa Armadas; e 

II - no que concerne à politica militar, pelo Alto Comando 
das Forças Armadas. 

§ 1° O Estado-Maior das Forças Armadas, cuja Chefia é 
exercida por oficial-general da ativa~ do mais alto posto. obedeci
do o critério de rodízio entte as Forças~ terá sua organização e atri
buições estabelecidas pelo Poder Executivo. 

§ 2° O Alto Comando das Forças Armadas 6 constimído pe
los Comandantes Superiores da Marinha. do Exército e da Aero-' 
nántica; pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e pelos 
Chefes dos Estados-Maiores da Armada. do Exén:ito e da Aero
náutica. 

CAPÍ11JLO II 
Da Organização-

Art. 3°0 Poder Executivo organiz.aní a Marinha. o Exército 
e a Aeronáutica em estrub.lras básicas de Ministérios, defmindo 
denominações. sede oo localizações e atribuições dos órgãos que 
compõe essas estruturas. 

· Parágrafo únicO.: O Poder Exerutivo defmirá. ainda. a com
petência dos Ministros Militares para a criação. a dencminaçlio, a 
localização e a definição das atribuições dos demais órgãos que 
compõem a estruwra de cada Ministério. 

Art. 4° Os _Ministros da Marinha. do Exército e da Aerollliu
tica exercem a di:reção geral de seus Ministérios e são os Ccman
dantes Superiores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

Art. 5° Os MinistériO. Militares dispõem de efetivos de pes
soal militar e civil rtxados em lei e dos meios orgânicos necessá
rios ao cõmprin:iento de sua destinação constituciOnal e atribuições 
subsidmrias. 

Parágrafo único. Constimem. reserVa das Forças Armadas o 
pessoal sujeito a incorpomçio, mediante mobilização ou convoca
ção, pela Marinba, pelo Exército e pela AetollAntica, bem como as 
organíuções assim definidas, na fonna da lei. 

CAPíruLom 
Do Preparo 

Art. 6° Para cumprimento da destinação coostitucional das 
Forças Armadas cabe aos ~térios Militares o planejamento e a 
exeaJçio do preptro de seus órgãos operativos e de apoio. 

~ ~- AI!. 7" O preparo das Forças Armadas 6 orientado pelos se-
guintes parâmetros básicos: , ~ 

_ I - permaneute eficiência. operacional singular e nas dife
rentes modalidades de emprego interdependente; 

II - procura da autooomia na.ciooal c:reK"ell1c,. at.tavés da 
cootinua nacionalização de seus meios. nela incluídas pesquisa e 
desenvolvimenro e o estiomlo à indústria oacional; 

m - correta utilizaçio do po .. ncial naciona~ mediante mo
bilização criteriosamente planejada. 

CAPÍ11JLO IV 
DoEmpr<go 

AI!. 8° O emprego das Forças Armadas, na defesa da Pátria, 
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. é da responsabili
dade do Presiden'" da República, que o de'"aninanl aos respecti
vos Ministros Militares. 

§ I o Compete ao Presidente da República a decisão do em
prego das Forças A.nnadas, px- sua inicialiva pt:óptia co em atcn
dilllenlo a pedido manifesudo por qualquer dos poderes oonstibl
cionais, atmvés do ~sidente do Supremo TnOunal Federal ou do 
Presidente do Senado Fedetal ou do Presidente de Câ.marll dos De
putados. no âmbito de suaS resJ5eetivas áleas. 

§ 2° A ablação das Forças Armadas ocorrenl de acordo com 
as diretrizes do Presidente da República. após esgotados os instru
meDioo destinados A presetVação da onlem pública e da incolumi
dade das pessoos e do patrimôoio, relacionados no artigo 144 da 
Constibliçiio Federal. 

