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Demonstrando a importância da Petrobrás parn a 
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dia da criação da Petrobrás. Sen. Ademir Andrade. ····-·· 
PLANO REAL (Vide AGRICULTURA) 
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ta as reformas fiscal, tributária e do plano social Sen. 

Guilherme Palmeira. ·················-·----·--·-· 
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POLITICA ECONÓMICO FINANCEIRA 
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PRNATIZAÇÃO 
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Propondo a recuperação do setCI' sucro-alc:oolei
ro. poc meio de reativação do Programa Nacional do Ál
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varn Borges.················---·----··---···--
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gantes e a DMsa SCIRS, no Estado de Santa Catarina. 

Sen. Gilvam Bcrges. ····-··----·--···---··-
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credito externo. jmto ao Banco Internacional para Re-
coostru~ e Desenvolvimento-BIRD. com garantia da 
União. Seu. Ernaudes Amorim ................................ __ 

Disculindo o PR n' 9385, que auroriza a Compa
nhia Vale do Rio Doce-CVR.D a contratar operação de 
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VIII 

crédito externo, junto ao Banco _IntemlJ.cional para Re
construção e Desenvolvimento-BIRD, com ganmtia da 
Unih>. Sen. Jáder Baibalho ............................................. .. 

DiscutiDdo o PR rf!. 93195, que autoriza a Compa
nhia Vale do RíoDoce-CVRD,acoolratar operaÇão de 
crédito externo, junto ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento- BIRD, com garantia da 
União. Sen. Bem.rudo Cabral ..................................••....... 

Discutindo o PR rf. r:T3/95, que 3.utoriza a COmpa
nhia Vale do Rio Doce- CVRD. a contratar operação de 
crédito externo, junto ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento- BIRD, com garantia da 
União. Sen. Francelina Pereira. ·-···~---·······-··-····--······ 

Discutindo o PR fi! 93195, que autoriza a compa
nhia Vale do Rio Doce- CVRD, a contratar operação de 
crédito externo, junto ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento- BIRD.-com garantia da 
Unih>. Sen. Espiridião Amin .......................................... . 

Discutindo o PR nf!. 93195, que autoriza a Compa
nhia Vale do Rio Doce- CVRD, a contratar opernção de 
crédito externo, junto ao Banco Internacional para Re
consbUÇão e Desenvolvimento- BIRD. com garantia da 
União. Sen. Coutinho Jorge. ---------------

Disrutindo o PR rf. 93195, que autoriza a Compa
nhia Vale do Río Doce-CVRD,a conlratar operação de 
crédito externo, junto ao Banco Intema.ciooal paia Re
construção e Desenvolvimento -BIRD, com garantia da 
União. Sen. José Jgnácio Ferreira ·--······-·~·················· 

PR rf! 10&95, que altera o parágrafo único do art 
107 do Regimento Interno do Senado Federal Seo. Se-
bastião Rocha. ................................................................. . 

EncaminhanOO a votação do PR n!. 101/95, que 
homologa os aditivos contratuais ao Connato -de Em
p-réstimo ri! 1192, celebrado entre a Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte e o Banco de Crédito Real de Minas 
Gerais S.A .. Sen. Jáder Baibalho ..................................... . 

Encamiob:mdo a votação do PR rf! 102195, que 
autoriza o Instituto Agronômico do Paraná- IAPAR. a 
contratar opernção de crédito junto à Fmanciadora de 
Estudos e Projetas- FINEP, para inve~mento oo Si,sle
ma Meteorológico do Paraná - SIMEPAA. Sen. Jáder 

Baibalho. -----------------------------------------------------
Encaminhando a volação do PR ({' 102195, que 

autoriza o Instituto Agronômico do Paraná-IAPAR a 
contratar operação de crédito junto à Fmanciadora de 
Estudos e Projetos-FINEP, para investimento no Siste
ma Meteorológico do Paraná- S!MEPAR. Sen. Osmar 
Dias. ....................................................................... - ..... .. 

Encaminhando a volação do PR({' 102195. que 
autoriza o Instituto Agronômico do Paraná- IAPAR a 
contratar operação de ciédito junto à Fulanci.ildora de 
Estudos e Projetas - FINEP, para investimento no Siste
ma _Meteorológico do Paraná- S!MEPAR. Sen. Vilson 
Kleinubing. ---------------------------··------·--·-------

Encaminhando a votação do PR rf!. 102195. que 
autoriza o Instituto Agronômico do Paraná-IAPAR a 
contratar operação de crédito junto à Financiadora de 
Estudos e Projetos-FINEP, para investimento no Siste-
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ma Meteorológico do Paraná-SIMEPAR. Seo. Jef:fetson 

Peres.·-·-----·--··-··--··-·······-----·-·--·· 
Discussão só PR rf!. 103}}5, que autoriza a União 

a executar Programa de Emissão e Colocação de títulos 
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no Exterior, 
destinando-se os recursos à substitnição da dívida mobí
liária interna poc dívida externa a menores custos e 
maiores prazos. Sen. Lauio Campos. ·············-··············· 

Disru.tindo o PR rf! 103.195, que autoriza a União 
a executar Programa de Emissão e Colocação de Títulos 
de ~espomabilidade do Tesouro Nacional no exterior, 
destinando-se os recursos à substituição da dívida mobí
liária interna por dívida externa a menores çustos e _ 
maiores prazos. Sen. José Fogaça. ....•.•..•..............•....•..... 

PR({' 113/95. que altem a redação do § L• do art 
77 do Regimento lnlemo do Senado Federal Sen. Er-

nandes Anlorim. ··-··············-··········~··-·······-···-····-··-··· 
PROJETO RONDON 

Elogiando o Projeto Rondon. de interação dos es:· 
tudantes e transformação por estes da realidade brasilei-
ra. Seo. Rotnero Jucá. ·············-················-····-··········--· 
REFORMA ADMINISTRATIVA 

Demonstraitdo a wgêncii da reforma 2dministra
tiva em fimção da crise ecooômica dos Estados. Sen. 

Ney Suassuna. ··························-······· .. ····-··-··-·-······-... 
Disaltindo a necessidade de se extinguir os salá

rios de mai'lijás por meio das reformas administrativas. 

Sen. Romero Jucá. ······-··-··-··-··-················--··-···-·-··· 
Posicionando sobre aspectos da reforma adminis-

trativa Sen. Odacir Soares.·················-······-·········-··-··· 
REFORMA AGRÁRIA (Vide ANAIS DO SENADO, 

TERRA) 
Discutindo a condução da reforma agrária pelo 

Governo Fedelal. Sen. Carlos Bezerra. ··-----··-·-··-· 
Abonlaado a questão da reforma agrária pata de

fender a implantação de uma política que a efetive. SCn. 

Romero Jucá. -----·---------·---··---··· 
Alertando para a atenção que se deve ter com as 

peculiaridades de cada região do País no processo de re
fa:ma agrária. principalmente a Amazônia. Sen. Jeffer-

son Peres. ····-··········-··-··-··-··-··-·············~-··················· 
Discutindo a necessídade de se implementar a re-

forma agrária. Sen. Edwutlo Suplicy ............................. .. 
Discutin do a questão da terra e da reforma agrá-

ria. Sen. Bernardo Cabral.-·-·-··-··-····-··-···-··-~···-... 
Discutindo o modelo de reforma agrária proposto 

pelo Governo Federal, tendo em vista sua relação com a 
reforma tributária e-oom a crise nos transportes. Sen. 

Lúcio Alcântara. ··-··············-··-··-··-·······-··-·····-··-······· 
Referindo-se a documento pro.PJndo a descentta-

lização da reforma agiária. Sen. Lúcio Alcântara. ......... . 
REFORMA CONSTII'UCIONAL 

Pronunciando sobre a importância da implemeo
lação das reformas da Coastimição, para a adaptação do 
Brasil à nova realidade de globalização. Seu. Valmir 
Quupelo ........................................................................ . 
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Defendendo a discussão aprofundada das refor
mas constitucionais, principalmente a ttibutária, na bus
ca de mudanças efetivas para a administração pública. 

Scn. Levy Dias·---·······:·····-·----··---
Discutindo a necessidade de, neste momento his

tórico, implementarem~se as reformas constitucionais 
efetivamente. Sen. Geraldo Melo ..... ~ ..•..... ~.~---·····-··-··-·· 

Demonstrando a importância da reforma da Cons
tituiçãO~ e suas conseqüências para a vida do brasileiro e 
para a administração pública. Sen. Levy Dias ............... .. 
REFORMA TRIBUTÁRIA 

Apresentando e defendendo a Proposta de Refor
ma Tnõutária do Partído dos Trabalhadores. Sen. Eduar-
do Suplicy. .................................. -----

Apresenta documentos referentes à Proposta de 
Reforma Tributária do Partido dos trabalhadores e pro
posta de emenda constitucional com este conte6do, que 
são transcritos para os Anais do Senado. Sen.. Eduardo 
Suplicy .......................... -------·----

Questionaudo pontos falhos da reforma tributária, 
que ferem o interesse da Federação. Sen. Bernardo Ca-
bml. ........................ ___ .. _.. ----- .. 

Analisando os termos da reforma tributária. Sen. 
Valmir Campe!o ......................... __ _ 
REGIÃO AMAZÓNICA 

Questionando a política negligente do GovernO 
Federal para com a Amazônia. Sen. João França ·····-···· 

Defendendo os interesses da Amazônia. Sen. Se-

bastião Rocha. ······-··-·-·-·······-···-··· 
Discutindo as alternativas para wn modelo de de

senvolvimento da Amazônia, e principalmente do Acre, 
que refonnule a organização das forças produtivas para 
viabilizar a proteção dos recursos naturais e a descon
centração da rena. Sen. Flaviano Melo. ··········~-··-··········--

Defendendo a realização de obras na malha rodo
viária da Amazônia. que possibilitem o desenvolvimento 
da região e sua inserçãO no Processo de globalização da 

economia. Sen. Sebastião Rocha. ··············--··-··-···-""··· 
Discutindo os problemas da Amazônia e as suas 

possibilidades de desenvolvimento. Sen. Marina Silva. .. 
REGIÃO CENTRO-OESTE 

Propondo programas de desenvolvimento para o 
Centro-Oeste como política anti-recessiva- para todo o 
País e de oombate às desigualdades regionais. Sen. Car-
los Bezerra. ···-··-··-··-··-----....;-.;. .. _···-····.::. .. -
REGIÃO NORDESTE 

Discutindo uma política de desenvolvimento inte-
gral do Vale São Francisco. Seo. Teotônio Vilela. ......... . 
RENDA MÍNIMA 

Demonstrando a importância do Progrn.ma de-Ga
rantia de Renda Mínima pam solucionar o problema do 
trabalho e prostituição infuntis. Seo.. Eduardo Suplicy .•.. 

Pronunciando-se acen::a dos projetes que vêm se 
desenvolvendo em cidades e Municípios. relacionados 
ao Programa de Garantia 'de Renda Mínima. Sen. Eduar-
do Suplicy .......................... - ....... _, _____ _ 
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REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 
Gomunicaodo a entrega de uma Representação 

Criminal contra o Govêmador do Acre ao Procurador-

IX 
Pág. 

Geral da República. Sen. Flaviano Melo. .................... _ 179 
Referindo-se à Representação Criminal contra o 

Governador do Acre. Sen. Flaviano Melo. ····-················ 179 -_ 
REQUERIMENTO 

Comunicando à Mesa o não recebimento de res
posta para o requerimento, enviado ao Ministro dos 
Transportes. solicitando informações referentes a manu-

tenção da BR-364. Sen. Marina Silva. ···········-··········-···· 1:/ 
Requerimento n' 1.295!95, de iufonnação, ao Mi-

nistro da AeronáUtica, referente ao Boing 727. Sen. Ma-

rina Silva. ······-····················-··----··--·--- 30 
Requerimento n'l296/95, de infonnação. ao Mi

nistro a Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária. referente à Produção de grãos do País. Sen. Er-
nandes Amorim ·········-······-.. -·-· _ ....................... ~ ~O_ 

Requerimentõ o!!: 1297/95, cOnvOcando ao Plená
rio o Ministro da Administração Federal e Reforma do 
Estado. Luíz Carlos Bresser Gonçalves Pereira, para 
prestar informações sobre a Reforma Ad:ministraôva 
propostapeloGovemoFederal.Sen.NeySuassuna ...... 88 . 

Requerimento n2 1298/95~ de infonnações, ao 
Ministro da Administiação Federal e Reforma do Esta· 
do. referentes ao Programa de Alimentação do Trabalha-

dor- PAT. Sen. Ney Suassuna. ···-··-~·····-············-·--·· 88 _ 
Requerimento o!!: 1.300195, de informação. ao Mi

nistro da Administração Feder.U e Refonna do Estado, 
referente aos servidores federais e professores dos ex
Territórios Federais de Roraima e Amapá. Sen. João 

Frnnça ....... --.. ·----·-·- ·--·---- III 
EncamjDhando a votação do Requerimento o!!: 

1.301/95, de adiamento da discussão do PLC n' 98194, 
que modifica a Lei ~ 7 347. que disciplina a ação civil 
pública, para estendê-la à segurança. sa6de e interesses 
difusos dos trabalhadores. Scn. Josapbat Marinho. ......... 134 _ 

Encaminhrmdo a votação do Requerimento o!!: 
1301/95, de adiamento da discussão do PLC n' 98194, 
que modif"tca a Lei rf!-7 341. que disciplina a ação civil 
pública. pant estendê-la à segurança. saúde e interesses 
difusos dos trabalhadores. Sen. José Ignácio Ferreira. ••.• 134 

Encaminhando_ a votação do Requerimento n2 
1301195, de adiamento da discussão do PLC r? 98194, 
que modífica a Lei r# 7 347. que disciplina a aç3o civil 
pública, paia estendê-la à segurança. saúde e interesses 
difusos dos trabalhadores. Sen. Rooaldo Cunha Lima. .... 135 

Encaminhando a votação do Requerimento o!! 
1301/95, de adiamento da votlção do PLC n' 98194, 
que modifica a Lei r# 7 347. que disciplina a açOO civil 
pública, par.~ estendê-la à segurança, saúde e interesses 
difusos dos ~res-. Sen. Hugo Napoleão ... _,._ .• _.... 135. _ •. 

- Encaminhando a votação do Requerimento n!! 
1304195, de adiamento da discussão do PDL n' 34!93, 
que aprova o texto da Convenção o!!: 169 da Organização 
lntemacional do Trabalho sobre os povos indígenas e 
tnbais em países indepelldenrei. Si:n. Romero Jucá. ....... . .. 138 . _ 
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Encaminhando a votação do Requerimento n2 
1.305195~ de adiamento da votação do PR ~ 9_3195, 
que autoriza a Companhia V ale do Rio Doce -
CVRD, a contratar operação 'de crédito externo, junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD, com garantia da União. Seu. Já-

Pág.. 

der Barbalbo .•....•...... -····················-····-...... ·--·-····-···-· .ISO 
Encaminhando a votação do Requerimento o!!: 

1.305195. de adiamento da votação do PR n!l93J95, que 
autoriza a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, a 
contratar operação de crédito externo. junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento --
BIRD, com garnntia da União. Sen. Hugo Napoleão. ..... !SI 

Encaminhando a votação do Requerimento n2 
1.30S/9S, de aofuunento da disalssão do PR rf' 9319S, 
que autoriza a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD a 
contratar operação de crédito externo, junto ao Banco 
Internacional para Reconsrrução e Desenvolvimento -
BIRD, com garnntia da União. Sen. Lauro Campos. ....... !SI 

Esclarecendo seu posicionamento sobre o Reque
rimento rf' 1.313195, de apreciaçl!o pela Comissão de 
Educação do PLC ~ I 08195, que dispõe sobre a expor
tação de bens sensível.$ e serviços díretunente vincula-

dos. Sen. Jáder Barbalho. ·····-··-··-············-····-··-····--- 208 
Requerimento rf' 1.311/95, de informação, ao Mi

nistro da Agricultura. do Abastecimento e da Reforma 
Agrária. referc:nte aO Programa de Distribuição Emer
gencial de Alimento- PRODEA IT. Sen. Ademir Andia-

de. ·············-··-··············-··-··-············-- 253 
Encaminhando a votação do Requerimento r:f!. 

1.313/95, de apreciação pela Comissão de Educação do 
PLC rf' 108195, que cfispõe sobre a exportação de bens 
sensíveis e serviços diretamente vinculados. Sen. Hugo 

Napoleão. ·-·-·····-···-···-·--·---· ~ ~21>7 
Encaminhando a votação do Req_uerimcnto ~ 

1.313/95, de "!'l'eciaçllo do PLC rf' 108/95, que dispõe 
sobre a exportação de bens sensíveis e serviços direta
mente vinenlados. pela Comissão de Educação. Sen. Rc>-
berto Reqnião. ··············-'··········-·~·-··---~-~· -~ ~--~ 2ôl 
· Posiciõria:ndO-se sobre a votação do Requeri.men- --
to rf' 1.313195, de apreciação pela Comissão de Educa
ção do PLC rf' 108195, que dispõe sobre a exportação de 
bens sensíveis e serviços dirctmlente vinculados. Sen. 
José Fogaça. ......................................................... -·····'···· 268 

EncamiDhando a votação do Requerimento n2 
1.315/95, de adiamento da discussão do PR ~ 
103/95, que autoriza a União a executar Programa de 
Emissão e Colocação de Tíru.Ios de Responsabilidade 
do Tesouro Nacional no exterior. destinando-se os re
cursos à substituição da dívida mobiliária internã por 
dívida externa a menores custos e maiores prazos. 

Sen. Jáder Barbalbo. ·-··-····----------·-·--- 293 
Encaminhando a votação do Requerimento ~ 

1.315195, de aofuunento da discussão do PR rf' 103195, 
que autoriza a União a executar Programa de Emissão e 
Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro 
Nacional no Exterior, destinando-se os IeCUISOS à substi-

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

brlção da dívida mobiliária interna por dívida externa a me-
nores custos e maiores prnzos. Sen. Eduardo Suplicy ...... . 

Requerimento n!! 1319/95, de "informação, ao Mi
nísiro do Trnbalho, sobre as atividlides do Comitê da 
Coordenação das Empresas Estatais - CCE, relaciona
das à Petrobrás. Sen. Jefferson Peres. ·········-··--····-··-··· 

Requerimento n2132CV95, de infÕrinação, ao Mi
nistro do Trabalho, relativa ao PL ~ 3&95 - CN, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir, ao orçamento fiscal. 
CiédiiDs adicionais, em favor do DNER. Sen. Jefferson 

Peres. -·····-··················-··········-··-··-···-··--·---··-· 
Apresentando requerimento, ao Ministro da Fa

zenda, de informações relativas ao pagamento da dívida 

externa. Sen. Eduardo Suplicy. ···········-··························· 
Referindo-se ao requerimento, enviado ao Minis

tro da Fazenda, solicitando informações relativas ao pa-
ganiento da dívida externa. SeD.. Eduardo Suplicy .......... . 

Requerimento ~ 1.321/95, de informação, ao Mi
nistro da fazenda. referente ao pagamento da dívida ex-
tema. Sen. Eduardo Suplicy. ··-·············r· .. ···-················· 

Requerimento rf!-1322195, de informação. ao :Mi
nistro Nelson Jobim, referente à comercialização de ór-
gãos hwnanos. Sen. Lúcio Alcântara ............................. . 

Requerimento ~ I 323195, de infonnação, ao 
Banco do Brnsil, referente a propostas para custeio agrí-
cola na região Centro-Oeste. Sen. Mauro Miranda ........ . 

Requerimento n2 1324195, de informação, ao Mi
nistério da Educação. referente aos recursos das univer
sidades federais. Sen. Mauro Miranda. ····-··········-··-···~· 

Requerimento n21.326195, de informação. ao Mi
nistro do Planejam.ento, referente ao processo de deses-

tatização. Sen. Eduardo Suplicy. ····················-······-······· 
Requerimento o!: 1327195. solicitando ao TCU, 

estudos sobre petda de recwsos pelos Estados e Municí
pios devida à instituição do Fundo Social de Emergência 
e sua prorrogação. Sen. Edison Lobão.···-···-·--··-·-· 

Requerimento rf' 1.328195, de informação, ao Mi
nistro da Previdência Social e Assistência Social. sobre 
auditorias e inspeções nas entidades de previdência 
complemeotrr fechada. Sen. Eduardo Suplicy ...............• 

Requerimento rf!. 132-9195, ao Presidente do 
TCU. de ínformação concernente a auditorias e inspeçõ
es Da$ en~ de previdência complementar fechada. 

Seo.. Eduardo Suplicy. ····-··········-··-·······-··-········--··-·· 
RIO SÃO FRANCISCO 

Defundendo a transposição das águas do São 
Francisco, paia sanar o problema da falta de água nos 
Estados da Para~ôa. Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
e parte do Ceará. Sen. Ney Suassuna. ............................ . 

(R O) (Vide DESIGUAlDADE REGIONAL) 

Alertando para a crise administrativa, ecooômica 
e social por que passa o Estado de Rondônia Sen. Er-
nandes Amorim.··························-···················---··-~-

Questionando o atual Governo do Estado de Ron
dônia devido à crise na administração pu'blica. Sen. José 

Bianco. ·····-·······--·-----------·--·--··· 
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RODOVIA (Vide ANAIS DO SENADO, REGIÃO 
AMAZÓNICA, REQUERIMENTO) 

Mostrando-se satisfeito com a conclusão de um 
tto:ho de 25 quilômetro• da rÕdovia BR-470. Sen. C3sil-

do Maldaner. ················································-····---
Defendendo a construção da rodovia para o Pací-

fico? como forma de viabilizar o desenvolvimento do 
Centro-Oeste e da Ama:zônía.. Sen. José Bianco ............. . 
(RR) 

Parabenizando o Estado de Roraima e o Estado 
do Amapá pelo sétimo aniversário de sua criação. e co-
brando um projeto desenvolvimentista parn. Roraima. 
Sen. Romero Jucá. ...•....•............. ~················--·---

Discutindo os interesses desenvolvimentistas dos 
ex-Territórios Federais, especialmente Roraima. Sen. 
João Frnnça .................................. ·----·······-···-·---
(RS) (Vide POLfriCA ECONÓMICO FINANCEIRA) 

SAÚDE 
Comrmjcantfo o fechamento do Hospital Universitá

rio da Universidade Federal do Ceará e preocupando-se 
com a siluação da saúde pública. Sen. Lúcio Akãntua ..... 

Preocupando-se com o fechamento do H~ital 
de Cirurgia do Estado de Se.Igipe pma o Sistema Úníco 
de Saúde-SUS. e com a crise geral que o setor da saúde 
enfrenta. Sen. Antônio Carlos Valada(es. ············----

Mostrando relatório ao Senado sobre a reunião 
promovida pela Organização Pan-Americana de saúde 
de que participou, e analisando as desigualdades presen
tes no setor da saúde. Sen. José Alves. ····-··-·········~-··-- _ 
(SEBRAE) 

Questionando a licitude das atividlKfes do Sebrae, 
com vistas aimportlincia da pequena empresa para o dCsen
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JOÃO ROCHA 

Homenageando o Estado de TOC<Iltins pelo séti
mo aniversário de sua c:riaçOO e abordando a situação 
econômica e social desse &tido. --------------------------
JOELDEHOlLANDA 

Pronunciando-se SObre a mse educacional e sobre 
propostas de ref<XIWl do sistema educaciooal ---------

Prestaodo bomeoagem ao poeta pemambocaoo 
Ascenso Ferreira e à sua poesia. em comemoração ao 
centenário de seu nasciinento. ···-··-··-··---··-·········-···· 

Homenageando o Banorte em comemoração ao 
seu 53.~ aniversário. -·--------------

Solidarizando-se com a situação de crise por que 
passa o Banco Mercantil. ···-··-··-··-··-··-··-·······-···-... ••· 

Parecer ~ 662195, Comissão de Relações Exte
riOies e Defesa Nacional. sobre o PDL rP- ~5 (JP. 
32195. na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do 
Acordo, por ttoca de Nota.Sy rdativo ao Exercício de Ati.
vidades Remunemdas poc par1e de Dependentes do Pes
soal Diplomático, Consular. Administrativo e Técnico, 
celebrado entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Reino da Dinamarca. --·-··-··· 
JONAS PINHEIRO 

Opondo-se i\ intenção do Governo do Estado de 
Mato Grosso de extinguir o Centro de Treinamento do 
TGlbalhador Rmal da Empacr. antigaEmatcr. ···········-·

Analisando a crise do se«r agrícola. ·--··-··-........ 
JOSAPHATMARINHO 

Encaminh;mdo a votação do Requerimento n2 
130!195, de adiamento da discussão do PLC rf!- 98194, 
que mcdifica a Lei n' 7 347, que <fiscíplina a ação civil 
pública, paia estend8-la à segurança, saúde e interesses 
difusos dos lrabalhadores. -----------------------------------··---

Discutindo o PR ri! 93l95. que auroriza a Compa
nhia Vale do Rio Doce- CVRD, a cootr- oper.lÇão de 
ctédi_to externo. junto ao Banco Inte:maciooal para Re
c~trução e Desenvolvimento- BIRD, com garantia da 

UmaQ. ······-··-··········-··--······-.··-··········-.,--··--··-~··_._..,,..,. __ .._..,._ 
Parecer n2 646/95, Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, sobre o PLC rf!-78195 (rf' 3.811-
A/93, na origem), que altera dispositivos do Código 
de Processo Civil relativos ao procedimento sumarís~ 
simo. ··-··-··-····--··-···-···--··~··-··-··-··~··-···-·········-··- _ 

Defendendo a manutenção do instituto da estabili-

dade. Aparte- ao Sen. Romero Jucá. ···-··---·······-·---··
Pronunciando-se acerca da queda da receita dos 

Municípios e Estados brasileiros. Aparte ao Sen. Júlio 

Campos. -----------------------------------------------------------------
Comentando a crise por que passa o ensino 

universitário e- cobrmido providências do Governo 

Federal. ···--···-·····-··-········--··--------··-··-···-·--
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Criticando a ncglig&cia da reforma tributária oo 
que se refere aos problemas gerais da Federn.ção. Apar-
le ao Sen. Bemanlo Cabral. .. .................................. - •. 

Comentando a aise nàs universidades do País. 
Aparte ao Sen. Bemaroo Cabral. ......................... --

Homenageando o poeta Ascenso Ferreira. por 
ocasião do centenário de seu nascimento. Aparte ao Sen. 
Joe1 de Hollanda. ·····-··-···-····-.. -·-·····-··-··-······-··-·· 

Analisando a questão da redistribuição da terra no 
Brasil Aparle ao Sen. Bemanlo Cabral. ............. - ••..• 

JOSÉ ALVES 
Apresentando relatório ao Senado_ sobte reunião 

promovida pela Otganização Pan-Americaila de Saúde 
de que participou. e analisando as desigualdades presen-
tes no setor da saúde. ···-·······-··········· ............................. . 
JOSÉBIANCO 

Defendendo a construção da rodovia para o Pací
fico, como forma de viabilizar o desenvolvimento do 
Centro-Oeste e da Amazônia. ........................................ . 

Questionando o atual Governo do Estado de Ron
dôniadevido à crise na administração pública. ·······-······ 
JOSÉ EDUARDO OUTRA 

Protestando contra o abuso do poder econômico 
no processo eleitoral Aparte a.o Sen. Jefferson Peres. 
JOSÉ FOGAÇA 

Posicionando-se sobre a votação do Requerimen
to ri' 1.313195, de apreciação pela Comissão de Educa
ção do PLC n'-108195, que dispõe sobre a eaportiÇão de 
bens sensíveis e serviços diretamenle vinculados. ·---·· 

rnsculindo o PLC ri' 10&95, que dispõe sobre a 
exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vin-
culados ......................................................... _, ............... . 

Disalândo o PR rJ!. 103195~ que autoriza a Uniio 
a executar Programa de Emissão e Colocação de Tíbdos 
de Responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior. 
destinando-se os =ur.;os à sobstilnição da dívida mobi
liá:ria interna poc dívida extcma a menores custos e 

maiores prazos. ·-····-····--·-···---··· .. ---··---·· 
Comentmdo o desempenho da tdefooia celular 

oa administração das veodas no Brasil. Aparte ao Sco. 

Levy Dias. -···--·············-············--·······-··:.: ••. :~ ......... . 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 

Encaminhando a votação do Requerimento o!! 
1.301195, de adiamento da discussão do PLC ri' 98194, 
que mOOi:fica a Lei n?- 7 347, que disciplina a ação civil 
pública, paxa esteodê-la à segurança. satide e intc=ses 
difusos dos trnbalhadores. . ............................................. . 

Discutindo o PR rf1. 93.195? que autoriza a Compa
nhia Vale do Rio Doee-CVRD.acootrataroperação de 
crédito externo, junto ao Banco Intema.cional para Re
~trução e Desenvolvimento- BIRD, oom garantia da 
Umao ..................................................................... _ ........... --

Propondo a recuperação do setor sucro-alcoolei
ro, por meio de reativação do Programa Nacional do Ál-
cool ······-······----····-····--··-···-·--·--··· .. -·-·----- _ 
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rnscutindo o PLC ri' 10&95, que dispõe sobre a 
exportação de bens sensíveis e so:vi9Js diretamente vin-
culados ............................................................................ _ 

ApOntando como alternativa de oombate à crise 
no setor da pecuária de corle o Progr.una do Novilho 
Precoce, de iniciativa dos produtore; do Espfrito Saoto. 
JOSÉ ROBERTô ARRUDA 

Parecer ri' 648195, Comissão de Educação, sobre 
o PLS ri' 197195, qoe dispõe sobre o Depósito Legal de 
publicações naBiblioleca Naciooal. . ............................. . 

Parecer n' 6Q41.l5. ComissãO de Educação. sobre 
o PLC ri' 23193 (n" 2. 706/89, na origem), que dispõe 
sobre remessa para o exterior dos rendimentos do traba
lho assalariado e dos valores recebidos como bolsas de 
estudo e a.uxílio. aos beneficiários de bolsas de esrudo 
ou auxilio no exterior concedidas por agências govema-
tnentais .••. : .................. -: ...... : .......... ~ ........ :-:. ...................... . 

Pronunciando-se acerca da questáo das obras ina-
cabadas e de sua prioridade na IDO ............................. .. 

Comentando a situação socia:l, política e ccooô
- mica do Gama por ocasião da comemoração de seus 35 _ 

anos. • ....................................... _, _____ ...................... . 
Comentmdo a questão do desenvolvimento da 

Amazônia. Aparte à Sen. Marina Silva. ........ - ....... .. 
JÚUOCAMPOS 

PLS JfJ. 281195? que dispõe sobre a leitura de jor-
nais e revistas como atividade curricular. .. ............. - .... .. 

Alertando para a crise por que passam os Municí
piOs brasileiros. e principalmente os-mato-grossenses. .. 

Defendendo a repressão do trabalho eSCiavo no 
Brasil e apresentando projeto nesse sentido. • .... _ .... ,_ .. 

Opoodo-se à extinção do Ceotro de Treinamento 
do Trabalhador Rural da Empaer, antiga Emaler, no 
Mato Grosso. Aparte ao Sen. Jonas Pinheiro. -----· 

AnaHsando o problema do abandono ecooõmico e 
administrativo dos Estados da Amazônia e do Centro-
Oesle. ........................................................................... . 

Comentando a situação-de crl5e -das uni:verSiaãdCs 
brasileiras. e solicitando auxílio ao Governo Federal. .. 

Defendendo a adoção do contraio coletivo de tra
balho, como fafur' de adaptaçlk» do Brasil à nova realida-
de política e econômica. mundíal ................. - ............. .. 

JÚN1A MARISE 
Discutindo o PR rJ! 93195, que autoriza a Compa

nhia Vale do Rio Doce-CVRD. ã contratar operação de 
crédito externo, junto ao Banco Internacional p313. Re
construção e Desenvolvimento- BIRD. com garantia da 

União. ·····-··-··········-····--··-·-··-··--·-···--··-···-·-······· 
LAURO CAMPOS 

Levantaodo a questão da justiça social Aparle ao 
Seo. Gilvam ll«ges ........................................................ . 

Discutindo a subordinação da economia brasileira 
aos interesses estrangeiros. Aparte ao Sen. Ademir An-

d!ade. ·---------··-···-·-·--····-··-··-··--------· 
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Preocupando-se com as conseqü&.cias_ que a re
forma tributária possa ter paia a manuteõção do baixo 
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destinando-se os recursos à substituição da dí~ ~ob!:
Iiária interna -Por dívida externa a menores custos e 
maiores prazos. ············---··------··-·---- -- 296 
LEOMARQUINTANILHA 

Registrando o sétimo anivenár:io da criação do 
Estado do Tocantins e homenageando-o por seu poten-
cial desc:ovolvimeotista. ·-·-·········-··- -305 
LEVYDIAS 

Comentando os problemas da "8ricullora e da ter· 
ra oo Brasil. Aparte ao Sen. Casildo Maidaner. ·····-·-· 74 

Leilora da Mensagem n' 321/95, que submete à 
apreciação do Scuade a esoolha do Sr. Roberto de Abreu 
Cmz para exercer o cargo de Embaixador do Brasiljun-
toaSanlaLúcia. -·-·------·· ----- 363 

Leilora de Offcio "PS-GSE" n' 307195, que eoca-
mínha o anexo II- "Sinalização"- do PL que instillli o 
Código de Tt.lnsito Bxasileiro. ................... 366 

Defeodendo a discussão aprofundada das refor-
mas constitucionais, principalmente a tributária. na bus-
ca de mudanças efetivas para a administração pública. ... 480 

Demonstrando a importância da reforma da Cons-:
l:itnição. e~ conseq~ên_cias para a vida do brasileiro e 
para a administração pública. ··-····-···-··-····--········ • 486 
LÚCIO ALCÂNTARA 

Enfatizando a necessidade de se conter atos imo
rais e alUi-éticos, que o poder público ainda abriga. 
Aparte ao Sen. Jefferson Pc=. ·----·-· 19 

Abonlando a questão da imagem do Coogresso 
Naciooal perante a opinião pública. ···------··----- 21 

Condenando o desperdício de :reali'SOS na publici-
dade de empresas estatais. -·-----· 21 

Discutindo a implantação da política de Governo 
para a educação, com vistas ao vazio administrativo cau
sado pela extinção de Conselho Federal da Educação. 
Aparte ao Sen. Francelina Pereira ······-·--·-·-·····-·· 24 

Debatendo o problema da moradia no Brnsil e os 
programas que visam a resolvê-lo e_lembrando a come
moração do Dia Mundial do Habitat. ····-···-··-·-··········

Comunicando o fechamento élo Hospital Univer
sitário da Universidade Federal do Ceará e preocupan
do-se com a situação da saúde públiea. ·-·-················· 

Questionando a negligência quanto ao ensino fun-
damental na proposta orçamentária do Governo. . ........... 

Requerimento ,._1.322195; de informação, ao Mi
nistro Nelson Jobim, referente à """"""ialização de 6r-
gl!os bUIIlaDOS. ········-·--··-······----------··-····---

Comc:ritando as negociações entre o Governo Fe
deral e o setor agrícola a respeito da dívida do setor. 
Aparte ao Sen. Jonas Pinheiro. ····-··--··--·-----··--

Abordando a questão da formação de mon~ios 
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Homeoageaodo o povo nordestioo, por ocasião de 

Dia do NOidestino. -·-··-·--··-····-········-·-·----
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lização da reforma agr.!ria. ········-·····-··-···-----
PronunciaMo-se sobre a situação do deficiente no 

Brasil. ····················-······-··-···-···········----
MARINA SILVA 

Comunicando à Mesa o não-recebimento de res
posta para o requerimento. enviado ao Minisrro dos 
Tr.mspones, solicitando informações referentes à manu-

tenção da BR-364. ··········--···············-----
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Constituição. Aparte ao Sen. Levy Dias. --·····-·········· 
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des. ----···--------·-·-··-··----- . 
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petadas no Pau". ···-·······---·······--·-······-·-·········---··· 
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Sen. Bernardo Cal,ral. ----·--·--···················· 
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Joe1 de Hollanda. ······················-·······--············---· 
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Preocupando-se com a fa:ma como é feito o as
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Aparte ao Sen. Bentardo Cabtal. ··--··---··-·-·,-··-··~-
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Requcrimenro n" 12fJ7!95, coovocando ao Plená
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e parte do Ceará. ... -··--··-··-··--··---··-··-···-··-·-··--
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don do Par.l, Estado do Par.1, ··········--········-·······-·······-

Parecer rf! 636195, Comissão Diretora., que dá rc
dação final ao PDL n" 25/95 (n" 369/93, na Câmara dos 
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torgada à Rádio Sociedade Vera Cruz Llda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em roda média na ci
dade de Goianésia, Estado de Goiás. ·----··-···-··-·-·-·-
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Discutindo o PR n" 93/95, que autoriza a Compa
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Tráfico Dícito de Madeira. celebrado entre o Governo da 
República FedcraJ:iva do Brasil e o Governo da Repúbli-
cado Paraguai.····-··-·-··---··-··-·--··-··---··-········-· 

Parecer rf! 642194. ComissãO Díretora, que dá re
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SENADO FEDERAL 

Ata da 159ª- Sessão não Deliberativa 
em 2 de outubro de 1995 

1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª- Legislatura 
Presidência dos Srs.: Jefferson Peres e Francelina Pereira 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - De
claro aberta a sessão. 

Sob a proteçà:l de Det.s. á1i::iémos rossos tl!bahJs. 
O Sr. 12 Secretário em exercício, St>•ador Gü

vam Borges, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS 

DE MINISTRO DE ESTADO 

llf' 5'72/95, de 26 de setembro último, do Ministro 
da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá
ria, referente ao Requerimento ri> 1.103, de 1995, de 
informações, do Senador José Eduardo Outra 

N• 573195, de 26 de setembro último, do Mini& 
tro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma 
Agrária, referente ao Requerimento n2 883, de 1995, 
de informações, da Senadora Benedita da Silva 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

OFICIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N• 770/95, de 27 de setembro último, do Minis
tro do Planejamento e Orçamento, referente ao Re
querimento n2 1.029, de 1995, de informações, do 
Senador Coutinho Jorge. 

OÁCIOS 

DO 1•SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado 
Federal, autógrafos dos seguintes projetes: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 115, DE 1995 

(N" 533/95, na casa de origem) 
(De iniciativa do Presidente da República) 

Dá nova redação ao art. 2" da Lei n~ 
8.844, de 20 de janeiro de 1994. 

O Congresso Nacional decrete: 
Art 12 O ar!. 22 da Lei n2 8.844, e 20 de janeiro 

de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º Compete à Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida 
Ativa dos débitos para com o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem 
como, diretamente ou por intermédio da Caixa 
Econômica Federal, rnecflllnte convênio, a 
representação judicial e extrajudicial do FGTS, 
para a correspondente cobrança relativamente 
às contribuições, multas e demais encargos 
previstos na legislação respectiva" 

Art 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

MENSAGEM Nº 591, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 61 da Constituição Federal, 

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado da Fazenda, o texto do pro
jeto de lei que "Dá nova redação ao art 2º da Lei n2 
8.844, de 20 de janeiro de 1994". 

Brasília, 29 de maio de 1995. -

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 211,-DE 29 DE 
MAIO DE 1995, DO SR. MINISTRO DE ESTA
DO DA FAZENDA. 

Senhor Presidente da República, 
Submeto à elevada consideração de Vossa Ex

celência o anexo projeto de lei que altera o artigo 2º 
da Lei n2 8.844, de 20 de janeiro de 1994, com o ob
jetivo de proporcionar meios mais eficazes de co
brança judicial dos débitos para com o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, medida de transcen
dental importância para os interesses da classe tra- . 
balhadora. 
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2. Não dispõe a Procuradoria-Geral da Fazen· cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se-
da Nacional, no momento, de recursos humanos, nhor Ministro de Estado dos Transportes, o texto do _ 
materiais e tecnológicos para, sem prejuízo de sua projeto de lei que "Denomina 'Rodovia lngo Hering' o 
atividade-fim - cobrança de dívidas de natureza tri- trecho federal da BR-470 compreendido entre a ci-
butária da União-, desincumbir-se, a contento, das dade de Navegantes e a Divisa SC/RS, no Estado 
atribuições a ela cometidas pela Lei n"- 8.844/94. de Santa Çatarina". · 

3. Com o permissiVo legal proposto, põe-se a Brasília, 19 dé setembro de 1995. -
serviço desse objetivo o aparato administrativo e ju- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 36/MT, DE 6 DE SE-
dicial da Caixa Econômica Federai, que poderá ofe- TEMBRO DE 1995, DO SENHOR MINISTRO 
recer esforço adicional para a recuperação dos cré- DE ESTADO DOS TRANSPORTES 
ditos do FGTS, principalmente em comarcas do inte
rior, onde a PGFN não dispõe de unidades locais. 

Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan, 
Ministro de Estado da Fazenda 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI ~ 8.844, DE 20 DE JANEIRO DE 1994 

Dispõe sobre a fiscalizaçao, apura
çao e cobrança judicial as contribuiçOes 
e multas devidas ao Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 

Art 2!' Compete à Procuradoria-Geral da Fazen
da Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos na 
forma do artigo anterior, bem como a representação jU:
dicial e extrajudicial do FGTS para a correspondente 
cobrança. relativamente às contribuições, multas e de
mais encargos previstos na legislação respectiva 

(A Comissão de AssunfDs Sociais.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•116, DE 1995 
(N" 978195, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Denomina "Rodovia lngo Hering" o 
trecho da rodovia federal BR-470 com
preendido entre a cidade de Navegantes 
e a Divisa SCIRS, no Estado de Santa Ca
tarina. 

O Cong~resso Nacional decreta: 
Art 1• Rca denominado "Rodovia lngo Hering" 

o trecho da rodovia federal BR-470 compreendido 
entre a cidade de Navegantes e a Divisa SC/RS, no 
Est»c' ~ de Santa Catarina 

Art 2!' Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM ~984, DE 1995 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Nos termos do art 61 da Constituição Federal, 

. submeto à elevada deliberação de Vossas Excelên-

Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca, 

A bancada federai do Estado de Santa Catari
na, com assento nas duas Casas do Congresso Na
cional, submete a este Ministério proposição para 
que a rodovia BR-470/SC, entre Navegantes e a Di
visa SC/RS, compreendendo todo o trecho naquele 
Estado, tenha a denominação de "Rodovia lngo He
ring", em homenagem ao empresário catarinense, 
fundador da Companhia Hering, de Blumenau. 