CAPtfuLOV 
Das Disposições Complementara 

Art. 9° Cabem às Forças Arinadas as seguintes atrihoições 
subsidiárias: -

I - como atribuiçio geral: coopemr com o desenvolvimento 
nacional e a defesa civil; 

II- como atribuições particulares da Marinhao 
a) orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades 

~_latas~ no que interessa à defesa nacional: 
b) prover a segurança dã navegação aquaviária; 
c) contribuir para a formulação e condução de politicas na

cionais que digam respeito ao mar, e 
d) implementar e f1SC8.liza:r o cumprimento de leis e regula-

mentos, no mar e águas interiores; e - -
ill- como atribuições particulares da Aeronáutica: 
a) orientar, coordeoar e controlar as atividades de A viação 

Civil; 
~)~ver a segurança da navegação aérea; 
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c) oonlribuir pam a formulação e condução da Política 
Aeroespacial Nacional; 

d) estabelecer. equipar e operar. diretamente. ou mediaDle 
coocessãa. a In.fra-Estrutura aeroespacial; e 

e) operar o Correio Aéreo Nacional. 
Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contiário. 
Fernando CoDor- Presidente da República. 
Mário César Flores. 
Carlos Tlnoc:o Ribeiro Gom ... 
Sócrates da Costa Mootdro. 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cioml.) 

PARECERES 

PARECERES N'S 449 E 450, DE 1995 

Sobre o Projeto de Lei da Cimara d' 55, de 
1995 (n° 457191, na Casa de origem), que • dbdpHna 
o aercido da prollosio de earr:qador de bagagcus 
nos aeroportos e dá outras providências". 

PARECER N" 449, DE 1995 
(Da Comissão de AssuniOS Sociais) 

Relator: Senado Romero Jucá 

1-Rdatórlo 

O Projeto de Lei em epí~e p<etende clisciplioar o exercí
cio da proftssão de carregadOr de bãgagens nõS aeroportos, CJt:fi
nindo a área de atuação da categoria, os limites de idade do profiS
sional. seus deveres c suas obrigações previdenciáriaS. e, vinculá
los ao [)eportamento de Av· - Civil do Minis(hfu da Aerooáuúca 
através de matricula naquel~. a quem caberia froar os quadros 
profJSSiooais da categoria em cada um dos aeroportos do país. 

A proflSsão de canegador de bagagens em aeroporto, no 
Brasil. foi sempm exexcida por tmbalhadores autônomos. Cixcuns
tancialmentc. pela falta de conorole e pela desorganizaçio reinante 
há. algum tempo nesse setor, permitiu-se qUe opornmistas ali de
senvolvessem ativida.des paralelas, geradoras de fatos desagradá
veis pam os usuúios desses serviços. Surge daí a orieot.ação para 
que se organizassem em sindicatos de classe, favorecedores de um 
melhor autocontrole e de um desenvolviJDCDto qualitativo dessas 
ativiâades laborais, considerando que estas em nada diferem da
quelas exercidas pela mesma categoria no âmbito de estações ro
doviárias e ferroviárias, portos, etc. 

No caso particular de alguns aeroportos administrados pela 
Empresa Brasileira de lnfra-Estrulllia Aeroportuária - INFRA
ERO. os carregadores de bagagens se organizam sob a supervisão 
do respectivo sindicato, ou não, e fli1llllm um- contrato, oU convê-
nio, para utilização da área aeroportuária, a fun de desenvolverem 
suas atividades. Não raramente, estes cootratos são fumados entre 
a Administração do Aeroporto interessado e o próprio Sindicato 
da Categoria. No contrato registram-se cláusulas gerais, normal
mente comuns a qualquer aeroporto, e umas outras_ específicas 
para o aeroporto motivo do contrato. e neste documento são esta
belecidas as normas e procedimentos de trabalho, bem como o 
preço a ser cobrado pelo serviço executado.. Todavia, no país exis
tem outros aerop:mos que são administrados pelos estados, pelos 
municipios e por particUlares. 