2. Traia-se de importante empresa do segmento 
da produção de bens de consumo, do setor têxtü e ali
mentar daquela regiao, onde o homenageado pontífi. 
cou como figura da maior expressão, constituindo um 
marco referencial da pujança fabril daquele Estado. 

3. Nascido em Blumenau em 1907 e falecido em 
1992, com 85 anos de idade, foi também líder partidá
rio, vereador e jornalista, tendo participaçao decisiva 
na criação da UniVersidade local, da Escola S~.perior 
de Música e da Orquestra de Câmara de Blumenau. 

4. São indiscutiveis seus méritos e o exemplo 
maior é a unidade de propósitos com que os Senho
res Parlamentares apoiam a presente indicação, 
destacando-se a Indicação n"- 226/95 de autoria do 
Deputado Paulo Gouvêa, que apensou os dados 
biográficos do homenageado. 

5. Da parte deste Ministério, manifesto minha 
integral concordância com essa proposição, uma 
vez que essa rodovia não contém designação ante
rior e o homenageado reúne os requisitos de rele
vantes serviços prestados à Nação, conforme pre
visto na Lei n"- 6.682, de 27 de agosto de 1979, que 
dispõe sobre a denominação de vias e estações ter
minais do Plano Nacional de Viação- PNV. 

6. É oportuno aduzir que a denominação em 
causa deverá ser precedida de' lei especial, com tra
mitação no Congresso Nacional, para o que solicito 
o envio do incluso projeto de lei. . 

Respeitosamente.- Odacir Klein, Ministro de 
Estado dos Transportes. 

(A Comissão de Educação.) 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 3 

PARECERES 

PARECER~ 629, DE 1995 

Da Comissao de Assuntos EconOmi
cos sobre o PLS n~ 228, de 1995, de auto
ria do Senador Júlio Campos, que "Auto
riza o Banco Central do Brasil a vender 
parte das reservas internacionais e os 
bancos brasileiros a realizarem emprésti
mos em moeda estrangeira". 

Relator: Senador Osmar Dias. 

1 -Relatório 

Vem a esta ComisSão de Assuntos Económi
coso PLS n2 228, de 1995, de autoria do Senador 
Júlio Campos. que "Autoriza o Banco Central do 
Brasil a vender parte das reservas internacionais e 
os bancos brasileiros a realizarem empréstimos em 
moeda estrangeira". 

O Projeto autoriza ainda as instituições finan
ceiras a realizarem empréstimos denominados em 
moeda estrangeira a pessoas físicas ou jurídicas~ 
miciliadas no Brasil. · Dessa forma, para o autor, o 
projeto visa restituir às políticas monetária e cambial 
a racionalidade perdida 

Ao projeto, não foram apresentadas emendas 
no prazo regimental. 

É o relalório. 

11 -Voto do Relator 

A principal argumentação apresentada na justi
ficativa deste Projeto é o fato de o Governo, ao ten
tar enxugar a base monetária vendendo tí!JJos da dí
vida pública, como forma de contrabalançar as emis
sões de papel-moeda decorrentes dos fluxos de divi
sas, resulta uma expansão desordenada da dívida 
pública interna, porque as taxas de juros reais que o 
Governo obtém aplicando as reservas internacionais 
obtidas, que flutuam entre 3% e 5% ao ano, são 
bem inferiores às taxas de juros reais que ele paga 
pela sua dívida interna, algo entre 20% e 30% ao ano. 

Dessa forma, segundo o autor, a manutenção 
de reservas internacionais dilatadas e excessivas se 
traduz, na prática, em prejuízo líquido resultante da 
diferença entre os juros internacionais e os pagos 
pelo Governo, em bilhões de dólares, o que constitui 
um "esquema desvantajoso", para o Erário. 

O parágrafo único do art. 12 do Projeto reme
te para o Poder Executivo a prerrogativa de esta
belecer limites de moedas estrangeiras a serem 
adquiridas pelas instituições financeiras, o que, na 

prática, torna inócuo o Projeto, uma vez que isto já é 
feito. 

Ademais, trata-se de matéria objeto de lei com
plementar de iniciativa privativa do Presidente da 
República, senão vejamos: 

a) o art. 192, itens III, IV e§ 32, da Constituição 
Federal estabelece o seguinte: 

"Ar!. 192. O Sistema Rnanceiro Nacional, 
estn.iuado de forma a promover o desenvoM
mento equlibrado do País e a servir aos inte
resses da ooletívidade, será regtiado em lei 
complementar, que disporá, inclusive, sobre: 

III - as condiÇÕes para a participação 
do capital estrangeiro nas instituiÇÕes a que 
se referem os incisos anteriorês, tendo em 
vista, especialmente: 

a) os inter•llsses nacionais; 
b) os acordos internacionais; 
IV - a organização, o funcionamento e 

as atribuições do banco central e demais 
instituiÇÕes financeiras públicas e privadàs; 

b) a iniciativa ~ lei que disponha sobre cria
ção, estruturação e atribuições dos Ministérios e ór
gãos da administração pública e privativa do Presi
dente da República. De fato, assim reza o art. 61, 
item 11, alínea e, da Constituição Federal: 

"Ar!. 61. ·····························--········--··-

§ 1• São de iniciativa privativa do Pre
sidente da República as leis que: 

····-·-·················-·--············--·············~ 
11 - disponham sobre: 

e) criação, estruturação e atribuiÇÕes dos Mi
nistérios e órgãos da administração pública.• 

Rnalmente, a lei n2 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, que "Dispõe sobre a Política e as lnstitt.iÇÕ
es Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Con
selho Monetário Nacional e dá outras providências", 
estabelece em seu art. 4"-, item V, o seguinte: 

"Ar!. 4"- Compete privativamente ao 
Conselho Monetário Nacional: 

V - Fixar as diretrizes e normas da po
lítica cambial, inclusive compra e venda de 
ouro e quaisquer operações em moeda es
trange_ira;" 

Diante do exposto, manifesto-me con
trário a que se aprove o PLS n2 228, de 
1994, de autoria do Sen. Júfio Campos. 
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Sala das Comissões, 26 de setembro de 1995. 
- Gilberto Miranda, Presidente - Osmar Dias, Re
lator - Beni Veras - Carlos Patroclnlo - Eduardo 
Suplicy - BeiJo Parga - Jonas Pinheiro - LIKI!o 
Coelho - Mauro Miranda - Geraldo Melo - Joao 
França - Joao Rocha - Onofre Quinan - Pedro 
Simon- Pedro Piva. 

PARECER N" 630, DE 1995 

Da Comissl!o de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo 11" 74, de 
1995 (n<> 17, de 1995, na camara dos De
pulados), que "aprova o ato que renova a 
concessao outorgada à Rádio Educadora 
de Jpiaú Ltda., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de lpiaú, Estado da Bahia". 

Relator: Senador Waldeck Omelas 

1 -Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 74, de 1995 (n" 17, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Rádio Educa
dora de lpíaú Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de lpíaú, Es
tado da Bahia". 

Por meio da Mensagem Presidencial 11" 659, 
de 1994, o então Presidente da República stbmete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
s/n de 15 de agosto de 1994, que renova concessão 
para exploração de serviço de radiodifusão sonora, 
nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o§ 
12 do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preenditnento Rãdio Educadora de lpiaú L1da.: 

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participaçao 
•t.arAriiri:li:2Biibl..orm"t> 2.550.000 

•Etcic!esJosé TeixeiaNelo 2.450.000 

Total de cotas 5.000.000 

O presente projeto foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e lnlor
matica da Câmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relator, Deputado Luiz Mo
reira, e aprovação unânime daquela Comíssão. 

Na Comissão de Constiluição e Justiça e de Re
dação daquela Casa o Projeto foi considerado jurídi

. ~· constitucional e vazado em boa técnica legislativa. 

2 - Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos aios que outorgam e renovam 
concessão, permíssão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sono~ e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223, da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa nonna interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela entidade 
prelendente, bem como pelo Ministério das Comunica
ções, e que devem instruir o processo sl.bmetido à 
anáfJSe desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 074, de 1995 evidencia o 
cumprimento das fomlalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio Educadora de lpíaú Ltda atendeu a iodos os 
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à reno
vação da concessão, opinamos pela aprovação do 
ato, na lonna do Projeto de Decreto legislativo origi
nário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
- Roberto Requiao, Presidente - Waldeck Orne
tas, Relator - Coutinho Jorge - Hugo Napoteao -
Joao Rocha - Bello Parga - Marina Silva (Absten
ção) - José Roberto Arruda - Lauro Campos 
(Abstenção) - Jader Barbalho - Emma Fernandes 
- Osmar Dias - LIK:io Alcan1ara - Beni Veras -
Gerson Camata. 

PARECER N" 631, DE 1995 

Da Comissao de Educação, sobre o 
Projeto dé Decreto Legislativo 11" 72, de 
1995 (n" 28, de 1995, na Câmara dos De
putados), que "aprova o ato que renova a 
concessao outorgada à Televisão ltapoan 
S.A, para explorar serviço de radiodifu
são de sons e imagens na cidade de Sal
vador, Estado da Bahia". 

Relator: Senador Waldeck Ometas 

1 - Relatório 

Chega a esta Comissão, para pareoer, o Proje
to de Decreto Legislativo n" 72, de 1995 (n" 28, de 
1995, na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato 
que renova a concessão outorgada à Televisão lta
poan S.A, para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Salvador, Estado da 
Bahia". 
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Por meio da Mensagem Presidencial n" 633, ómelas, Relator - Coutinho Jorge - Jade; Bar-
de 1994, o então Presidente da República st.bmete balho - Hugo Napoleao - Joao Rocha - Marina 
ao Congresso Nacional o aro constante do Decrefo Silva (Abstenção) -José Roberto Arruda - Lau-
s/n, de 9 de agosro de 1994, que renova concessão ro Campos (Abstenção) -Gerson Camata - Benl 
para exploração de serviço de radiodifusão de sons Veras - Bello Parga - EmUla Fernandes - Art· 
e imagens, nos termos do art 49, inciso XII, cornbi- hur da Távola. 
nado com o§ 1• do art. 223 da Constituição Federal. 

É o seguinte o quadro direlivo da Televisão lta
poan S.A: 

. Irene Rodriques lrujo Presidente 

. Heliete Rodrigues lrujo de A.Sam- Diretora 
paio 

• Wz Pedro Rodrigues lrujo Direfor 

O presente projero foi examinado pela Comis
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor
mática da Cãmara dos Deputados, tendo recebido 
parecer favorável de seu relaror, Deputado Luiz Mo
reira, e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju
rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis
lativa, contra os voros dos Deputados Hélio Bicudo e 
José Genoíno. 

2-Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gressq Nacional, dos aros que outorgam e renovam 
concessão, pennissão ou auforização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de bens 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às fonnalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma iritema elenca urna série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL n" 072, de 1995, evidencia o 
cumprimenro das fonnalidades estabelecidas na Re
solução 39/92, ficando caracterizado que a empresa 
Televisão ltapoan S.A. atendeu a todos os requisi1os 
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da 
concessão, opinamos pela aprovação do aro, na for
ma do Projefo de Decreto Legislativo originário da 
Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 
1995. - Roberto Requiao, Presidente - Waldeck 

PARECER N2 632, DE 1995 

Da Comissao de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto Legislativo n2 35, de 
1994 (n" 356, de 1993, na camara dos De
putados), que "aprova o ato que outorga 
permissao à Rádio Rondon Lida. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüêncla modulada na cidade de Ron
don do Pará, Estado do Pará". 

Relator: Senador Coutinho Jorge 

l-Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o Proje
to de Decrefo Legislativo n" 35, de 1994 (n" 356, de 
1993, na Câmara dos Deputados), que "aprova ó aro 
que ouforga pennissão à entidade Rádio Rondon 
Lida. para explorar canal de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Rondon do Pará, 
Estado do Pará". 

Por meio da Mensagem Presidencial n" 483, 
de 1992, o então Presidente da República st.bmete 
ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria 
nº- 141, de 13 de março de 1990, que ouforga per
missão· para exploração de canal de radiodifusão so
nora, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 
com§ 1" do art. 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimenfo Rádio Rondon Lida: 

Nome do Sócio Cotis1a Cotas de Participacão 

• Olávio Silva Rocha 8.400 

• AntOnio Nazareno Cor
rêadaCosta 

Total de Cotas 

3.600 

12.000 

O presente projeto foi examinado pela Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática da Câmara dos Deputados, tendo re
cebido parecer favorável de seu relator, Deputado 
Eliel Rodrigues, e aprovação unânime daquela Co
missão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju-
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rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis- Na Proposição, de iniciàtiva da· ilustre Deputa-
lativa, contra o vo10 do Deputado Edésio Passos. da Célia Mendes, o Programa Nacional deverá ser 

financiado pela União e executado por institlições 
2-Voto do Relator de ensino superior que desenvolvam atividades de 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atas que ou10rgam e renovam 
concessão, permissão ou au10rização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do arl 223 da Constituição Federal, deve obe
deper, nesta Casa do legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF n" 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dade pretendente, bem como pelo Ministério das 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que. acompanha o PDL n" 035, de 1994 evidencia o 
cumprimen10 das formalidades estabelecidas na Re
solução 39192, ficando caracterizado que a empresa 
Rádio Rondon Uda alendeu a lodos os requisi10s 
técnicos e legais para habilitar-se à permissão, opi
namos pela aprovação do a10, na forma do Proje10 
de Decre10 legislativo originária da Cãrnara dos De
putados. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
- EmHia Fernandes, Presidente em exercício -
Coutinho ·Jorge, Relator - Marina Silva (Absten
ção) - Waldeck Omelas - José RoberiD Arruda -
João Roc;m- Lauro Campos- (Abstenção)- Ger
son Camata - Benive V eras - BeiJo Parga - Jef
ferson Peres - RoberiD Requião - Hugo Napc>
leão - Arthur da Távola. 

PARECER N!' 633, DE 1995 

Da Comissão de Educação, sobre 
emendas ao Projeto de Lei 11" 13, de 1995 
(n" 1.919, de 1991, na Casa de origem), 
que "cria o Prograrna Nacional para Ativi
dades de Extensão Universitária em Saú
de, na ArnazOnia Legal". 

Rela1Dr: Senador Jader Barbalho 
O Proje10 de lei em epígrafe, que "cria o Pro

grarna Nacional para Atividades de Extensão Univer
sitária em Saúde, na Amazônia legal", tendo obtido 
parecer favorável na Comissão de Educação, rece
beu duas emendas, perante a Mesa do Senado, de 
au10ria do eminente Senador lúcio Alcântara, nos 
termos do arl 235, inciso 11, alínea d, do Regimen10 
Interno. 

extensão na área de saúde e que se encontrem re
gularmente vinculadas ao Programa Nesse caso, os 
participantes, alunos do último ano de graduação ou 
de pós-graduação nas profissões de saúde, recebe
riam incentivos, sob a forma de bolsas e demais au- _ 
xmos necessários, para que possam desenvolver ati
vidades de assistência à saúde das populações ca
rentes da Amazônia legal, por um periodo não supe-
rior a seis meses. 

A primeira emenda ao Proje10 diz: 

Dê-se ao§ 1~ do art 1~ a seguinte re
dação: 

Arl 1~ .................................................... . 
§ 12 O programa de que trata esta lei 

compreenderá a concessão de bolsas e de
mais auxilias necessários a fim de que estu
dantes do último ano de graduação, bem 
como os de pós-graduação, em cursos su
periores figados às profissões de saúde, 
possam cumprir período de atendimento às 
populações carentes da Amazônia Legal, 
por prazo não superior a seis meses nem in
ferior a dois meses." 

.Em sua justificação, o eminente Senador lúcio 
Alcântara afirma que é preciso ficar claro que a exi
gência de estar cursando o último ano de estudos 
retere-se apenas aos estudantes de graduação, pois 
seria carente de sentido estender-se igual exigência 
aos que estão se pós-graduando. Aduz ainda que, 
em razão dos elevados cus10s de deslocarnen1D 
para a Amazônia, ilecessário se faz estabelecer 
também um prazo mínimo de atendimento, no caso, 
de dois meses. 

A ~unda emenda determina: 

"Acrescente-se ao art. 22 a seguinte 
expressão final: "bem como outros "Tecursos 
resultantes de doações ou de convênios." 

A justificação de emenda é a de que não se 
deve impedir que programas como esse fiquem de
pendentes tão somente de recursos orçamenlários 
da União, sabidamente escassos. 

As duas emendas acima transcritas, e tão bem 
justificadas pelo seu ilustre au10r, realmente vêm 
aperfeiçoar o projeto de lei, dirimindo, na primeira, 
um equivoco redacional que deixa margem a uma 
interpretação incoerente, senão absurda Estabele
ce, de igual forma, um parâmetro para a perrnanên-
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cia miníma do parti~e no Programa, zelando pelo O presente projeto foi examinado pela Ca"lis- · 
bom aproveitamento dos rect.rSOS deste, face ao alto são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e ln~ r-
custo do item transporte para a Região Amazônica mática da Cãmara dos Deputados, tendo recebido 

A segunda emenda, sabidamente alvitrada, abre parecer favorável de s~u relator, Dep~o Edson 
o Programa a novas modalidades de financiamentos, Silva, e aprovação unãn1rne daquela Com1ssão. 
elevando as probabilidades de sua consecução. Na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Diante das considerações expandidas, somos ta- Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado ju-
voráveis ao ocolhimento, na integra, das emendas de ridico, constitucional e vazado em boa técniCa legiS-
rf'. 1 e rf'. 2, proposta pelo Senador Lúcio Alcãntara Jativa, contra o voto do Deputado Mendes Ribeiro. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1993. 
- Roberto Requlao, Presidente - -Jader Barbalho, 
Relator - Lúcio Alcanlara ~-Autor das Emendas, 
sem voto. - Marina Silva - Laura Campos - Os
mar Dias - Gerson Camala - Coutinho Jorge -
Hugo Napoleao - BeiJo Parga - Joao Rocha -
Beni V eras -José Roberto Arruda. 

PARECER NJ! 634, DE 1995 

Da Comissao de Educação, sobre o 
Projeto de Decreto LegislatiVo n~ 25, de 
1995 (~ 369 de 1993, na camara dos De
pulados), que aprova o ato que renova a 
concessao à Rádio Sociedade Vera Cruz 
Lida. para explorar serviço de radioãlfu
sao sonora em onda média na cidade de 
Goianésia, Estado de Goiás". 

Relator. Senador lris Rezende 

1. Relatório 

Chega a esta Comissão, para parecer, o proje
to de Decreto Legislativo rf'. 25, de 1995 (rf'. 369-8, 
de 1993, na Cãmara dos Deputados), que "aprova o 
ato que renova a concessão à Rádio Sociedade 
Vera Cruz Ltda, para explorar serviço de radiodifu.. 
são sonora em onda média na cidade de Goianésia, 
Estado de Goiás". 

· Por meio de Mensagem Presidencial rf'. 440, 
de 1992, o então Presidente da República submete 
ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto 
slrf'., de 4 de agosto de 1992, que renova cdnCéssão 
para exploração de canal de radiodifusão sonora, 
nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o § 
12 do art 223 da Constituição Federal. 

É a seguinte a composição acionária do em
preendimento Rádio Sociedade Vera Cruz Lida.: 

Nome do Sócio Cotisla 

Antônio Lopes da Silva 

Otávio Lage de Siqueira Filho 

Ricardo Fontoura de Sigueira 

Tolal de Colas 

38.500 

19.250 

19.250 

77.000 

2- Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Con
gresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam 
concessão, permissão ou autorização para que se 
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons 
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter
mos do art. 223 da Constituição Federal, deve obe
decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e 
critérios estabelecidos pela Resolução SF rf'. 39, de 
1992. Essa norma interna elenca uma série de infor
mações e exigências a serem cumpridas pela enti
dades pretendente, bem como pelo Ministério '!as 
Comunicações, e que devem instruir o processo 
submetido à análise desta Comissão de Educação. • 

Tendo em vista que o exame da documentação 
que acompanha o PDL rf'. 25, de 1995, evidencia o 
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re
solução ~ 39/92, ·'íicando caracterizado que a em
presa Rádio Sociooade Vera Cruz Lida atendeu a 
todos os requisttos 1écnicos e _legais para habir.tar-59 
à renovação da concessão, opinamos pela aprova
ção do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislati
vo originário da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
- Roberto Requilio, Presidente -lris Rezende, Re
lator - EmRia Fernandes - Coutinhc• Jorge - Ger
son Camata - Jader Barbalho - Waldeck Omelas 
- Hugo Napoleão - Joao Rocha - Osmar Dias -
Marina Silva (Abstenção) - Laura Campos (Abs
tenção) -BeiJo Parga - Beni Veras -José Rober
to Arruda. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _ 0 ex
pediente lido vai à publicação. 

- Sobre a mesa oficio q;re será lido pelo Sr. 12 

Secretário em exercicio, Senador Gilvam Borges. 

É lido o seguinte 

OF/GAB/1fN!!746 Brasma, 12deselembrode 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Nestor Duarte passa a participar, na qualidade de T1-1 

tufar, da Comissao Mista de Planos, Orçamentos • 



8 ANAlS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

PÇlblicos e FIScalizaçao, em substituiçao ao Deputa- O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Senhor 
do Hélio Rosas, que passa à qualidade de Suplente. Presidente da República editou a Medida Provisória 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência n" 1.125, de 26 de setembro de 1995, que 
protestos de estima e consideração. - Deputado Mi
chel Temer, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Será 
feita a substituição solicitada 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1 º 
Secretário em exercício, Senador Gílvam Borges. 

É lido o seguinte: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS 

OF[CIO/CAE/165/95 

Brasflia, 26 de setembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 22 do arl 91 do Regimento ln

temo, comunico a V. ExS que esta Comissão rejeitou 
o PLS nº 228, de 1995, de autoria do Senador Júlio 
Campos que "autoriza o Banco Central do Brasil a 
vender parte das reservas internacionais, e os ban
cos bl1l5ileiros a reaUzarem empréstimos em moeda 
eStrangeira", em reunião realizada em 26 de setem
bro de 1995. 

Atenciosamente. - Senador Gilberto Miranda 
Batista, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O ex
pediente lido vai à publicação. 

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do arl 91, §§ 3º a 52, do Regimento Interno, 
combinado com o art. 4º da Resolução nº 37, de 
1995, do Senado FFderal, abrir-se-á o prazo de cin
co dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da Casa, para que o Projeto 
de Lei do Senado nº 228, de 1995, de autoria do Se
nador Júlio Campos, cujo parecer foi lido anterior
mente, que autoriza o Banco Central do Brasil a ven
der parte das reservas internacionais e os bancos 
brasileiros a reaiizarem e!lllréstimos em moeda es
trangeira, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - En
cerrou-se na última sexta-feira o prazo para apre
sentação de emendas ao Projeto de Lei nº 5, de 
1995-Complementar, de autoria do Senador Pedro 
Simon, que acrescenta parágrafo ao arl 38 da Lei nº 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do 
benefício do sigilo bancário as pessoas que mencio
na 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, 

oportunamente. 

"dispõe sobre o pagamento dos servi
dores civis e militares do Poder Executivo 
Federal, inclusive suas autarquias e funda
ções, bem como dos empregados das em
presas pü:Jiicas e das sociedades de econo
mia mista, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4º e 52 do arl 22 da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Coutinho Jorge 
Ronaldo Cunha Uma 

Carlos Bezerra 
Gilvam Borges 

Francelina Pereira 
José Alves 

PFL 

PSDB. 

Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

José lgnácio Ferreira Lúcio Alcãntara 

PPS 

Roberto Freire 

PP 

Antonio Carlos Valadares João França 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Arolde de Oliveira 
João Ribeiro 

Jorge Wilson 

Adroaldo Streck 

Jair Bolsonaro 

Gonzaga Patriota 

Agnelo Queiroz 

Bloco (PFL -PTB) 

Roberto Pessoa 
Jonival Lucas 

PMDB 
Zila Bezerra 

PSD8 

Eduardo Mascarenhas 

PPR 

Benedito Guimarães 

BL (PSB-PMN) 

Nílson Gibson 

PCdoB 

Jandira Feghali 
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De acordo com a Resolução n21, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-1 0-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2-1 0-95 - prazo para recebimen1o de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 11-10-95- prazo final da Comissão Mistil. 
Até 26-1 0-95 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Se-
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n•1.126, de 26 de setembro de 1995, que 

'a~era dispositivos da Lei n" 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961, e dá outras providências•. 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 40 e 5" do arl 2" da Resolução nO 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 

PMDB 

Roberto Requião RamezTebet 
Ney Suassuna Coutinho Jorge 

PFL 

Hugo Napoleão João Rocha 
Waldeck Omelas José Bianco 

PSDB 

Lúcio Alcântara Artur da T ávola 

PPR 

Epitacio Cafeteira Levy Dias 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL -PTB) 

PaesLandim 
Paulo Lima 

Marisa Serrano 

FlávioAms 

Nelson Marchezan 

PMDB 

Marilu Guimarães 
Arolde de Oliveira 

Maurício Requião 

PSDB 

Salvador Zimbaldi 

PPR 

Jarbas Lima 

PPS 

Sérgio Arouca Augusto Carvalho 

PV 

Fernando Gabeira 
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-1 0-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2-1 0-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. -

Até 11-1 0-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 26-10-95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n•1.127, de26 de setembro de 1995, que 

"extingue as vantagens que menciona, 
in:>titú os Décimos Incorporados, e dá_ ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 40 e 5" do arl 2" da Resolução nO 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Nabor Júnior 
Humberto Lucena 

JoséBianco 
Vilson Kleinübing 

Jefferson Péres 

Benedita da Silva 

Valmir Campelo 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 

PFL 
José Alves 
Carlos Patrocínio 

PSDB 
Lúdio Coelho 

PT 
Marina Silva 

PTB 
Arlindo Porto 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Manoel Castro 
Mauricio Najar 

Bloco (PFL-PTB) 
Átila Lins 
Augusto Viveiros 

PMDB 
Zaire Rezende Nestor Duarte 

PSDB 
Antônio Aureliano Adroaldo Streck 

PPR 
Arnaldo Faria de Sá Eraldo Trindade 

PRP 
Adhemar de Barros Filho 
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PSL 

RobsonTuma 
De· acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendãrio para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-1 0-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2-1 0-95 - prazo para recebimen1o de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 11-1 0-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 26-10-95 -prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -O Se-

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n• 1.128, de 26 de setembro de 1995, que 

"organiza e disciplina os Sistemas de Controle 
Interno e de Planejamen1o e de Orçamento do Poder 
Executivo, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4l! e 5" do art. 2" da Resolução o'> 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

Coutinho Jorge 
Ronaldo Cunha Uma 

Guilherme Pai me ira 
Freitas Neto 

Beni Veras 

Ademir Andrade 

Roberio Freire 

Suplentes 

PMDB. 

Gilberto Miranda 
Fernando Bezerra 

PFL 

PSDB 

Vilson Kleinübing 
Waldeck Omelas 

Teotonio Vilela FRho 

PSB 

PPS 

DEPUTADOS 

Titulares 

José Jorge 
Ricardo Barros 

Carlos Nelson 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

PMDB 

Arolde de Oliveira 
Júlio César 

Jorge Wilson 

PSDB 

Emerson Olavo Pires Alexandre Santos. 

PPR 

Benedito Glimarães EuriCo Miranda 

PT 

Jaques Wagner Arlindo Chinaglia 

PP 

Márcio Reinaldo Moreira Osvaldo Reis. 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-1 0-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2-10-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 11-1 0-95 - prazo final da Comissão Mista 
Até 26-1 0-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTF: (Jefferson Peres) - O Se-

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sórian~ 1.129, de 26ciesetembro de 1995, que 

•attera a Lei n'> 8.031, de 12 de abril de 1990, e 
dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4l! e 5" do art. 2"- da Resolução nº 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Gerson Camata 
Mauro Miranda 

João Rocha 
José Agripino 

Carlos Wilson 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PP 

RamezTebet 
Ronaldo Cunha lima 

Guilherme Palmeira 
JoséBianco 

Geraldo Melo 

João França Antonio Canos Valadares 

PPR 

Levy Dias Esperidião Amin 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

José Múcio Monteiro 
Eliseu Moura 

Osório Adriano 
Benedito de lira 
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Alberto Goldman 

Luiz Carlos Hauly 

Júfio Redecker 

PMDB 
Gonzaga Mota 

PSDB. 
Rommef Feijó 

PPR 
Roberto Campos 

PDT 
Miro Teixeira Giovanni Queiro2: 

BL (PL-PSD-PSC) 
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha 

De acordo com a Resolução no. 1 , de 198~N, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-1 0-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 02-1 0-95 - pra:~:o para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 11-1 0-95 - pra:~:o final da Comissão Mista. 
Até 26-10-95- pra:~:o no Congresso Na~onal. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se-
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n" 1.130, de 26 de setembro de 1995, que 

"dispõe sobre as alíquotas de contribuição para 
o Plano de Seguridade Social do servidor pCblico ci
vn alivo dos Poderes da União, das autarquias e das 
fundações pCblicas, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5!! do art 2l! da Resolução nl! 
1/B~N. fica assim constituída a Comissão Mista in
currbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 
Ney Suassuna 

JoséBianco 
Francelina Pereira 

Artur da T ávola 

Darcy Ribeiro 

Marina Silva 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PDT 

PT 

Ronaldo Cunha Lima 
Coutinho Jorge 

Carlos Patrocínio 
Hugo Napoleão 

Jefferson Peres 

Sebastião Rocha 

José Eduardo Outra 

DEPUTADoS 

Titulares Suplentes 

Jairo Carneiro 
Marilú Guimarães 

Nilton Baiano 

Bloco (PFL -PTBl 

PMDB. 

PSDB 

Fátima Pelaes 
Vic Pires Franco 

Remi Trinta 

Pimentel Gomes Jorge Anders. 

PPR 

Jair Bolsonaro Célia Mendes. 

BL (PSB-PMN) 

Alexandre Cardoso José Carlos Sabóia 

PCdoB 

Jandira Feghali Agnelo Queiro:z: 
De acordo com a Resolução n"- 1, de 198S:CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-1 0-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95- instalação da Comissão Mista. 
Até 2-10-95 - pra2:0 para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
~obre a admissibilidade. 

Até 11-1 0-95- pra:~:o final da Comissão Mista. 
Até 26-1 0-95- pra:~:o no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sórian"-1.131, de26 de setembro de 1995, que 

"dispõe sobre crédito rural, e dá outras provi-
dências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5!! do art 2• da Resolução nl! 
1/SS.CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Flaviano Melo 
GersonCarnata 

Vilson Kleinübing 
Hugo Napoleão 

Lúdio Coelho 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB 

PFL 

PSDB 

Nabor Júnior 
Gilvam Borges 

Joel de Hollanda 
JoséBianco 

Geraldo Melo. 
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PTB 

Arlindo Porto Emffia Fernandes 

PSB 

Ademir Andrade 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Abelardo Lupion 
Hugo Rodrigues da Cunha 

Eliseu Moura 
Jonival Lucas. 

Ivo Mainardi 

Anlõnio Aureliano 

Hugo Biehl 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

PMDB 

Orcino Gonçalves 

PSDB. 

João Maia 

PPR 

Augusto Nardes 

PPS 

Augusto Carvalho. 

PV 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-1 0-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2-10-95 - prazo para recebimentO de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 11-1 0-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 26-1 0-95 - prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória 11"- 1.132, de 26 de setembro de 1995, que 

"reduz a alíquota do imposto de importação para 
os prodlios que especifica e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4l' e 5" do art 2º- da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Fernando Bezerra 
Coutinho Jorge 

. Vilson Kleinübing 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Gerson Camata 
Gilvam Borges 

PFL 
RomeroJucá 

João Rocha 

Pedro Piva 

Roberto Freire 

Outubro de 1995 

Hugo Napoleão 
Psos···· 

Beni Veras 
PPS 

PP 
Antonio Carlos Valadares João França 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 
José Carlos Aleltia Ayres da Cunha 
Paulo Lima Cláudio Cajado. 

PMDB 
Aloysio Nunes Ferreira Moreira Franco 

PSDB. 
Mário Negromonte Antônio Carlos Pannunzio 

PPR 
Ricardo lzar Júlio Redecker 

PRP 
Adhemar de Barros Filho 

PSL 
RobsonTuma 

De acordo com a Resolução n" 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2/1 0/95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3/1 0/95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2/1 0195 - prazo para recebimento de emen-

das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade. 

Até 11/1 0/95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 26/10195- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n~ 1.133, de 26 de setembro de 1995, que 

"dispõe sobre a instituição de crédito presumi
do do Imposto sobre Produtos Industrializados, para 
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS 
nos casos que especifiC_a, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4l' e 5" do art 2º- da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Senadores 
Titulares Suplentes 

Coutinho Jorge 
Fernando Bezerra 

Odacir Soares 
Francelina Pereira 

PMDB 

PFL 

RamezTebet 
Onofre Quinan 

Guilherme Palmeira 
Joel de Hollanda 
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Lúdio Coelho 

Lucídio Portella 

Sebastião Rocha 

Titulares 

Maluly Netto 
Carlos Magno 

Paulo Rilzef 

Nelson Otoch 

Anivaldo Vale 

Jaques Wagner 

OdefmoLeão 

PSDB 

Beni Veras. 
PPR 

Epitacio Cafeteira 
PDT 

Darcy Ribeiro 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (PFL-PTB). 
Carlos Melles 
Álvaro Gaudêncio. 

PMDB 
· Aníbal Gomes 
PSDB 

João Leão 
PPR 

PT 

PP 

Enivaldo Ribeiro 

Arlindo Chinaglia 

Edson Queiro:z: 

De acordo com a Resolução nº 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2/1 0/95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3/1 0195 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2/1 0/95 - pra:z:o para recebimenlo de emen-

das ·e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre 
a admissibilidade. 

Até 11/10/95- pra:z:o final da Comissão Mista. 
Até 26/1 0/95 - pra:z:o no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sórian21.134, de 26 de setembro de 1995, que 

"dispõe sobre a base de. cálculo da Contribui
ção para o Programa de Integração Social - PIS de
vida pelas pessoas jurídicas a que se refere o § 12 
do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
dâ outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5" do art. 22 da Resolução nº 
1 /89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a maléria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Gerson Camata 

CasiTdo Maldarier Flaviano Mela 

José Agripino 
José Bianco 

Lúcio Alcântara 

PFL 
Júlio Campos 
Francelina Pereira 

PSDB 
Pedro Piva 

PT 
José Eduardo Outra Lauro Campos 

PTB 
Luiz Alberto Oliveira Valmir Campelo 

Titulares 

Pedro Corrêa 

Jair Siqueira 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL -PTB) 

PMDB 

Arolde de Oliveira 

Antônio Ueno 

Luis Roberto Ponte Pedro Novais 

PSDB 

Carlos Mosconi FeuRosa 

PPR 

BasmoVillani Francisco Domelles. 

PDT 

Miro Teixeira Giovanni Queiroz 

BL (PL-PSD-PSC) 

Expedilo Júnior Francisco Horta 

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-1 0-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-10-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2-1 0-95 - pra:z:o para recebimenlo de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 11-1 0-95 - pra:z:o final da Comissão Mista. 
Até 26-1 0-95 - pra:z:o no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se-. 

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sórianº 1.~35, de26 de setembro de 1995, que 

"dispõe sobre a Nota do Tesouro Nacional -
NTN e sua utilização para aquisição de bens e direi
tos alienados no âmbilo do Programa Nacional de 
Desestatização - PND, instituído pela Lei nº 8.031, 
de 12 de abril de 1990, consolidando as normas so
bre a matéria constantes da Lei nº 8.177, de 1 Q de 
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março de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro Até 11-10-95 -prazo final da ComisSão Mista. 
de 1991, e altera o art. 3" da Lei n" 8.249191 ". Até 26-10-95 -prazo no Congresso Nacional. 

De acordo com as indicações das lideranças, e O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O Se-
nos termos dos §§ 42 e 5" do art 2" da Resolução n" nhor Presidente da República editou a Medida Provi-
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in- sória n"-1.136, de 26 de setembro de 1995, que 
curnbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

José Fogaça 
Ney Suassuna 

Joel de Hollanda 
Frenas Neto 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB. 

PFL 

PSDB 

Fernando Bezerra 
Onofre Quinan 

José Alves 
Jonas Pinheiro. 

T eetonio Vilela Filho Geraldo Melo 

Ademir Andrade 

Roberto Freire 

Titulares 

PSB. 

PPS 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL -PTB). 

Abelardo Lupion 
Alexandre Ceranto 

Giro Nogueira 
Jaime Fernandes Filho 

PMDB 

Hermes Parcianello Euler Ribeiro 
PSDB 

José Anibal Danilo de Castro 
PPR 

Paulo Bauer Welson Gasparini 
BL (PSB-PMN) 

José Carlos Sabóia Raquel Capiberibe 
PCdoB 

Aldo Rebelo Sérgio Miranda 
De acordo com a Resolução nº 1. de 1989-CN, 

fica estabeiecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-10-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 2-1 0-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para ~ Comissão Mista emitir o parecer ... ' . -. ,_",:., __ ._, ....... . -

"dispõe sobre a participação dos traba
lhadores nos lucros ou resultados da empre
sa e dâ outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 42 e 5" do art 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

·Titulares 

Gilberto Miranda 
Fernando Bezerra 

Vilson Kleinübing 
José Agripino 

Pedro Piva 

João França 

Lecmar Quintanilha 

Senadores 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

Nabor Júnior 
Coutinho Jorge 

Carias Patrocínio 
Edison Lobão 

PSDB. 

Geraldo Melo. 

PP 

Antonio Carias Valadares 

PPR 

Lucídio Portella 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Manoel Castro 
Francisco Diógenes 

Michel Temer 

Firmo de Castro · 

BasnioVillani 

Sérgio Arouca 

Fernando Gabeira 

Átila Uns 
João Mellão Neto. 

PMDB 
Geddel Vieira Uma 

PSDB 
Wilson Campos 

PPR 

José Carlos Lacerda 

PPS 

Augusto Carvalho 

PV 
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De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 2-10-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-10-95 - instalação da Comissão Mista. 
Alá 2-10-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Atã 11-1 0-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Atã 26-10-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n" 1. 137, de 26 de setembro de 1995, que 

"dispõe sobre a aplicação da Taxa de 
Juros de Longo Prazo - T JLP sobre emprés
timos concedidos com recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento das Re
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e dos 
Fundos de Investimentos do Nordeste e da 
Amazônia e do Fundo de Recuperação Eco
nOmica ~frito Santo, e com recursos 
das Ope Oficiais de Crédito, e dá ou-
tras provid ·as•. 

De acordo com as indicaçOes das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 52 do art 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constilulda a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Carlos Bezerra 
Gerson Camata 

Jonas Pinheiro 
Watdeck Omelas 

BeniVeras 

Darcy Ribeiro 

Lauro Campos 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

RamezTebel 
Nabor Júnior 

Freitas Neto 
RomeroJucá 

Jefferson Péres 

PDT 

Sebastião Rocha 

PT 
Eduardo Supücy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

MussaDemes 
Roberto Pessoa 

Bloco (PFL-PTB). 

Rubem Medida 
Roberto Fontes 

Pinheiro Landim 

Finno de Castro 

Anivaldo Vale 

PMDB 

Ubafdo Corrêa 

PSDB 

Herculano Anghinelli 

PPR 

Luciano Castro 

PRP 

Adhemar de Barros Filho 

PSL 

Robson Tuma · 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: · 

Dia 2-1 0-5- designação da Comissão Mista. 
Dia 3-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Atã 2-1 0-95 - prazo para recebimento ·de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o p~r 
sobre a admissibilidade. · 

Até 11-1 0-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Atã 26-10-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) " Será 

feita a devida comunicação à Câmara dos Deputa
dos. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra corno Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra a V. Exª por cinco minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para 
uma comunicação de Uderança.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, em sua festejada obra "Por 
quem os sinos dobram", Emest Hemingway faz, logo 
no início, a seguinte citação de John Donne: 

"Nenhum homem é uma ilha isolada; 
Cada homem é uma particula do continente, 
uma parte da terra; se um torrão é arrastado 
para o mar, a Europa fica diminuída, corno 
se fosse um promonlório, como se fosse o 
solar dos teus amigos ou o teu próprio; a 
morte de qualquer homem me diminui, por
que sou parte do gênero humano. E por isso 
não perguntes por quem os sinos dobram; 
eles dobram por ti." 

Nada tão oportuno para o começo deste meu 
breve pronunciamento: na manhã de ontem, o Rio 
de Janeiro amanheceu de luto. Aos 72 anos, em sua 
casa, no bairro de Ipanema, morria, vítima de um 

···enfarte agudo do miocárdio, edema pulmonar e hi-
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pertensão arterial, o criador do moderno colunismo 
social no Brasil. Seu nome: lbrahim Sued 

Amigo com quem convivi ao longo dos últimos 
15 anos, lbrahim traçou para si próprio uma trajeló
ria à qual deu cumprimento: a de ser um vitorioso. 

E o foi, sempre. Originário de família humilde, 
freqüentava as festas mais sofisticadas - das nack•
nais às internacionais - e os mais· belos castelos eu
ropeus como se tivesse vivido sempre, desde a in
fància, no meio da aristocracia 

Irreverente, entendia a critica como um ato de 
lealdade. E a exercitou dizendo as verdades, sem 
retoques ou coloridos. Construiu frases, ditou modis
mos, escreveu livros de etiqueta, tez zombaria com 
certas ideologias políticas, cultivou adversários, mas 
sempre olhou para o alto e buscou no firmamento 
dos seus devaneios a estrela da esperança. 

Encontrou-a .. e a transformou em realidade. 
Ontem, a estrela se apagou. Daí, não querer 

-eu perguntar por quem os sinos dobram. 
Não pergunto ... mas não posso deixar de ragis

trar a minha saudade. E a ela junto esta homena
gem de pesar, que peço à Mesa faça chegar ao co
nhecimento da família enlutada 

É o registro que gostaria de fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Hã 

oradores inscritos. 
Concado a paiavra, por 20 minu!Ds, ao Sena

dor Valmir Campelo. 
- O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, três milhões de meninos e meninas 
com menos de 14 anos de idaae saem de casa to
dos os dias. Não para ir à escola, como deveriam, 
mas para trabalhar nas grandes cidades ou em pro
priedades rurais. Se incluirmos nesse universo todos 
os menores de 14 a 17 anos, o número sobe para 
7.500 mil trabalhadores ainda crianças ou adoles
centes que ocupam 11 ,6% dos empregos disponí
veis no País. 