Convém ressaltilr cjue os carregadores de bagagens em 
aeroportos, no Brasil. nunca tiveram nenhum vínculo empregaticio 

com os aeroportos onde trabalham, nem o Departamento de A via
ção Civil e muito menos com o Minist&io da Aeronáutica. 

Regulamentar-se a profi.ssio em apreço criando vínculo em
pregatícfO- dos profissionais envolvidos com o Departamento de 
_A viaçã.o Civil seria, no miníma irilpr6prio de vez que sendo ~m 
Departamento do Ministmio <11< Aeronáutica. não pode ser um Or
gão emp11:gador. Vinculá-los como empregado da Empresa Brasi
leira de Irifra-estrtura Aeroporruária-'- INFRAERO. oo do Minis
tmio da A~tica. a!6m de contrariar a legislaçio pertinente em 
vigor, abriria um eoortile precedente, considerando que as admis
sões nos quadros de funcionários (que sio bem defmidas na Em
presa e no Minist6rio e não incluem a categoria de canegador de 
bagagens) só pode ser feita attav6s de concurso público. 

Deixar prosperar o Projeto de Lei em questio. seris admitir
se que regulamentoção igual deveria ser feita para camogadores de 
bagagens em questões rodoviárias. estações fem>Viárias. estoção 
de passageiros dos portos. etc. criando vinculo empregadcio de to
dos os profiSSionais em atividades nessaS estaçõeS 60m. o Ministério 
dos Tnmsportes. com as Sea-etarias Estaduais de Tnmsportes.<tc. 

Assim não há como falar-se em matricular um carregador 
de bagagens em aeroporto no Departamento de A viação Civil que 
não tem nada a ver com a atiVidade. Quanto ao quadro profiSSio
nal, cabe ao sindicato da categoria organizá-lo e. atrav& de con
vênio com a administraçio dos aeroportoS, fornecer a quantidade 
necessária à dema.nda de cada um, cabendo-lhe igualmente as 
substituições em caso de aposentadoria. morte. etc, por outros pro-
fiSSionais: -

ll- Voto do Relator 

Em face das razões e dos argumentos acima apresentados, 
fomccidos pelo Ministério da Aeronáutica e por mim acolhidos e 
considerando que a aprovação do Projeto de Lei em apreço oão
tnlrá nechum beollcio à Administtoçio Pllbliea e. certamente. irá 
regulamentar apenas a situaçi.o daqueles profiSsionais que estão 
em atividade nos aemponos administt"ados pela INFRAERO , com 
discriniiwição e prej.dzO daqueles que praticam a mesma atividade 
em aeroportos admjnjstados por Estados e Municipios, bem como 
em -<XJ.tros terminais de passageiros, somos de parecer contrário A 
aprovação do mesmo. -

Sala das Comissões. 11 de abril de 1995.- Benl Veras
Presidente - Romero Jucá - Relator- CasiJclo Maklaner- Car
los Wilson- Waldeck Ornelas- José Alves- Lúcio Akântra
.Jonas !'lobeiro - Beoedita da SHva - Marina Siva - Antonio 
Carlos Magalhães - Junla Mas !se- Emilda Feruandes- Os
mar Dias- Ronaldo Cunha Lima. 

PARECER N• 450, DE 1995 

(Da Comissão de Serviços de Infra-Estrublra) 

Relator: Seuador FRitas Neto: 

I -Relatório 

O Projeto de Lei da Câman n• SS. de 1993. de autoria do 
ilustre Deputado Nilsoo Gibsoo. "Disciplina o exeti:lcio da profissão 
de cam:gadorde bagagens nos aeroportos e dá outms providências". 

Segundo a proposição, os serviços de transportes e carrega
mento de bagagens de passageiros desembarcados ou em trânsito 
nos aeroportos organizados serão realizados por profiSsionais. de 
prcfe~ncia sindicalizados. matriculados na Oiretoria Aeronãutica 
Civil- DAC, ao qual estarão suborctinados. 