Esses e outros dados, Sr. Presidente, divulga
dos neste ano passado pelo IBGE são vergonhosos. 
O último levantamento nacional realizado por este 
órgão revelou que mais de 42% dos menores de 1 O 
a 17 anos, na ârea rural, trabalham. No setor urbano 
esse número cai para cerca de 24%. Em vez de es
tarem na escola estudando e preparando-se para a 
vida, esse imenso contingente de pequenos brasilei
ros jâ são trabalhadores e equivale a quase 12% da 
nossa população economicamente ativa 

Segundo o Diretor da Organização Internacio
nal do Trabalho, José Caries Alexim, "é difícil encon-

trar, no Brasil, uma mercadoria que, na cadeia' pro
dutiva, não tenha por trâs a marca da mão de uma 
criança•. 

Sr"s e Srs. Senadores. hã, sem dúvida, em 
nosso Pais uma verdadeira exploração da mão-de
obra infantil. O trabalho precoce é um dos principais 
responsâveis pela preocupante evasão escolar de
tectada no País. Segundo dados do IBGE, apenas 
39, em cada 100 crianças que trabalham, terminam 
o 1~ Grau. É lamentãvel que essas _estatísticas se
jam verdadeiras. É muito fâcil encontrar crianças e 
adolescentes trabalhando como se fossem adultos 
em todo o território nacional. Submetendo-se a ris
cos diârios muitas vezes em condições atrozes, em 
ambientes insalubres, despendendo um esforço físi
co incompatível com o seu organismo em fase de 
crescimento; as crianças trabalham no corte da 
cana--de-açúcar, do sisai, em outras culturas, em 
olarias, serralherias, oficinas, fâbricas, tecelagens, 
minas de carvão, salinas, pedreiras e atividades di-
versas. _ ___ _ -

É evidente, porém. que nenhuma criança tra
baiha simplesmente porque quer; trabaiha para ga
rantir a própria sobrevivência ou para complementar 
o orçamento_ familiar, em função de os salârios dos 
pais serem insuficientes para suprir as necessidades 
da família. Não tenho dúvida, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, de que a situação dessas milhares 
de crianças pertencentes às camadas mais carentes 
da nossa população é a manifestação mais cruel e 
contundente do vergonhoso quadro de exclusão so
cial que caracteriza o Brasil. 

O sociólogo Herbert de Souza. articulador na
cional da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela 
Vida, afirmou que a situação de mühões de crianças 
exploradas no Brasil "é seguramente a expressão 
mais profunda e escandalosa do grau de indigência 
a que chegamos neste Pais que faz das crianças as 
suas primeiras vítimas, diante da passividade da so
ciedade". 

O trabalho precoce deixa sempre uma seqüela 
irrecuperâvel e resulta não só no impedimento aos 
estudos, como também no comprometimento da 
saúde e no desenvolvimento físico e mental de gran
de parte de nossa população intanto-juvenil. 

As autoridades governamentais não podem 
mais ficar passivas diante de um problema social de 
tal gravidade. A realidade vem demonstrando que, 
na prâtica, os direitos garantidos pela Constituição 
Federal e regulamentados no Estatuto da Criança e 
do Adolescente não são respeitados. Segundo a le
gislação brasileira, até os 12 anos de idade a crian-
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ça deve ser protegida do trabalho; entre 12 e 14 O SR. VALMlR CAMPELO- Agradeço aspa-
anos, deve-se conciliar, quando necessário, educa- lavras de V. Ex•. Quero registrar a atenção que V. 
ção e trabalho por meio da iniciação em regime de Ex" teve para com este Parlamentar na ocasião da 
aprendizagem, ou da inserção em programas que Assembléia Nacional Constituinte, quando tivemos a 
tenham por base o trabalho educativo. Somente felicidade de apreserrlar. algumas emendas que hoje, 
após os 14 anos os programas nessa área devem coin justiça, constam do Texto constitucional, como 
visar a capacitação profissional, o encaminhamen10 a que se retere aos aposentados. V. Ex•. que foi Ae-
adequado e a proteção dos adolescerrles no am- lator-Geral da Constituinte, teve a sensibilidade de 
biente e nas relações de trabalho. Os dados aqui absorver nossa emenda, não só a dos aposentados, 
mencionados demonstram o fosso existente entre a a que diz respei10 à criança, mas também o art. 243 
teoria e a prática. Sete milhões e quinhentos mil Ira- da Constituição Federal. De forma que sou gra10 a 
balhadores de até dezassete anos ocupam 11 ,6% V. Ex•; se hoje temos uma Constituição progressis-
dos empregos disponíveis no País. São quase 12% ta, cidadã é porque tivemos um Rela10r sensível aos 
de toda a nossa população economicamente ativa problemas do nosso País. Agradeço a V. Ex•. 

Todos concordamos, Sr. Presidente, que lugar O Sr. Emandes Amorim - Senador Valmir 
de criança é na escola. Mesmo em caso de absoluta Campelo, permita-me um aparte. 
necessidade é preciso que o trabalho infantil se de- O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço V . . Ex•. no-
senvolva de forma a não impedir o acesso da crian- bre Senador Emandes Amorim. 
ça à escola e, sobretudo, evitar que ela se transfor- O Sr. Emandes Amorim - Senador Valmir 
me em mã<Hle-obra explorada Campelo, preocupa-me por demais a lei que foi 

Apesar de reconhecer que de nada adianta aprovada relativamente a essa questão dos mano-
proibir a criança de trabalhar, se essa é a única for- res. Hoje, é preciso voltar a se estudar Direito, até 
ma de evitar que ela morra de fome ou caia na mar- porque menores de 16, 17 anos, já homens feitos, 
ginalidade, condeno veementemente o trabalho in- acautelam-se nessa lei elaborada em 1988 e muita 
fantil, em virtude das conseqüências negativas que coisa poderia ser corrigida, mudada Vejo a preocu-
ele tem sobre a formação de nossas crianças. pação com os menores que trabalham. A meu ver, 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite V. Exª um deveríamos ter mais preocupação com aqueles que 
aparte? . não estão trabalhando, até porque comecei a traba· 

O SR. VALMlR CAMPELO- Com prazer ouço lhar aos 8 anos, na roça; mesmo assim, estudei, me 
V. Ex". formei e estou aqui. E há pessoas que pensam que 

O Sr. Bernardo Cabral - Não poderia deixar 
de fazer um registro que se constitui em um depoi
mento. Hoje, o discurso de V. Exª não me surpreen
de, nem para mim é novidade porque acompanhei o 
trabalho de V. Ex• na Constih.inte. Desde àquela 
época, quando se discutia o Capilulo dos Direi10s 
Oficiais, V. Exª foi um intransigente defensor no sen
tido de que não se mutilasse a criança e que se proi
bisse o trabalho infantil escravo. Re10rna V. Exª à tri
buna, como Senador - àquela época V. Exª o fazia 
como Deputado Constituinte ·, fazendo um discurso 
para que se coloque um freio nesse tipo de trabalho 
e a criança vá à escola Os governos precisam to
mar cuidado para evitar que essas crianças se tor
nem marginais; vemos crianças com sete, oito ou 
dez anos, transformando-se em trombadinhas, fre
qüentando a universidade do crime, o antõnimo filo
sófico do que deveria ser pedagogia. No entanto, o 
que se vê é isso que V. Exª reclama agora por meio 
de uma denúncia que deveria não só ser owida, 
mas também ecoar lá fora Parabéns, Senador Val
mir Campelo. 

menor trabalhar é crime. Acho que ainda temos de 
rever essa lei e cuidar mais junto aos governantes 
do apoio aos estudantes, aos menores, com relação 
à escola, à merenda escolar, à alimentação, a em
prego para seus pais, mas não impedindo que o me
nor trabalhe. Digo isso com conhecimen10 de causa, 
porque desde os oito anos trabalhei e venci na vida, 
e acho que trabalho não mata menores. Mata, sim, 
aqueles que estão fora da escola e esquecidos pelo 
sistema que aí está 

O SR. VALMlR CAMPELO- Agradeço o apar
te inteligente de V. Ex•. Fico muito grato pelas suas 
palavras, mas continuo entendendo, Senador, que o 
problema do menor abandona:Jo, o menor carente, o 
menor que realmente necessita dos cuidados dei Esta
do, precisa ser visto não só com aqueles que trabalham 
- é óbl.iCI -, mas também com aqueles que não traba
lham. Pretendemos um futuro melhor para os meno
res, que serão a expressão e o futuro do nosso País: 

Nossa preocupação, e V. Ex• pôde notar du
rante o nosso pronunciamen10, é com aqueles me
nores que exercem um trabalho quase escravo, um' 
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trabalho nos canaviais, nas serralherias, e isso é 
muito comum em ·nosso País. Esse tipo- de trabalho 
que condenamos e para o qual chamamos a aten
ção das autoridades, porque não é justo, nem para 
um adulto, é o trabalho em condições insalubres, em 
condições precárias, subumanas, e muito menos 
para os menores. São a esses que -eliâereçamos 
nossa preocupação. 

Continuando, Sr. Presidente, eu diria que a 
brutal concentração de renda, que nos· coloca em 
penúltimo lugar nesse quesito nas estatísticas mun
diais, é a causa principal da miséria em que vivem 
mais de trinta milhões de pessoas, em nosso País. 

Cínqüenta e oito por cento das crianças e ado
lescentes brasileiros viVem em famílias cuja renda 
per capita não ultrapassa meio salário mínimo. Este 
fato, aliado à falta de assistência no que diz respeito 
à educação, à saúde e a tantos outros dire~os ele- -
mentares que integram o conceito de cidadania, em
purra para o mercado de trabalho ou para as ruas 
grande número de nossos jovens e crianças. 

Sr. Presidente, ao concluir meu pronunciamen
to, gostaria de conclamar os Srs. Parlamentares e 
as autoridades governamentais a lutarmos sem tré
guas para pôr fim ao trágico problema da exploração 
de mão-de-obra infantil, em todo o terrMrio nacional. 

Precisamos encontrar, urgentemente, soluções 
para minorar os problemas que atingem as camadas 
mais carentes e. sobretudo. as camadas mais jo
vens da nossa população. 

O tempo é agora. As crianças não podem es
perar. É: preciso resgatar a imensa dívida social que 
o Brasil tem para com elas. 

Era o quê tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Jefferson Peres deixa-a cadeira 
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. 
Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Su
plicy. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Joer ae 
Hollanda. (Pausa) 

O SR. PRESIDENTE (Francelino Pereira) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Jefferson Pe
res. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sf.'s e Srs. Senadores, apesar dos 
inegáveis avanços -nõs últimos anos, acontecimen
tos recentes demonstram que ainda existe mu~o a 

, fazer. em termos de ética, em nossa vida pública ln-

felizmente, remanesce; disfarçado, mas generaliza- - -c 

do, o ranço da cultura patrimonialista. subjacente à 
nossa formação histórica 

Trata-se da concepção distorcida da coisa pú
blica como extensão do patrimônio particular dos de
tentores do Poder. a ser usada. por meios lícitos ou 
ilíc~os. em favor dos governantes e de seus paren
tes. amigos e correligionários. Quando falo em 
meios líc~os, para condená-los, refiro-me ao chama
do "furto legalizado", ou seja, ao uso de instrumen
tos legais, mas antiéticos, para o embalsamento in
devido de dinheiro público. 

Essa cultura patrimonialisfa, no Brasil, mescla
se a outro característico traço cultural de nossa so
ciedade. que é a esperteza. Valorizada socialmente, 
é encarada com admiraÇão em· todas as classes e 
atividades. seja a malandragem nas camadas- popu
lares, seja a concorrência desleal nos meios empre
sarias ou, ainda. a falta de escrúpulos em política. 

Em verdade, como gosto de repetir. esperteza, 
em sentido -amplo, não é apenas rima, como tam
bém sinõni mo de safadeza. Consiste na arte da 
mentira, do engodo e da dissimulação como práticas 
habituais na maneira de ser e de agir. A rigor, é a 
aplicação sistemática, nas relações humanas, da fa
migerada "lei de Gérson". que estabelece como vá
lido obter vantagem sempre, em tudo. Portanto, uma 
regra profundamente contrária aos princípios éticos, 
a merecer execração ao invés de exaltação. como 
desgraçadamente ocorre. 

A conjugação desses dois fenômenos - a cul
tura patrimonialista e a valorização da esperteza -
gerou um clima social de permissividade, favorece-
dor do comportamento irresponsável de grande par
te da classe política. Isso provocou, ao longo do 
tempo, um processo degenerativo com as piores 
conseqüências. A res publica, ou seja, a coisa pú
blica. se desvirtuou em rex nullius, isto é, em coisa 
de ninguém, de livre utilização pelos governantes de 
plantão. E o estado de direito, caracterizado como o 
governo impessoal. sob o primado da lei, degenerou 
no império do arbítrio, com os donos do poder a con
duzi-lo acima da lei e a serviço dos "amigos do rei". 

Faço estas considerações a propósito de fatos _ 
recentes, ocorridos nas esferas política, administrati
va e judiciária, que demonstram como, infelizmente, 
continuam baixos os padrões éticos nos mais altos 
escalões da nossa vida pública 

Os episódios envolvendo os Srs. José Milton 
Dallari e Henrique Hargreaves são exemplares. 
como demonstração dessa permissividade. Dois 
ocupantes de elevados cargos no Governo Federal. 
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com vasta experiência de serviço público, viram-se 
pilhados em sijuações claramente incompatíveis 
com as funções que exerciam. E foram compelidos a 
pedir exoneração, porque teimavam em permanecer 
nos cargos, convictos de que nada tinham feito de 
errado. Quando pessoas desse nível pensam e 
agem dessa maneira, pode-se avaliar o grau de 
frouxidão moral dos nossos costumes· polítiCo-admi
nistrativos. 

Logo depois, um grupo numeroso de Deputa
dos votava, na Câmara Federal, a lavor de um 
projeto de lei que concedia benefícios fiscais a 
emissoras. de· radio e televisão, embora lassem 
eles mesmos proprietários de empresas do ramo. 
Instados por alguns colegas a se abst .rem de vo
tar, por estarem legislando em causa própria, recu
saram-se a fazê-lo, e um deles procurou justificar
se ·com a éínica alegação de que a emissora não 
lhe pertencia, mas a sua esposa. Um despudor que 
dispensa comentários. · · 

O Sr. Lúcio Atcantara ~ v. Ex• ·me concede 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Tem V. Ex' a 
palavra... · · · · · 

O Sr. Lúcio Alcantara- Desde o primeiro dia 
em que chegou a esta Cas<r. V. Exqem sido um 
homem permanentemente preocupado com a bus
ca da moralidade e da austeridade na vida pública. 
Também tenho me ocupado desse assunto, como 
diversos outros Srs. Senadores aqui na Casa. 
Essa questão. no âmbito do Poder Executivo, es, 
ses casos qi,Je ,V. Ex• traz a título de exemplo, evo
cando as nossas origens patrimonialistas e de per
missividade, ilustram mu~o bem como o Executivo 
tem abrigado servidores ocupantes de cargos ele
vados e que mantêm ligações com a iniciativa pri
vada. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, 
nessa viagem à Europa, declarou em alto e bom 
som, respondendo, de alguma maneira, a uma 
provocação do Senador Pedro Simon feita aqui 
desta tribuna, que não admitiria mais em seu Go
verno ninguém que, ocupando um cargo de con
fiança, tivesse ainda vínculos com a iniciativa pri
vada. Supõe-se que doravante, diante da afirma
ção feita por Sua Excelência, ninguém mais pode
rá desconhecer a recomendação ou a determina
ção presidencial. Os jornais dão conta de que es
ta, ia em gestação um decreto ou uma norma do 
Poder Executivo no sentido de disciplinar ainda 
mais essas relações entre a iniciativa privada e o 
Poder Público. Penso até que de alguma maneira 

· isso é desnecessário, porque o Regime Jurídico 
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Ünico, o Códig.o de Ética e a Lei-do Colarinho Bran-. 
co já abrigam perfeitamente todas as hipóteses. 

t querer, talvez, estabelecer.detalhes que obri
guem os ocupantes dos cargos a saberem que, real
mente, os limites são muito rígidos. Mas eu queria 
levantar um outro problema, a propósito da última 
afirmação de V. Exª, fazendo menção ao episédio de 
votação de matéria que interessava aos proprietá
rios ou sócios de emissoras de rádio e de televisão. 
Entendo que, no âmbito do . Poder Legislativo, a -
questão de interesses de Parlamentares e até de 
servidores em relação a matérias que aqui tramijam 
e que são apreciadas está mal discutida, ou sequer 
foi discutida ainda. 

Quais são os limites, quais são os impedimen
tos a que se devem ater os Srs. Congressistas, se
nadores e Deputados Federais, em relação a essas 
matérias? Há, por exemplo, notícias de Parlamenta
res_ que são eleitos, ostensiva, clara e assumida
mente, por determinadas categorias laborais, econó
micas ou sociais e com o compromisso claro de, no 
Congressc, defender os interesses dessas catego
rias. São, portanto, representantes de segmenteis da 
sociedade. E claro está que, aqui, irão votar de acor
do com os interesses dessas classes que repre
sentam. Existem os ruralistas, os que representam 
os metalúrgioos, e assim por diante. Poderíafl10s 
aqui citar várias situações. - · 

Recentemente, na Inglaterra, no Reino Unido, 
foi feito um estudo, que se chama Relatório Nolan, 
nome de um parlamentar britânico, que procurou esc 
tudar exaustivamente todas essas situação de limi
tes de atuação parlamentar e dos lobbies que gravi
tam em torno do Congresso e dos interesses pró~ 
prios desses parlamentares. Quero concluir, em pri- · 
meiro, louvando a persistência de v_ Exª em relação 
a esse tema, e em.segundo, lembrando à Mesa que 
o próprio Conselho de Ética do Senado, que diz res
peito à Resolução n> 20, até hoje não foi instalacfo, 
cujas datas foram estabelecidas, tendo seus prazos 
vencidos, e eleitos os seus membros. Há obrigações 
que estão nessa Resolução que todos nós devemos 
cumprir, e que até então não foram observadas, tais 
como publicação de declaração de bens, uma série 
de exigências, inclusive, na grande imprensa dos 
Estados. É preciso que a Mesa, e neste aparte, de 
certa maneira, provoco a Mesa, se manifeste sobre 
a instalação desse Conselho. Do contrário - queira 
Deus que não! -, qualquer. dia teremos um problema 
dessa natureza novamente e, como o Conselho não 
está instalado, não foi implantado, não tem regimen
to, não tem dirigente, a sijuação ficará indefinida: 
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Quero, neste aparte que faço ao discurso de V. Ex", 
pedir que a Mesa se posicione claramente sobre a 
instalaÇão do Cansei h o de Ética, previsto na Resolu
Ção nº 20 do Senado Federa!. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado, 
Senador Lúcio Alcântara, seu aparte fica sendo par
te integrante do meu discurso e reforço seu apelo à 
Mesa para que seja instalada a Comissão de Ética. 
Sr. Presidente, que isso tenha sido fruto de esqueci
mento e não um sintoma de baixa estima pela ética 
nesta Casa! 

Ao mesmo tempo, ocorria um movimento de 
Deputados - ao que parece aJbortado - em favor do 
aumento de seus subsídios, sob a ameaça de defla
grarem uma greve branca. Nem discuto se nós, Par
lamentares, estamos com nossa remuneraÇão defa
sada. O certo é que um aumento, agora, autoconce
dido, além de ilegal, seria profundamente imoral. Fa
lar em sacrifício financeiro de Deputados e Senado
res soa afrontoso para milhões de assalariados mui
to mais sacrificados do que nós. E ame'âçár com 
greve. então, significa uma completa falta de respon
saJbilidade e decência. 

Fatos como esses, exemplificados acima, la
mentavelmente botam a perder todo o esforço de 
tantos políticos sérios, no sentido de recuperar a es
tima e o respeito do povo pelos nossos homens pú
blicos. Ainda temos um longo caminho a percorrer, 
mas é preciso não desanimar. O tempo é a nosso 
lavor. Se eu não tivesse certeza disso, já teria desis
tido da vida pública. 

No âmbito do Judiciário, a decisão tomada pelo 
Tribunal de Justiça do Distrtto Federal, recentemen
te, demonstra que a falta de ética não aleta apenas 
os Poderes Legislativos e Executivo, maslambém o 
poder togado, ao qual se impõe o dever de praticá
la, talvez mais ainda do que os outros. No entanto. 
a decisão dessa corte constitui a sua mais comple
ta negação. Os Srs. Desembargadores simples
mente cometeram o inadmissível: julgaram em 
causa própria. Como se sabe, na apreciaÇão de 
um mandado de segurança, impetrado por um de
sembargador para receber as perdas do Plano 
Bresser, o Tribunal concedeu a medida e esten
deu-a aos outros membros e a todos os funcioná
rios, inclusive os aposentados. Como se não bas
tasse, determinaram o pagamento antes da publi
cação dJ acórdão e, portanto, antes que o Advo
gado-Geral da União pudesse recorrer da senten
ça ao Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, 
sangrc,ram os cofres públicos em algo em tomo de 

.. R$30 milhões. 

Ocorre, ainda, que não precisa ser jurista para 
constatar que a decisão do Tribunal, além de antiéti
ca. é também flagrantemente inconstitucional, toma
da ao arrepio do que estabelece o arl 102, I, alínea 
n, da Carta Magna, que leio: 

• Art. 1 02. Compete ao Supremo T ribu
nal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 

I- processar e julgar, originariamente: 
n) a ação em que todos os membros 

da magistratura sejam indireta ou diretamen
te interessados, e aquela em que mais da 
metade dos membros do tribunal de origem 
estejam impedidos ou sejam di reta ou indire
tamente interessados". 

Mais claro, impossível. O Tribunal de Justiça 
do Distrtto Federal não podia julgar esse mandado 
de segurança, porque é competência originária do 
Supremo Tribunal Federal; mas julgaram em causa 
própria 

O Sr. Emandes Amorim - V. Ex4 me permite 
um aparte, Senador Jefferson Péres? 

O SR. JEFFERSON PERES - Concedo-lhe o 
aparte, Senador Emendes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Senador Jeffer
son Péres, há pouco V. Ex" falou na questão de au
mento, ou reajustes de saJários parlamentares. Na 
verdade, somos contra o aumento de salários, até 
porque, quando o Parlamentar veio para esta Casa 
ou ao Congresso, não veio a procura de salário. Se 
tivéssemos procurando salário, estaríamos batendo 
na porta das fábricas ou em outros setores. Viemos 
aqui desempenhar a função de Legislador. V. Ex• e 
os nobres pares saJbem das dificuldades que se tem 
para manter o mandato de Senador. O salário de 
pouco mais de cinco mil reais que ganhamos é o su
ficiente e urn ótimo salário. Mas sou favorável a que 
o Parlamentar tenha uma condição mínima de exer
cer a sua função como Senador. Daqui a pouco, o 
cidadão comum vai perguntar a um Senador como 
ele mantém o seu mandato. Tenho colegas aqui que 
já disseram que pagam dois ou três auxiliares por 
fora, gastando R$7.500,00, segundo o Senador Ney 
Suassuna. Como é que ele ganha R$5.300,00 e 
paga R$7.500,00 a três assessores que não fazem 
parte do Quadro da Casa? Então, na realidade, não 
precisamos de aumento de salário. A imprensa. às 
vezes, dá uma conotação de que estamos cobrando 
aqui esse aumento. Não, o que estamos cobrando é 
uma condição mínima de tralbalho para o Parlamen
tar. O outro assurjto que queria tratar refere-se ao 
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Conselho que o nobre Senador cobrou a instalação 
do Conselho de Ética. 

Resta saber se, neste Conselho de Ética, vão 
estar também os Senadores que abocanham os Mi
nistérios e os cargos da República. Tomara que se
jam estes os escolhidos, porque estes cargos impor
tantes só sobram para meia dúzia de Parlamentares. 
Oxalá sejam eles os escolhidos para participar desta 
Comissão. 

Obrigado. 
O SR. JEFFERSON PERES - Concluo, Sr. 

Presidente. 
A decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Fe

deral evidencia que essa Corte, em plena Capital da 
República, não se pejou de violar, ao mesmo t •mpo, 
as duas leis supremas do País: a Constituiçãc :'ede
ral e o Código de Ética. 

Quando altos funcionários, Parlamentares e 
Magistrados, se comportam desta maneira, sem que 
nada lhes aconteça. é sinal de que os mecanismos 
institucionais no Brasil são frágeis e inócuos, porque 
não basta que a reação da imprensa tenha frustrado 
ou anulado esses atos condenáveis, é indispensável 
também a punição implacável dos seus àutores. 

Talvez o Brasil esteja necessitando, com ur
gência, de uma "faxina cívica", quem sabe da repeti
ção de uma "Operação Mãos Limpas•, 'a italiana, 
como única maneira, talvez, de impedir que o País 
continue sendo, não a austera República sonhada 
pelos seus fundadores, mas, ao revés, este envelhe
cido reino da corrupção e da impunidade. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) - A 

Presidência informa que, de acordo com o parágrafo 
4" do arl 23 da Resolução n" 20, de 1993, e como 
art 80 do Regimento Interno, promoveu a eleição e 
designou os membros do Conselho de Ética e Deco
ro Parlamentar em 19 de abril do corrente ano. 

Cabe, agora, a seus Membros reunirem-se e 
elegerem o Presidente e o Vice-Presidente. 

Esta declaração da Mesa é em consideração à ob
seNação feita !)elo ilustre Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Francelina Pereira) - V .. 
Ex• tem a palavra. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela 
ordeno. Sem revisão do orador.) -'- Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, a Mesa teve a diligência e o 
cuidado de prestar essas informações. Agora, quero 
apelar às Lideranças, pois todos sabemos que é de 
praxe, nesta Casa, adotar-se o princípio da propor-

cionalidade das Bancadas na destinação· das vagas 
de Presidente, Vice-Presidente e outras, para que o 
Conselho possa se reunir e fazer a eleição para todos 
os cargos, de acordo com essa proporcionalidade. 

Não cabe à Mesa tal mister, mas às Uderanças 
como dever, como obrigação. Elogio a presieza com 
que a Mesa traz essas informações ao cOnhecimen
to do Plenário. 

Peço, assim, que transmita, ou diietamente às 
Lideranças ou que • estas sejam provocadas pela 
Mesa, para que acordem· quanto à destinação dos 
cargos de direção às diferentes Bancadas, obser
vando-se a proporcionalidade que a Constituição es
tabelece. 

O SR. PRESIDENTE (Francelina Peréira) - A 
Mesa diligenCiará junto às Lideranças para que seja 
considerado o apelo de V. Ex". 

Concedo a palavra ao ilustre Semidor Guilher-
me Palmeira (Pausa) · 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Lauro 
Campos. (Pausa) 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Lúcip Al
cântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. amiúde a opinião pública, informada 
de maneira insuficiente pelas empresas de comuni
cação, faz uma imagem dos políticos do Congresso 
Nacional que não corresponde à realidade. Um 
exemplo disso consiste na noção de que o Poder 
Legislativo estaria sempre aluando no sentido de. 
pressionar o Governo por maiores gastos públicos. 
nem sempre prioritários, enquanto o Poder Executi
vo se esmeraria em manter fechado o cofre do Erá
rio, tentando resistir bravamente ao indevido assédio 
dos Parlamentares por verbas cada vez maiores. 

Não resta dúvida de que assistimos, dentro do 
Congresso Nacional, a esse tipo de demanda por 
parte de. certos Parlamentares. Em inúmeros casos, 
o esforço do Deputado e do Senador em levantar re
cursos públicos é perfeitamente íeg ítimo, pois cabe
nos. na qualidade de representantes do povo. entre 
outras funções, trabalhar para carrear investimentos 
públicos para a população e para as regiões que nos 
elegeram. Nossa passagem pelo Congresso Nacio
nal será tanto mais eficaz e profícua quanto mais ti
vermos êxito, durante o nosso mandato, em melho
rar o bem-estar e as condições de vida das pessoas 
que nos confiaram os seus votos, elegendo-ilos 
seus representantes. Não é por outro motiVo que a 
Constituição confere ao Poder Legislativo a atribui- . 
ção de discutir. emendar e aprovar a Lei Orçamentá-



22 - ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 · 

ria, que é a nonna juridica que· define onde serão 
gastos os recursos públicos. 

Acontece que, por diversas vezes, se dã justa
mente o contrãrio. Ou seja, é muito comum que o 
Parlamentar, Deputado Federal ou Senador, aja em 
favor de mais parcimõnia e austeridade no trato dos 
gastos públicos. Tal função fiscalizadora é das mais 
nobres entre aquelas que competem ao Parlamen
tar, mas lamentavelmente não merecem, por parte 
da imprensa: o mesmo realce i:onferido a outros as
pectos da aluação dos· representantes do Poder Le
gislativo. 

Sr. Presidente, o que me traz, hoje, ã tribuna é 
justamente a preocupação com o desperdício do di
nheiro público e com a melhor utilização dos escas
sos recursos destinados a impulsionar nosso desen
volvimento e a contribuir para a elevação do padrão 
de vida do nosso povo. 

Entre os vãrios itens em relação aos quais 
grassam o mau uso da Fazenda Pública, gostaria de 
entocar um, que tem sido alvo de minha atenção e 
que, aliás, é objeto de projeto de lei por mim apre
sentado a esta Casa em maio deste ano. Refiro-me 
aos gastos com publicidade nas empresas estatais. 

Todos temos ciência do terreno nebuloso em 
que se ingressa quando se começa a discutir sobre 
verbas de publicidade no âmbito do setor público. 
Campanhas publicitárias milionárias, poucas agên
cias contempladas com as polpudas contas do Go
verno recentemente vimos uma licitação ser anula
da na Caixa Econõmica Federal, quando empre
sas de publicidade disputavam uma gorda conta 
publicitária daquela instituição de crédito pertencen
te ã União - , dos Ministérios e das empresas esta
tais; favorecimento a esse ou aquele veículo de co
municação em detrimento de critérios técnicos de 
escolha: esses são alguns dos aspectos envolvi
dos na questão em relevo. 

Tampouco se ignora com qual freqüência as 
verbas de publicidade têm sido utilizadas, indevida
mente, como moeda de troca para o apoio a deter
minado grupo pOlitico, por parte de jornais e de 
emissoras de rãdio e de televisão, da mesma fonna 
que para a prestação de serviços •gratuitos• e de 
custo abaixo dos preços pra' .cados no mercado, por 
parte de agências de publicidade. 

Certamente, o caminiTo a ser trilhado para mo
ralizar o emprego de recursos públicos em pti:Jiicida
de é fiscalizar o emprego dessas verbas, por meio 
da exigência de que tenha havido licitação para es

. colha de agências e de que os veículos de comuni
_9''!ção tenham sido selecionados a partir de critérios 

técnicos; em suma. por meio da garantia de lisura e 
de transparência nesse processo. 

No caso específico da pti:Jiicidade de empre
sas estatais, tive a iniciativa de demandar ã Mesa do 
Senado Federal o envio de requerimentos de infor
mação a alguns Ministérios sob cujo comando estão 
subordinadas algumas daS maiores empresas dessa 
categoria. Assim, foram solicitados esclarecimentos 
sobre gastos com publicidade de empresas estatais 
vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, ao M~ 
nistério das Comunicações e ao Ministério da Fa
zenda, nos exercfcio de 1993 e 1994. 

Neste ensejo, não vou entrar no mérito da pu
blicidade praticada por empresas estatais que atuam 
em mercado competitivo. É compreensível que a 
concorrência obrigue tais empresas a manter uma 
presença forte nos veículos de propaganda. É o 
caso, por exemplo, dos bancos estaiais sob controle 
da União: o Banco do Brasil. a Caixa Econõmica Fe
deral, o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco da 
Amazônia e o Meridional. É ainda o éaso da BR Dis
tribuidora, a subsidiária da PETROBRÁS que con
corre com grandes empresas· transnacionais em 
mercado não abrangido pelo monopólio estatal do 
petróleo. 

Neste momento, a partir dos dados que recebi 
dos Ministérios que mencionei, estou particularmen
te interessado em saber por que se gasta tanto em 
pti:Jiicidade em empresas estatais que detêm mono
pólio em suas ãreas de atuação. Nesse rol estão in
cluídas a PETROBRÁS, a TELEBRÁS e suas con
troladas EMBRATEL e TELES estaduais, i;,em como 
a Companhia Vale do Rio Doce, que, apesar de não 
estar agraciada com um monopólio legal, pratica
mente é uma empresa monopolista em um mercado, 
como o brasileiro, que fechou o acesso a empresas 
mineradoras estrangeiras. 

À guisa de ilustração, no ano passado- 1994-
• foram os seguintes os gastos com pti:Jiicidade das 
empresas citadas: 

Telebrãs, R$14 rrulhões 885 mil; 
Embraiei, R$29 milhões 895 mil; 
Vale do Rio Doce, US$5 milhões 419 mil; 
Petrobrás, US$26 milhões 412 mil. 
Alguma publicidade por parte dessas empresas 

justifica-se pelo fato de que precisam prestar contas 
à sociedade de sua atuação. necessitam atrair mão
de-obra qualificada, além de criar uma imagem que 
favoreça a valorização de suas ações negociadas 
em Bolsa. No entanto, penso que esses limitados 
objetivos poderiam ser atingidos com uma verba pu
blicitária substancialmente menor do que R$76 mi-
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lhões - que, grosso modo, foi quanto as empresas 
mencionadas dispenderam em plillicidade somente 
no ano de 1994. 

Como acionista controladora dessas empresas, 
a União poderia fazer melhor uso desse dinheiro, 
caso parte dele lhe fosse pago na forma de dividen
dos. No momento em que o Governo quer criar vá
rias alternativas para melhorar ainda mais sua arre
cadação, cumpre controlar de forma mais efetiva e 
màis rígida os gastos em publicidade de empresas 
estatais que, por conta do monopólio que detêm, de 
direito ou de fato, não estão ameaçadas pela con
corrência de outros produtores. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como já 
tive a oportunidade de dizer, apresentei um projeto 
de lei cujo objetivo é disciplinar essa matéria Reco
nheço que os termos do projeto são por demais rígi
dos. De acordo com ele, simplesmente deixaria de 
ser permitida a plblicidade por parte de empresas 
esta~is que detêm monopólio, excetuando-se as 
propagandas de carãter educativo ou de relevante 
interesse público. 

Meu principal objetivo ao apresentar o projeto 
foi suscitar a atenção dos nobres Senadores para 
essa questão, além de iniciar os debate$ que hão de 
levar a uma solução satisfatória que dê um fim ao 
desperdício de recursos hoje praticado. Não resta 
dúvida de que o projeto pode e até deve ser modifi
cado, deve descer a pormenores e ser enriquecido 
com emendas. Espero qiJe os Senhores se dignem 
a ajudar no aperfeiçoamento dessa idéia com suas 
valiosas sugestões. 

Um outro assunto sobre o qual gostaria de fa
lar, Sr. Presidente, é que no dia vinte e nove de se
tembro próximo passado, transcorreu-se em Fortale
za, no Estado do Ceará, a solenidade de outorga do 
Troféu Sereia de Ouro. Esse prêmio consiste no re
conhecimento máximo que o Sistema Verdes Mares 
concede anualmente a personalidades de destaque 
em diversas áreas de atuação. 

À frente do Sistema Verdes Mares, foi o cea
rense Edson Queiroz que, por muitos anos, capita
neou seus empreendimentos. Prematuramente, quis 
o destino afastá-lo de nosso convívio. Entretanto, a 
marca do Chanceler Edson Queiroz continua sendo 
impressa nas ações que animam o desenvolvimento 
do Estado do Ceará. 

Dentre tais aç{í.es, a Fundação Educacional 
Edson Queiroz, rnantenedora da Universidade de For
taleza- UNI FOR, é urna Instituição voltada para a for
mação de terceiro grau, que contrilx.ô sobremaneira 
para a especialização llliversitária em nosso Estado. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ocupÓa 
tribuna desta Casa para que conste em seus Anais o 
transcurso da outorga desse iinportante prêmio, oca
sião em que foram homenageados . o advogado 
Francisco Emando Uchoa Uma, aluai Presidente 
Nacional da Ordem dos Advogados do Bra5il; o edu
cador Odilon Gonzaga Braveza, membro efetivo da 
Associação Cearense de Imprensa e Patrono da or
ganização Educacional Farias Brito; a Sr" Maria Cal
mon Porto, Presidente da Casa do Ceará em Brasí-
6a; e o Embaixador José Jerónimo Moscardo de 
Souza 

Parabenizo lodos os agraciados diante da re
conhecida homenagem, oportunidade em que regis
tro meus cumprimentos à Dona Yolanda Queiroz, 
persona6dade que, de maneira tão delerminada, tem 
encaminhado os negócios do Sistema Verdes Mares. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio A/cAn
tara, o Sr. Francelina Pereira deixa a cadeira 
da presidência. que é ocupada pelo Sr.. Jef.. 
ferson Peres 

.. O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Com 
a palavra, por vinte minutos, o Senador Francelina 
Pereira 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Sr"s Senadoras e Srs. Senadores, há meses estão 
paralisados, no Ministério da Educação e nos Con
selhos Estaduais de Educação, os processos relati
vos ao reconhecimento de cursos de faculdades de 
ensino superior de todo o País. 

Isso se deve à extinção do Conselho Federal 
de Educação e sua substituição por uma nova estru
tura que contempla a criação do Conselho Nacionaf 
de Educação e de duas Câmaras, sendo uma delas 
de Educação Superior. 

Esses novos órgãos, criados por Medida Provi
sória, assumiram todas as atribuições do extinto 
Conselho Federal de Educação, inclusive as relacio
nadas ao reconhecimento de novos cursos supe
riores, oferecidos por faculdades e universidades. 

Acontece, Sr. Presidente, que, apesar de cria
do, o Conselho Nacional de Educação somente po
derá ser instalado 90 dias após a ptblicação da Me
dida Provisória. E até agora não o foi. 

Em conseqüência, todos os processos de reco
nhecimento de cursos superiores, encaminhados ao 
Ministério da Educação, estão sendo devolvidos para 
arquivamento aos Conselhos Estaduais de Educação. 
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O entendimento do Ministro da Educação é de mero de medidas provisórias reduzindo, subsíancial-
que o processo somente poderá ser desarquivado mente, as que ainda estão tramitando. 
por iniciativa da parte interessada, no prazo de 30 A Medida Provisória, que atualmente tem o no 
dias, a contar da publicação do projeto de lei de con- 1. 126, de 26 de setembro de 1995, acaba de ser 
versão da Medida Provisória reeditada pela sexta vez. 

Segundo o Ministro Paulo Renato de Souza. o Desta tribuna faço um veemente apelo aos no-
arquivamento está autorizado pelo Decreto n" 1.472, bres Senadores e aos ilustres Deputados, membros 
de 28 de abril do corrente ano. da Comissão Mista designada, para examinaram a 

Ora Sr. Presidente, são visíveis os prejuízos matéria com a maior brevidade. 
ao ensino, ao (je nível superior em particular, em de- Trata-se de uma patriótica contribuição no sen-
corrência dessa siruação de verdadeira paralisia da tido de permitir que os cursos superiores oferecidos 
máquina IJurocrática do Ministério da Educação. por dezenas de faculdades e universidades em todo 

Como foram criadas, mas não instaladas, as Pais possam, afinal, receber autorização de funcio-
Cãmaras de Educação Básica e de Educação Supe- namento. 
rior estão deixando de cumprir suas importantes atri- O Sr. Lúcio Alcântara - Perm~e-me V. Ex• um 
buições, dentre as quais destacamos: aparte? 

- analisar e emitir parecer sobre os resultados O SR. FRANCELINO PEREIRA - Ouço V. Ex• 
dos processos de avaliação da educação básica e com prazer. 
superior; 

- deliberar sobre as diretrizes curriculares pro
posta pelo Ministério da Educação, para os cursos 
de graduação relativos a profissões regulamentadas 
em lei; 

- deliberar sobre os estatutos das universida
des e sobre o regimento das demais instibJiÇÕes de 
educação superior. 

Montada nova estrutura, o Ministério da Educa
ção fará realizar avaliaÇÕes periódicas das instituiÇÕ
es e dos cursos de nível superior. 

Tais avaliaçães incluirão, neceSsariamente, a 
realização, a cada ano, de exames nacionais com 
base nos conteúdos mínimos estabelecidos para 
cada curso. _ · 

Mil~ a outra função relevante do ·conselho e 
sua Câmara de Educação Superior é deliberar sobre 
os processos de reconhecimento dos cursos supe
riores. 

Em vários centros importantes do Pais, inclusi
ve em meu Estado, Minas Gerais. numerosas facul
dades estão prontas para oferecer cursos" su!Jeiioies 
em diversas áreas, mas estão impedidas de fazê-lo 
por falta de autorização do Ministério da Educação. 

Em conseqüência, milhares de jovens que po
deriam prosseguir seus estudos e alcançar os níveis 
superiores, sem a necessidade de se deslocarem a 
outros centros, sentem-se prejudicados. 