Na sede do sindicato baverá um livro de matricula e registro 
dos canegadores de bagagens, destinado à andação do c.ome. fi
liaçlio. nacionalidade, eslado civil, domicilio. no qual 5ei'á ave_rba-
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da toda a documentação a~sentada pelo profissional para JRCD
cbimento da vaga verificada. 

O projeto de lei cmuner.a ainda os documentos nece:mrios 
para o registro do trabalhador, o rol de suas obrigações, responsa
bilidades e estabelece que este é seguiado obrigatório da Previdên
cia Social. 

Ao Departamento de Aeronáutica Civil ~ atril::ilidA- a res
ponsabilidade para a fiXação do quadro proftSSional de carregado< 
e transportador de bagagens, que deverá observar os criti:riOs eS.tiL
belecidos na lei que regulamenta a profiSsão. 

O autor, na sua justificaçio, assim esclarece: "TraJ.a-se. en
tretanto, de matéria ainda oportUDa e conveniente. eis que a ativi
dade existe e os seus exircentes coo.timJam sendo marginalizados 
de qualquer díreito trabalhista ou previdenciário, ao caottário de 
todas as demais atividades desenvolvidas nos aeroportos". -

Na Casa de origem. o projeto de lei foi aJr<Nado à unanimi:.. 
dade nas Comissões de Trabolho, Ac!zninistrnção e Serviço Pl!bli
co, e de Constituição e Justiça e de Reda.çio. 

Na ComiSSão de Assuntos Sociais do Senado Federal, o 
projeto recebeu parecer conliário. 

Na Comissão de Infra-Estrutura, não foram- aptesei:ltadas 
emendas no prazo regimentaL 

É o relatório. 

ll -Voto do Relator 

À Comissão de Serviços de Infra-Estru1llt'a compete, nos 
termos do ar<- 104, inciso n, do Regimento Interno do Sensdo Fe
deial, opinar sobre a matéria objeto da presente proposição. 

A regulamentação da profissilo de carregador de bagagens 
já foi analisada pela Comissão de Assuntos Sociais do Sensdo Fe
deral que, em alentado parecer, da lavra do eminente Senador Ro
mero Jucá. concluiu pela rejeição deste projetó dele~ enumerando 
diversos argumentos, dentre os quais o seguinte: -

Regulamentar-se a profissilo em apreço criando 
vinculo empregatício dos proftssiooais envolvidõs com 
o Departamento de A viação Civil seria, no mínimo, im
próprio de vez que sendo um Departamento do Minis~
rio da Aeronáutica, não pode ser um órgão empregado<. 
Vinculá.- los como empregado da Empmsa Brasileim de 
Infra-Estrumra Aeroportuária- INFRAERO, ru do Mi
nistério da Aerooáutica, além de contrariar a legislação 
pertinente em vigor, abriria um enorme J:ftlCCdente, con
siderando que as admissões nos quadros de funcionários 
(que são bem defmidas na Empresa e no Ministério e 
não incluem a categoria de carregador de bagagens) s6 
pode_ ser feita atravéS-de concurso píblico. " 

··-······-··-··-···----------··-··-·-·--·-
O ilustre Senador Pedro Simon, proocupado com as reper

cussões da aprovação desta matéria. formulou o Requerimento D0 

162. de 1994 • .solicitando ao Senhor Ministro da Aeronáutica. in
famações detalhadas sobre as implicações relãtivas ao projeto. 

O Ministro da Aeronáutica, Lélio Viana Lõbo, alr.lvés do 
Aviso n• 25/GM-71319, respondeu às indagações do Sensdor Pe
dro Simon, com informações fornecidas pela Infraero e pelo De
partamento de AviaÇão-CiVil- OAC. 

Pela Iofraero respondeu o Sr. Luiz Carlos B. Accioly, infor
mando serem 484- os de carmgadores que seriam beneficados em 
caso de aprovação deste projeto de lei. 