A solução. Sr. Presidente, seria o Congresso 
votar, o mais urgente possível, a Medida Provisória 
que extinguil1 o Con_?elho Federal de Educação e
criou a nova estrutura do Ministério da Educação. _ 

A despeito da pesada agenda de votações, o 
Congresso tem conseguido apreciar um grande nú-

O Sr. Lúcio Alcãnlara - Gostaria apenas para 
secundar esse apelo que V. Exª faz. É: indispensá
vel, de fato, que se resolva essa situação de uma 
vez por todas. Com a extinção do antigo Conselho 
federal de Educação, criou-se um vazio, ou seja, 
não há um órgão que aprecie e que autorize o fun
cionamento de cursos de nível superior no País, 
além de realizar outras atribuiÇÕes que o Conselho 
tinha O caminho da medida provisória que, aparen
temente, poderia ser o mais rápido, terminou se 
mostrando inadequado, porque conforme V. Ex• 
mencionou, é a sua sexta reedição. Participo· da Co
missão encarregada de examiná-la, para a qual te
nho sido, repetidas vezes, indicado pelo Líder do 
meu Partido. Nas duas últimas vezes, chegou-se a 
uma solução razoável e que aparentemente contem
plaria os diferentes setores envolvidos na questão. 
Entrelanto, não se consegue votar a matéria porque 
sempre há alguém que, de uma mane1rã-óü de ou
tra, consegue obstruir a votação. Por outro lado, em
bora os efeitos da Medida Provisória entrem em vi
gor assim que ela é editada, não tem cabimento im
plantar um órgão da importância do que seria o Con
selho Nacional de Educação com um instrumento de 
alguma maneira precário, porque a MP não tem sido 
aprovada pelo Congresso. Há um impasse, que tem 
prejudicado bastante a educação brasileira, pois, 
coniO V. Ex• disse, o extinto Conselho Federal dei
xou um passivo de processos que estavam sendo 
apreciados. Alguns deles chegaram até a ser apro
vados. Realmente, alguma coisa precisa ser feita em 
relação a isso. Ou chegamos a um consenso para 
aprovar essa MP, ou buscamos outra solução. Isso 
tem retardado demais a adoção de uma série de 



Ourubro de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 25 

provido)!ncias que o Governo Fernando Henrique as entidades de todo o País e principalmente do 
Cardoso quer implantar na educação. mas que de- nosso Estado, Rio Grande do Sul, não entendem por 
pendem do Conselho Nacional de Educação que, in- que a matéria relativa ao Conselho Nacional de Edu-
clusive, por sua vez, estaria na dependência da cação, vinculada direlamente à Educação, não está 
aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases, que tramitando em nossa Comissão, mas sim mediante 
também está sendo apreciada no Senado Federal. medida provisória Lamentamos isso profundamen-
0 pronunciamento de V. Exª é oportuno e precisa te. Neste Pafs, as coisaS são realmente um tanto di-
encontrar eco para que se ache uma solução para fíceis. Reconhecemos que às vezes há problemas. 
resolver esse problema que já vem durando demais. São extintos órgãos e entidades para depois serem 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Confesso, criados novos programas e novas entidades. Esse é 
Senador Lúcio Alcântara, meu constrangimento ao o caso da LBA, que foi extinta. Agora se procura ve-
trazer um assunto dessa natureza à tribuna do Se- rificar o que será feito com os projetas da LBA, que 
nado, naturalmente com alguma repercussão na Cã- atendia aos deficientes e idosos. Isso está causando 
mara dos Deputados, considerando que é um apelo um transtorno e uma enorme preocupação. Em rela-
que estamos dirigindo a nós mesmos, porque somos ção ao Conselho Federal de Educação, ocorre a 
exatamente as Casas que devem deliberar a respei- mesma coisa Talvez até existissem alguns proble-
to. mas, mas não se poderia extinguir um órgão e dei-

Procurei informações de toda natureza, conver- xar que, durante meses, as entidades e as universi-
sei com o Presidente do Senado, conversei com as dadas do País não soubessem a quem se dirigir. Há 
Lideranças na Câmara dos Deputados, para saber um caso que se arrasta no Estado do Rio Grande do 
efetivamente o que estava acontecendo em relação Sul, na Universidade Luterana do Brasil, em .Ca-
às recomendações de Lideranças e a outros interes- noas, na grande Porto Alegre, ·onde estava tudo 
ses que poderiam não estar plenamente esciareci- pronto para que o curso de Medicina fosse aprova-
dos na Medida Provisória. do. A universidade já estava tomando as providên-

A medida provisória, em si, já é um pouco es- cias para que os alunos pudessem contar com um 
tranha porque essas medidas são tomadas geral- hospital de primeira r.nha- inclusive essa é uma exi~ 
mente para que os assuntos nelas contidos tenham gência do próprio curso-, e, até hoje, a universidade 
curso imediato, tendo em vista que o Congresso não conseguiu o registro, porque, por um ou outro 
nem sempre delibera rapidamente, mas nesta MP motivo, as coisas se arrastam cada dia mais. Ultima-
são estabelecidos requisilos ou cautelas que depen- mente houve complicações, que fizeram com que 
dem exatamente da sua aprovação. Ela já foi edita- essa Medida Provisória. fosse editada pela sexta 
da pela sexta vez. Há faculdades e universidades vez. É importante lembrar que ela vem sendo reedi-
em todo o País cujos processos estão paralisados, tada com modificações, o que complica a avaliação. 
há outras que firmaram convênios com universida- No início, a Medida Provisória se limitava apenas ao 
des no exterior para a instalação de universidades Conselho, o que nós, particularmente, consideramos 
ou faculdades em nosso País, e o Congresso Nacio- errado. Essas questões de educação não precisa-
na!, por mais que seja procurado, não toma uma de- vam ser tratadas por MPs, mas, sim, por projetas de 
cisão a respeito. lei, a fim de que pudéssemos discutir amplamente e 

Venho aqui apenas fazer um registro na expec- apresentar emendas. Depois foi incluída a avaliação 
tativa de que todos nós, de agora em diante, possa- da qualidade do ensino, que já é outro tema. Mais 
mos procurar as Lideranças, os nossos colegas na tarde, foi incluída a eleição dos reitores, que ultima-
Câmara e Senado ·para que seja tomada uma deci- mente foi desmembrada Tudo isso realmente com-
são a respeito. plicou muilo a avaliação e o próprio andamento, va-

A Sr' Emília Fernandes- V. Exª concede-me mos dizer, dessa Medida Provisória no Congresso 
um aparte? Nacional. Mas eu gostaria apenas de cumprimentar 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Com muito V. Ex"- pela preocupação, que tenho certeza é de 
prazer. toda esta Casa Muito obrigada. 

A Sr' Emília Fernandes - Gostaria cumpri- O SR. FRANCELINO PEREIRA- Muilo obriga--
mentá-lo pelo assunto abordado, que tem sido tam- do, Senadora Emilia Fernandes. 
bém uma preocupação nossa Temos sido constan- Quero acrescentar que as informações que cc-
temente procurados até por que fazemos parte da lhemos poderiam levar-nos à_ conclusão de que ha-
Comissão de Educação. De repente, as pessoas e veria dificuldade na aprovação desta Medida Provi-. 
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sória. exatamente porque ela passou a tratar da pos
sível avaliação das faculdades ou universidades em 
todo o Pafs. Por outro lado, recebemos informação 
de que vários cursos de preparação de ai unos aos 
vestibulares estão sendo ainda realizados na expec
tativa de uma decisão do Congresso Nacional. To
dos consideraram que a dificuldade, antes da Medi
da Provisória, estaria exatamente no Poder Executi
vo em razão de sua burocracia e de interesses ou
tros ou de uma vocação mais aberta para priorizar o 
ensino básico. 

t verdade que percebemos todas as vezes 
que vamos conversar com o Ministro da Educação 
no Ministério, ou quando S. Ex~ vem a esta Casa, 
que S. E#, incansavelmente, solicita o apoio do 
Congresso para aprovar logo essa Medida P·uvisó-
ria 

Ora, a responsabilidade hoje é do Congresso 
Nacional, é exatamente da Câmara e do Senado. 
Não se toma uma decisão a respeito. Nós conversa
mos aqui, debatemos o assunto da tribuna, mas na 
verdade não nos organizamos - vamos falar com 
franqueza - para uma mobilização perante as Presi
dências das duas Casas e perante as lideranças no 
sentido de, pelo menos, informarmos quais as difi
culdades para a aprovação dessa Medida Provisó
ria. A responsabilidade é nossa Por isso é que men
cionei aqui o meu constrangimento ao tratar aqui de 
um assunto que importa numa censura a nós mes
mos, Senadores e Deputados. 

O Sr. Lúcio Alcllntara - V. Ex" perm~e-me 
mais um aparte? 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Pois não, 
Senador lúcio Alcântara 

O Sr. Lúcio Alcllntara- Porque o assunto que 
V. Exil está levantando é importante, é preciso que 
exploremos ao máximo essa questão. 

Do que tenho observado das reuniões de que 
tenho participado e das discussões que têm sido tra
vadas no âmbito da Comissão e fora dela- e a Se
nadora Emilia Fel}landes disse bem - há um aspec
to da MP que trata dessa avaliação ao término do 
curso; o aluno se submeteria a um exame nas áreas 
de Saúde, Direito e Engenharia, salvo engano. A 
partir daí, de acordo com os resultados desses exa
mes, haveria uma avaliação das universidades e dos 
cursos que as integram. A outra parte da medida tra
ta do Conselho. Havia uma diScussão sobre a natu
reza do Conselho, sua composição e sua divisão em 
duas Câmaras, vamos dizer assim, o que suscitou 
muito debate. E há o problema dos processos rema
nescentes do antigo Conselho Federal de Educação. 

V. Exª há de se lembrar que um -dos fatorei que le
vou o Governo do Presidente Itamar Franco a extin
guir o Conselho Federal de Educação foi denúncia 
de corrupção no órgão; que processos ali tramM
vam mediante influência de interessados, do poder 
econõmico e assim por diante. O Governo adotou. 
então, uma medida radical: pôs termo ao Conselho. 
Mas é necessário um substituto para o extinto Con
selho Federal de Educação. E seria o Conselho Na
cional de Educação o substituto. Uma grande dis
cussão que tem ocupadó muito desse debate, nem 
sempre explicitamente, nem sempre às claras, é a 
questão dos processos que remanescem lá O Mi
nistro da Educação, Paulo Renato, que tem sido in
cansável nisso, quer esquecer, e com razão, esses 
processos ou apenas apreciar aqueles que já tives
sem sido aprovados pelo Conselho anterior. Isso 
porque há um número enorme de processos que de
mandariam um reexame acurado. Muitas vezes, cur
sos, exames vestibulares e faculdades novas são 
anunciados antes de o Conselho autorizá-los, como 
se quisessem, com isso, estabelecer um fato consu
mado, pois envolve a sociedade, as fammas, os futu
ros alunos, e se exige uma decisão rápida, quando a 
autorização para instalar cursos, principalmente de 
certas áreas do conhecimento, deve ser cuidadosa e 
obedecer a um exame minucioso. Esse número 
grande de processos, que veio do antigo Conselho 
Federal de Educação, tem-se constituído no princi
pal entrave à aprovação, por parte do Congresso, 
dessa MP, porque restringe bastante a apreciação 
daqueles processos que lá se encontram. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA -Talvez haja 
um equívoco da parte de V. Ex~. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Se
nador Francelina Pereira, o tempo de V. Exª está es
gotado. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Por ocasião 
da medida - como diz V. Ex" - radical, que extinguiu 
o Conselho Federal de Educação, em cons.eqüência. 
todos os processos foram devolvidos ou arquivados. 
t preciso que essa medida seja aprovada pelo Con
gresso Nacional, a fim de que faculdades ou univer
sidades interessadas novamente se dirijam ao Minis
tério da Educação para que os processos possam 
ter curso imediato. A responsabilidade é do Con
gresso Nacional. t preciso que isso fique bem claro 
perante a opinião pública brasileira. E que nós pos
samos, na próxima semana, conversar com os Pre
sidentes das duas Casas, a fim de tomarmos uma 
decisão e o Congresso Nacional deliberar a respeito. 
Muito obrigado. 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 27 

A SR• MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra, por cinco minutos, à nobre Senadora 
Marina Silva. 

A SR• MARINA SILVA (PT-AC. Para uma co
municação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, hoje, faz exatemente cento e um dias que entrei 
com um pedido de informações junto ao Ministro dos 
Transportes, Sr. Odacir Klein. Do meu ponto de vis
te. não haveria dificuldade para serem prestedas es
sas informações, que passo a relatar: 

"1) Quais as empresas que prestem serviços 
de manutenção e/ou conservação da BR-364, trecho 
que liga Rio Branco a Porto Velho, desde as conclu
sões dos serviços de pavimentação asfáltica? 

2) Quais os valores pagos mensalmente para 
as empresas? Discriminar as quantias de manuten
ção e as de conservação. 

3) Quais as empresas que prestam serviços de 
manutenção e/ou conservação da referida rodovia 
federal, no mesmo trecho, e o mé10do seletivo de 
escolha das mesmas, com as discriminações dos 
valores pagos pela prestação dos serviços?" 

Como falei anteriormente, precisamente há 101 
dias, encaminhei esse requerimento. 

Sr. Presidente, o Regimento Interno, no seu 
art. 216, inciso V, § 1•, diz: 

• Ao fim de trinta dias, quando não ha
jam sido prestedas as informações, o Sena
do reunir-se-à, dentro de setenta e duas ho
ras, para declarar a ocorrência do fato e 
adotar as providências decorrentes do dis
posto na Constituição, art. 50, § 2"". 

O § 22 do art 50 da Constituição Federal diz o 
seguinte: 

"As Mesas da Cãmara dos Deputados 
e do Senado Federal poderão encaminhar 
pedidos escritos de informação aos Minis
tros de Estado, importando em crime de res
ponsabilidade a recusa, ou o não-atendi
mento no prazo de trinta dias, bem como a 
prestação de informações falsas". 

Estou fazendo esse alerta à Mesa em função 
de já ter decorrido o triplo do tempo concedido pela 
Constituição e pelo Regimento Interno. 

Eu gostaria de saber da Mesa que tipo de pro
vidências estão sendo tomadas ou poderão ser to
madas no que se refere a este meu requerimento, 

. porque não é algo tão complicado que não possa 

sér atendido. Agora, são informações preciosas, do 
ponto de vista da fiscalização, sobre a utilização dos 
recursos públicos na manutenção e conservação da 
BR-364, que liga Per~ Velho a Rio Branco. 

Era o que tinha a colocar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESiDENTE. (Jefferson Peres) - Nob~e 

Senadora, V. Exª está fazendo novo requerimento? 
A SR• MARINA SILVA -Não. Estou apenas 

reclamando da Mesa providências, porque temos 30 
dias, pelo Regimento_ e pela Constituição, e já se 
passaram 1 O 1 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A 
Mesa adotará as providências cabíveis. Senadora 
Marina Silva 

A SR• EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sena
dora Emília Fernandes, V. Ex• tem a palavra por 5 
minutos. 

A SR• EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para 
uma comunicação.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, neste espaço, somando-nos às manifesta
ções das autoridades e do povo gaúcho, gostaria de 
deixar registrados os nossos cumprimentos à dire
ção, jornalistas e funcionários do jornal Correio do 
Povo, do Rio Grande do Sul, que ontem, dia 1• de 
outubro, completou o seu centenário. 

Atualmente sob a direção de Renato Bastos Ri
beiro, o Correio do Povo, em seu novo formato, é 
hoje um dos mais ágeis, dinâmicos e informativos 
jornais do Pais, com presença cada vez mais mar
cante entre os gaúchos de todos os rincões. 

Fundado em 1• de outubro de 1895, por Fran' 
cisco Antônio Vieira Caldas Júnior, sendo posterior
mente dirigido por Breno Caldas, o CorTeio do Povo 
nasceu impresso em papel cor-de-rosa, que lhe va
leu o apelido de "0 Róseo", ainda hoje na lembran
ça dos mais velhos. 

Pela sua presença em todos os fatos relevan
tes dos úHimos cem anos, no Estado, no País e no 
mundo, o Correio do Povo .é o registro vivo e tam
bém agente da história social, política e económica 
do Rio Grande do Sul. 

Nas páginas do Correio do Povo, os gaúchos 
acompanharam as sucessivas guerras locais do final 
do século passado e do início do século XX, a Revo
lução de 30, a Primeira e a SegUQda Guerra MLrldial, e 
tantos outros fatos em todos os outros campos da 
vida, que fizeram a hislória do Estado e do Brasil. 

Na legalidade, a emissora oficial utilizada pelo 
então Governador Leonel Brizola, para comandar a 
rede de emissoras na mobilização em favor da posse 
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de João Goulart, desde o Rio Grande do Sul, foi a essa missão, nos termos dos ar1s. 55, III, da Có-risti-
Rádio Guaíba, empresa do mesmo grupo jornalísti- tuição e 40, § 1 º· a, do Regimento Interno. 
co. Esclareço que deverei estar ausente do Pais 

Ao longo de sua existência, o Correio do Povo no período de 3-1 Q-95 a 15-1 0-95. 
também enfrentou, em diversos momentos, a censu- Sala das Sessões, 2 de outubro de 1995. - Ra-
ra com dignidade, quando demonstrou profundo mez Tebet 
compromisso com a liberdade de imprensa, com a O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -Ore-
respeito à verdade e aos leitores. querímento lido, que não pode ser votado por falta 

Entre esses momentos, vale destacar duas si- de quorum, será submetido ao Plenário oportuna-
tuações que dimensionam a grandeza que encerra a mente. 
história do jornal: a primeira delas, em 1918, quando Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º 
o Correio do Povo se viu proibido de divulgar notí- Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio. 
cias e dar orientações sobre a gripe espanhola, uma 
epidemia de grande proporções, que ameaçou e ti
rou a vida de milhares de brasileiros; a segunda, em 
1972, quando teve sua edição apreendida, por ter 
publicado telex do jornalista Rui Mesquita, do jornal 
O Estado de S. Paulo, ao então Ministro da Justiça. 
denunciando a censura prévia à imprensa e os ma
lefícios que aquela situação trazia para o País. 

Nesse episódio, merece destaque o papel de 
uma anõnima funcionária, que ludibriando a prepo
tência das armas, no caminho da rotativa para o ca
minhão, escondeu 20 jornais, os únicos exemplares 
que ficaram para a história 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ao finali
zar, gostaria de reafirmar os nossos cumprimentos 
ao jornal, sua direção,jomalistas e funcionários, di
zendo a todos que o jornal Correio do Povo é hoje 
referência para a história do Rio Grande do Sul, es
pecialmente. 

Àqueles que quiserem conhecer a his1ória de 
meu Estado, dizemos, com certeza, que ela está re
gistrada com extrema fidelidade nas páginas, nos ar
quivos, nos artigos e matérias do Correio do Povo. 

Uma história que continua sendo escrita, com a 
mesma competência, independência e fidelidade 
aos leitores nos dias de hoje. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Sobre 

a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 Q Se
cretário em exercício, Senador Carlos Patrocinio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.293, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Tendo sido convidado a integrar a Delegação 

do Grupo Brasileiro de Turismo, da União lnterparla
mentar, que manterá contaiOs com autoridades in
glesas com a finalidade de adquirir subsídios com o 
movimento de privatizações naquele país, solicito 

. me seja concedida autorização para desempenhar 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 276, DE 1995 

Cria o Programa de Desmobilizaçao 
de Ativos Mo-Operacionais do Instituto 
Nacional de Seguridade Social e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: .. 
Art 1º Fica instituído o Programa de Desmobili

zação de Ativos não-Operacionais pertencentes ao 
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, com os 
seguintes objetivos: 

I - desonerar o INSS de despesas com manu
tenção e reparação de bens imóveis, atualmente 
ociilsos ou utilizados por terceiros; 

11- contribuir para o. ordenamento financeiro do 
INSS, concorrendo assim para o saneamento de 
suas finanças; 

III - permitir a centralização dos esforços admi
nistrativos do INSS em suas metas e objetivos ope-
racionais. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto 
nesta lei, considera-se desmobilização de ativos a 
alienação, pela União, dos direitos de propriedade 
do I NSS sobre bens imóveis ociosos, utilizados por 
terceiros, bem como aqueles não relacionados estri
tamente com as suas atividades operacionais. 

Art 2• Nas alienações a serem realizadas no 
âmbito do programa definido nesta lei, terão priorida
de os locatários dos referidos imóveis, inscritos no 
Serviço de Património da União, nos termos da le
gislação em vigor, observando ainda: 

I - que os locatários ocupem efetivamente o 
imóvel, e não sejam proprietários de outro imóvel na 
região metropolitana de localização daquele; 

U - que os locatários estejam adimplentes com 
as respectivas taxas e encargos da ocupação. 

Art 3Q Respeitada a prioridade definida no arti
go anterior, as alienações do Programa de ~es"'?bi-. 
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lização de Ativos não-Operacionais do INSS serão Cr$1.2 bilhão {a preços de abril de 1993). "Vamos . 
executadas através de concorrência plblica. a acabar com a imobiliária em que foi transformada a 
quaisquer interessados. Previdência Social". afirmava o ex-ministro Antônio 

Art 4" O Programa de Desmobilização de Ati- Britto. 
vos não-Operacionais do INSS terá uma comissão A despeito do esforço e empenho pessoal do 
de alienação a ser consmuida pelo Poder Executivo. ex-ministro da Previdência Social, Antônio Britto, 
com representantes, titulares e suplentes do Ministé- conforme se evidenciou diariamente em noticias vai-
rio da Previdência e Assistência Social e do Ministé- culadas pela imprensa nacional, quer nos parecer 
rio da Administração Federal e Reforma do Estado. que este processo não tem sido levado adiante den-

Art 52 Compete à comissão de alienação: tro dos padrões de normalidades que a questão re-
I - elaborar e divulgar a execução do progra- quer. 

ma; 
11 - coordenar, supervisionar e fiscalizar a exe

cução do Programa de Alienação de Ativos não
Operacionais do INSS; 

III - aprovar ajustes de natureza contábil ou ju
rídica que sejam necessários à implantação dos pro
cessos de alienação; 

IV- aprovar as condições gerais de venda dos 
bens imóveis, cujo preço mínimo de vendas será fi
xado em avaliação realizada pelo Serviço de Patri
mónio da União; 

V - fiscalizar a estrita observância dos princí
pios e regras da legislação referente às concorrên
cias públicas, assegurado de igual modo plena 
transparência nos processos de alienação. 