Pelo DACrespondeu o seu Diretor-Geral. Teil.-Brigadeiro 
do AI Mauro José Miranda Gandra, que se manifestou contrário à 
aprovação do rCOjet~ nos seguintes termoS: ·-

"Este DAC considera que nio se justif"JCa 8 inSti
mcionalização da profiSsão de ''Carregador de bagagens 
eni aeroportos". A exigência DOS aeroporto; de equipa
mentos de lransporte para uso de passageiros que em
barcam oo desemban:am. transformaram o carregador 
elemento de pouca atilidade nos aeroportos. 

A profJSSilo de carregado< de bogagens em aeropor
tos sempre foi exen:ida ponmhalhado<es aol<loomo<. (.-) 

Este Departamento reitera qUe é colitta a aprova
çilo do Projeto em questio, pois Dio há justificativa para 
regulamentar profissão de pequeno número de trabalha
dores autônomos. que exercem trabalho sobre o qual não 
recai nenhuma eSpeCialização técnico-profissionaL Tal 
iniciativa exigíiia rostos exagerádos para o exercício do 
seu cootrole sem que haja beneficies que o justiflquem." 

Por último. cabe registrar qtie -reCebemos Cmtespondência 
do Assessor Parlamentar do Ministmo da Aeronáutica, Brigadeiro 
do Ar RR Emam~el Augusto de Oliveira Serrano, que. per solicita
çio do ~~ da Aeronáutica. pmstw-nos valiosas Ülf'OilllilÇÕes, 
denlre u quais as seguinres: 

Como V. Ex• sabe, a profissio/atividade de carre
gador de bagagens em aeroporto foi, e 6, exen:ida por 
trabalhadores ao!Ô!lOD>:lS- Como a procura por esta pro
flssio/atividade estava. desde U. algum tempo, muito 
desorganizJida e sem controle, permitindo que alguns 
aventu.Iciros dela se aproveitassem com objetivos escu
sos, gerando fatos desagradáveis parã. os usuários desses 
se!Viços, o gropo foi orieotado para se organizar em siudi
catos de classe. para melhor se autocootrolar e desenvolver 
suas atividades labomis, coosiderandoque a profassã<>'ativi
dade de carregador de bogagens em aeropot10 em nada di
fere daquela ex«cida pela mesma c:alegoria no âmbito de 
rodoviárias, estações fenoviárias, portos, etc. 
- No caso particular de alguns aeroportos controla
dos pela Empresa: Bmsileira de Jnfra-Estru1llt'a Aeropor
blária- INFRAERO, os carregadores de bagagens se or
ganizam sob a supervisão do respectivo sindicato, cu 
não, e fii11J3.Dl um contrato, ou convênio, para a utiliza
ção da área aeroportuária, a fun de desenvolverem suas 
atividades. Nio raramente. estes contmtos são fii'Ill3dos 
diretameote entre a Administraçio do aeroporto interes
sado e o pr6prio Sindicato da Categoria. No conttai.O re
gistram-se cláusulas gerais, nmmalmente comuns a 
qualquer aeroporto, e umas cutras específicas para o 
aeroporto mo_tivo do conttato, e neste documento são es
tabelecidas as normas e procedimentos de trabalho, bem 
como o preço a ser cobrado pelo serviço executado. 

" ··-·-""""---··------··----·-·---·--· 
-São muitos, Senhores sen:ackx-es, os ariumentos contrários 

ao projeto de lei. Os aspectos sociais que poderiam ser invocados 
em favor dos trabl1hadoles envolvidos foram insuficiCmeS para smsi
bilizar a Comissão de A=n1os Sociais, que rejeitou a matéria. 

À Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, compete apenas 
analisar a repcrrussão da implementação desra proposta nos servi
ços aeropottu.ários que são prestados ao público. 

Inexiste justiflcatiVã. plausível para se estabelecer urna. re
serva de mercado proftssional a um contingente tão pequeno de 
trabalhadores. Os que eXCICCDl a proftssão. que já não são muitos, 
estão organizados em sindicatos, que é o instrumento mais ade-