Art 6º O direitO à compra de imóveis constante 
do programa só poderá ser transferido, por ato inter 
vivos, após o pagamento integral do preço da alie
nação e a outorga da escritura definitiva pelo Servi-
ço de Património da União. -

Art 72 A União poderá realizar convênios com 
instituições financeiras oficiais. notadamente a Caixa 
Econõmica Federal, para operaCionalizar as aliena-
ções previstas nesta lei. - ... 

Art 82 O Poder Executivo baixará, no prazo de 
noventa dias após a publicação desta lei, as instru
ções necessárias à efet1vação das alienações por 
ela autorizadas. 

Art 82 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. . 

Art 1 o. Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçao 
No Governo passado houve um levantamento 

pormenorizado de todos os imóveis pertencentes ao 
INSS com o objetivo de utilizá-los adequadamente 
ou mesmo vendê-los. À época, a imprensa noticiou 
que a Previdência Social tornara-se, ao longo dos 
anos, "uma imobiliária mal administrada", que paga
va mensalmente Cr$6,7 bilhões pelo aluguel de 404 
. imóveis de terceiros, e cobrava pelo aluguel apenas 

Parece que os procedimentos que vinham sen
do adotados não sofreram solução de continuidade, 
uma vez que sobre a questão não se tem mais qual
quer noticia, ou seja, o programa de racionalização 
do uso e da propriedade dos bens imóveis perten
centes ao INSS continua sem soluções práticas. · 

Esta situação, que nos traz sérias preocupa
ções, nos levou a apresentar o presente projeto. 
Visa-se com ele evitar uma administração mal pla
nejada, executada de maneira errõnea, que pode 
acarretar sérios prejulzos ao património público. en
sejando restrições à reordenação do Estado e a" sua 
normalização operacional. 

O projeto que ora apresentamos cria um pro
grama de desimobilização dos ativos não operacio
nais do INSS, assegurando, todavia, mecanismos de 
controle e fiscalização para as alienações a serem 
procedidas em seu árnbito. 

Estamos co.nvencidos de que sua execução 
contribuirá firmemente para o ordenamento da si
tuação financeira e patrimonial do INSS, razão por 
que esperamos contar com o apoio dos nobres pa-
res. 

Sala das Sessões. 2 de outubro de 1995. - Se
nador E mandes Amorim, Quarto Secretário do Se
nado FederaL -

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

-O SR. PRESIDENTE {Jefferson Peres) - O 
projeto lido será publicado e remetido à comissão 
competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N•1.294, DE 1995 

Senhor Presidente • 
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Requeiro, -nos termos da alínea a do art. 256 

do Regimento Interno, a retirada do Requerimento n" 
1.292, de 1995, de minha autoria. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1995. - Se
nadora Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A 
Presidência defere o requerimento, nos termos do § 
22 do art. 256 do Regimento Interno. 

A matéria vai ao Arquivo. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 

Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Pa
trocínio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.296, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos dos artigos 50, parágrafo 

~e 52, inciso XXXIII, da Constituição Federal, seja 
fornecido pelo Ministro da Aeronáutica, Sr. Mauro 
José Miranda Gandra, as seguintes informações: 

- Se confirma a notícia publicada no jornal 
Correio Braziliense, do dia 27 de setembro do 
corrente ano. página 2, coluna do jornalista Luiz 
Cláudio Cunha, de que o Departamento de Avia
ção Civil dos Estados Unidos informou ao Depar
tamento .de Aviação Civil - DAC, do Brasil, a res
peito de proprietários anteriores do--Beeing 727, 
que, antes da decretação de seu perdimento pela 
Secretaria da Receita Federal, era tido corno de 
propriedade da empresa TCA - Tropical Airlines, . 
aeronave esta retida no mês de agosto próximo 
passado, no Aeroporto Internacional de Cumbica, 
em Guarulhos, São Paulo, pelas autoridades alfan
degárias brasileiras; 

- Confirmada a notícia, queira Sua Excelência 
informar o rol de proprietários anteriores da mencio
nada aeronave. esclarecendo, tanto quanto possível, 
pessoas, datas, locais e valores concernentes às 
transferências de domínio da aeronave, consoante 
registras comunicados pela autoridade aeronáutica 
norte-americana 

Sala das Sessões, 2 outubro de 1995. - Sena
dora Marina Silva. 

(À Mesa para decisllo.) 

O SR. PRESIDENTE [Jefferson Peres) -O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimen
to Interno. 

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1• 
Secretário _em exercfcio, Senador Carias Patrocínio. 

São lidos os seguintes _

OF. GLMDB N"388/95 

Brasília, 20 de dezembro de 1995 · · 
Senhor Presidente, · 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia a designação da Senadora Marluce Pinto, come 
membro Suplente,em substituição ao Senador Pe
dro Simon na representação do Congresso Nacional 
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul 
[Seção Brasileira). 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Senador Jader Bar
balho, Líder do PMDB. 
OF. GLPMDB NQ 444/95 

Brasília, 20 de setembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia a designação do Senador Roberto Requião, 
come membro Suplente, em substituição ao Sena
dor Nabo r Júnior, na Comissão de Fiscalizaçao e 
Controle- CFC. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de estima e consideração. - Senador Jader Bar
balho, Líder do PMDB. 
OF. GLPMDB NQ 447/95 

Brasília, 20 de setembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência 

que a Senadora Marluce ·Pinto passa a integrar, na 
qualidade de Membro Suplente, a Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização -
em Substituição ao Senador Gilvan Borges. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de alta estima e consideração. 
-Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE [Jefferson Peres) - Se
rão feitas as designações solicitadas. 

Volta~e à liste de oradores. 
Concedo a palavra, por virite minutos, ao Se

nador Carlos Bezerra 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr% Srs. Senadores, ontem, numa 
convenção memórável, o nosso partido, o· PMDB, 
elegeu mais uma vez a sua direção nacional. Um 
companheiro fundador do partido foi eleito presiden
te da Executiva Nacional, o Deputado Paes de An
drade. 
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Mas, o que me traz à tribuna, Sr. Presidente, é de valores à produção, o projeto sena de êxliõ total. 
para falar sobre uma reunião que teremos depois de Ajudaria o Brasil a resolver definitivamente o proble-
amanhã com dois governadores do Centro-Oeste, ma de abastecimento interno de uma vez por todas 
Wilson Barbosa Martins e Dante de Oliveira, os Se- e colocaria o País em condições privilegiadas no oe-
nadares lris Rezende, José Roberto Arruda, em sua merció de carne e grãos, de produtos agroindustriais 
residência, com o Ministro José Serra, do Planeja- no mundo todo. 
mente, e o Dr. Cícero Lucena, para discutir uma Precisamos que o Governo dê prioridade pãra 
questão do desenvolvimento do Centro-Oeste, do esse projeto e crie as condições, principalmente de 
Prodeoo, que é um grande projeto formulado por r.- infra-estrutura básica, de estradas, de transporte in-
deranças da região e que foi entregue ao Presidente termodal, de energia, que talta em nossa região, 
da República. onde, inclusive, temos a maior bacia hidrográfica do 

O Presidente da República, por sua vez, ficou mundo, inexplorada Estamos mais próximos dos 
sensibilizado com esse projeto e efetivamente dese- grandes mercados internacionais, do sudeste asiáti-
ja executá-lo. Estamos, portanto, queimando etapas. co; estamos -mais próximos dos Estados Unidos, da 
Depois de amanhã, iremos aprofundar a discussão Europa, do que o Sul do Brasil. Temos hidrovias im-
com o Ministro José Serra a respeito da.; nossas portantfssimas que devem ser viabilizadas rapida-
idéias e propostas. mente como a Araguaia-Tocantins, a Teles Pires-Ju-

No nosso entendimento, Sr. Presidente, o Bra- ruena, a Madeira, pelo Porto de ltacoatiara, no Ama-
si! não pode continuar com esta política recessiva, zonas. Temos ferrovias que estão semíparaJisadas e 
tem que encontrar um meio de se desenvolver. Te- que devem ser retomadas e terminadas, resolvendo-
mos que gerar, todo ano, mais de um milhão de em- se assim os problemas de infra-estrutura que ;ru, 
pnegos. Se o Pais não se desenvolve, a crise social mentam demais o preço da produção na nossa re-
vai se aprofundando ano a ano. gião. E com investimentos em projetas inteligentes. 

Para que o Brasil se desenvolva, entendemos, auto-sustentados, racionais, tenho certeza de que o 
que o caminho mais fácil, mais lógico, mais eoonô- Brasil vai dar um saHo importante no seu deserivolvi-
mico, mais racional e com resposta mais imediata é mente. 
o Centro-Oeste. Investindo nesta região, o Brasil po- Vamos fazer pela primeira vez na história do 
derá voltar toda a sua migração interna para ela, P?is, Sr. Presidente, um projeto de desenvolvimento 
acabando com o inchamento do Sudeste do País, pensado, planejado, e não esse desenvolvimento 
maléfico para as grandes cidades do Sudeste, que feito a toque de caixa, cheio de falhas e de erros 
sofrem com a migração desenfreada para aquela re- que, em vez de ajudar, massacra o cidadão; isso é o 
gião, e também viabilizando uma grande produção, que temos visto constantemente. 
principalmente a produção agroindustrial. o Sr. Carlos Patrocínio _ Permita-me v. Eiª 

Vejo nesse programa uma solução para a re- um aparte? 
forma agrária no Brasil. Até mesmo uma mudança 
no conceito de reforma agrária Sob meu ponto de O SR. CARLOS BEZERRA - Concedo o apar-
vista. o que estão fazendo hoje está um tanto ultra- te a V. Exª, com prazer. . 
passado e merece ser rediscutido, redimensionado. O Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Senador 
Entregar a terra a um camponês analfabeto, sem Carlos Bezerra, V. Exª enfoca, em seu pronuncia-
apoio para que possa produzir, sem lhe dar sequer mente, aspectos de muita relevância para o desen-
assistência técnica, é condenar 0 projeto ao fracas- volvimento do nosso Pais. Desde que se extinguiu a 
so; é jogar dinheiro público fora. Sudeco, eu ainda não havia ouvido falar em outro órgão, 

Tem os experiências bem sucedidas, em Mato projeto ou programa de desenvoMmento para essa re-
Gresso, de colonização feita em pequenas proprie- gião. V. Exª cita o Prodecó, que estão a defender. 
dades, em cooperativas, que foi o modelo que mais O SR. CARLOS BEZERRA -Tocantins partici-
deu certo no nosso Estado .. Creio que se o Governo pa desse projeto jun!R~nte conosco. 
redimensionasse o projeto, principalmente com os O Sr. Carlos Patrocínio - Estou fazendo este 
sem-terra do Sul- aqueles que são realmente colo- aparte a V. Exª pela minha satisfação de verificar 
nos, que queiram trabalhar a terra em projetes des- que já existe esboço de novo projeto para o desen-
sa natureza no Centro-Oeste -, dando-lhes não so- volvimento da Região Centro-Oeste do nosso País:·· 
mente a terra. mas colocando à disposição infra-es- É ciaro que aí incluo o Estado de Tocantins. que efe-
tn.1ura social e até indústrias para agregar o máximo tivamente faz parte· geoec:Onomicamemtedessa re- . 
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gião. V. Exª abord!CassUntos muito pertinentes. NO
bre Senador Carlos Bezerra, normalmente, recebe
mos visttas de vários empresários de~empresas na
cionais ou multinacionais, desejosos em implantar 
indústrias no interior do nosso País, e, 'depois de dé
marche e mais démarche, esses industriais, esses 
empresários, acabam implantando suas indústrias 
sempre no eixo Rio-são Paulo, agravando, a meu 
ver, os problemas de ordem social que já existem 
devido ao aglomerado de P<;lSSOas que residem nes
se eixo Sul-sudeste. Creio ser necessário, eminente 
Senador, que o Governo tenha em mente um pro
grama de desenvolvimento para nossas fronteiras 
agrfcofas; e nenhuma outra serve mais do que a Re
gião Centro-Oeste, como V. Exª aCaba de asseverar. 
Portanto, acho muito importante este pronunciamen
to de V. Ex• que apela para a sensibilidade dos 
atuais governantes no sentido de que olhem para o 
desenvolvimento da Região Centro-Oeste corno fa
tor do desenvolvimento racional do nosso País. V. 
Ex• aborda também tema de extrema importãncia, e 
o faz com muita propriedade e muita coragem até, 
que é a questão da reforma agrária. Temos visto o 
Presidente da República assumir pessoalmente, ou 
por intermédio do Dr. Francisco Grazianci, o proble
ma do assentamenlo dos sem-terra. É claro, Sena
dor, que todos nós somos favoráveis ao assenta
menlo, mas já vimos inúmeros planos fracassarem.~~ 
Eu já vi no meu Estado e no Estado do Pará assen
tamenlos de grandes extensões de •erra que se tor
naram minifúndios e, posteriormente, transforma
ram-se em latifúndios. porque simplesmente foram 
abandonados pelos assentados. Creio mesmo que o 
Governo deve implementar uma verdadeira reforma 
agrária como nós pensamos. modema, objetiva, 
como assegura V. Ex•. com o especialista em traba
lho no campo, como é o caso de Maio Grosso, que 
tem na colonização pelos gaúchos o falor principal 
de sucesso; também em nosso Estado, quem planta 
dentro da técnica e tem vontade são, principalmente, 
os migrantes do Rio Grande do Sul, de Santa Catari
na, que já detêm o know how da agricultura. Por
tanlo, há condições de se fazer essa reforma agrária 
racional que V. Ex• acaba de referir. A par disso te
mos que dar condições ao homem que está no cam
po e que não vai plantar este ano. Temos debatido 
esse problema e parece-me que o Presidente Fer
nando Henrique irá nos próximos dias tomar provi
dências no sentido de renegoéiar ou securitizar as 
dil(idas com as instituições que financiam o custeio 
da agricultura. Essa é uma notícia multo boa. A par
tir do momento em que essas dívidas forem securiti-

zadas, haverá oportunidade e tempo para se plantar.· 
Quero cumprimentar V. Ex• pela importância do 
tema que enfoca, pela maneira como trata a questão 
da reforma agrária, no sentido de que sejam dadas 
condições de assentamento objetivo, claro e racio
nal; principalmente, dando condições para que o ho
mem que vive no campo, que já tem suas máquinas, 
que já tem sua estrutura, possa plantar para o desen
volvimento do nosso País. Muito obrigado a V. Ex•. 

- O SR. CARLOS BEZERRA -Agradeço o apar
te de V. Ex•. Entendo Senador, que nós: do Centro
Oeste· e do Norte, temos duas· missões principais 
aqui: a primeira é lutar por um projelo de desenvolvi
mento de nossa região; um projeto social, humano, 
justo, não um projeto para enriquecer meia dúzia. A 
segunda, para corrigir as desigualdades regionais, 
porque as nossas regiões estão cada vez mais po

~ bres. com menos investimentos. 

O Centro-Oeste nada recebeu nos~ últimos 
anos. Acaberam com a Sudeco e; se puderem, aca
bam até com os nossos Estados. Nós somos os cul
pados por isso, devido à falta de unidade e compe
tência. Temos, portanto, que unir nossas forças polí
ticas, independente de sigla partidária, para lutar 
pela nossa região e pela unidade do Nordeste, do 
Centro-Oeste e do Norte. ~ 

Afirmei em Belém já ter ouvido um discurso do 
Senador Humberto Lucena a respeito disso. Há pou
cos dias, quem se pronunciou nesse sentido foi o 
Senador Antonio Carlos Magalhães. Associo-me á 
idéia de S. Exªs. É necessário que façamos um 
grande trabalho para começar a corrigir as desigual
dades regionais do Brasil. A meu ver, essas são as 
principais razões de estarmos aqui. 

Sobre a reforma agrária, realmente o Governo 
fez uma boa escolha. Conheço bem o Dr. Francisco 
Graziano, um homem comprometido com essa luta 
há muitos anos. No entanto. espero que o Governo 
tenha mais ação nessa questão da reforma agrária; 
para que seja concretiZada. 

Em Cuiabá, temos !Jm ditado que diz: "Até tirar 
um pé do cbão. o cupimjácbmeu o outro". O Gover
no está mais ou menos assim na questão da refor
ma agraria, sempre pego no contrapé. Depois que já 
mataram, que já aconteceu, aparece um ministro 
para justificar. Até a Polícia Rodoviária Federal está 
atirando em posseiro. Que o Governo seja mais pre
venido com relação a isso. 

Conversava. outro dia, com um ministro de es
treita relação com o Presidente. Dizia-me S. Exª que 
a responsabilidade da questão do Mato G_rosso era 
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do nosso governador e do Incra local. Essa é a visão situações de toda e'<pécie ·de absurdo c. v;6!êrK:ia 
acadêmica do pessoal da USP, que não enxerga a junto com os trabalhadores; mesmo assim, não pra-
realidade brasileira, por desconhecimento. Qualquer senciei a1os como esse que agora tenho observado, 
um faz a cabeça deles e eles acreditam. Repliquei a de a Polícia Rodoviária lá comparecer e atirar em 
S. Ex• que era um absurdo o que estava a me dizer, trabalhador, como aqÚele massacre de Rondônia É 
pois o responsável por isso era o próprio Governo, uma vergonha para nós, brasileiros, tratar trabalha-
que não encarou a reforma agrária como devia, que dores corno bestas-feras, como animais. É preciso 
não fez os assentamen1os que deveria fazer, diante dar um fim a essa situação, mas não através da tor-
da falta de recursos do Incra. S. Ex' concordou que ça, do Ministro da Justiça ou da Polícia Federal. O 
realmente faltam recursos. Como, então, pode-5e fim será alcançado aplicando-se um programa de re-
atribuir ao governador e ao Incra local a responsabi- forma agrária adequado para o País. 
!idade por isso? Não é sabido que esse é um progra- Nenhum país do mundo conseguiu se desen-
ma nacional dos sem-terras, não só em Mato Gros- volver sem alterar a questão agrária, e o Brasil, en-
so, mas em lodo o Brasil? quanto não enfrenté-la, não conseguirá se desenvoi-

O Presidente da República agiu corretamente ver satisfatoriamente. Pode-se desenvolver, mas 
ao chamar pare si essa responsabilidade. Sabemos será um desenvoMmento capenga, defeib.Joso, pra-
que não bastam apenas recursos. sua Excelência cário, não conveniente para a sociedade brasileira 
haverá de propor a criação de um fundo para isso. como um todo. 
Os recursos que ternos no Orçamento não serão su- De modo que essa questão não é só. de inte-
ficientes para um problema dessa natureza; é uma resse dos trabalhadores, é do interesse, inclusive, 
quantia pequena e irrisória O Governo teria que es- da elite brasileira, que, com um pouco mais de inteli-
tudar a criação de um fundo, buscar recursos outros, gência, defenderá um programa de modernização 
até internacionais, bem como programas bilaterais fundiária do País, com o qual ganhará não apenaS 
que o País explora inadequadamente, que têm di- os sem-terra, mas toda a sociedade brasileira 
nheiro e tecnologia de ponta à vontade. O Brasil tem o SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres. Fazen-
sido incompetente na sua exploração. do soar a campainha.) - Nobre Senador, a Presidên-

Houve uma reunião do Ministério da Justiça cia adverte que o tempo de V. Ex" esté esgotado. 
com o Incra para tratar da reforma agrária. Esté erra- o SR. CARLOS BEZERRA - Vou concluir, Sr. 
do. O Ministério do Planejamen1o é que deveria es- Presidente. 
tar replanejando a reforma agrária, juntamente com 

O objetivo do meu pronunciamento. foi para 
o Ministério da Agricultura e a área social do Gover- anunciar essa reunião importante de quarta-feira, 
no. O que o Ministério da Justiça poderá fazer: ca- que, como Coordenador do Movimento Pró-Centro-
dastro, ficha dos sem-terra ou preparar inquéri1o e Oeste, articulamos, e também para desejar que esse 
processos contra possíveis transgressores da lei? O programa de reforma agrária do País adquira um 
camif.lho não é esse e, sim, resolver o problema de novo rumo com a posse do novo Presidente do ln-
maneira racional. 

O Dr. Francisco Graziano é um homem que 
nasceu e se criou nessa luta, conhece bem o assun
to, além de ser amigo pessoal do Presidente. Penso, 
portanto, que S. 8' poderá dar um rumo correto à 
questão da reforma agrária, que tanto nos aflige. 

Em Mato Grosso, hã décadas, sempre defen
demos os trabalhadores, lutamos por essa questão 
da modificação agrária e nunca tivemos uma fase 
tão tumultuada como neste ano. Em toda a minha 
vida pública, nunca tive tantos problemas, nos man
datos como Deputado Estadual e Federal, Governa
dor e Prefeito, nem na época da ditadura, dos gene
rais, fase difícil para os trabalhadores, quando a Po
lícia Militar era o capitão-do-mato, encarregada de 
bater e matar os sem-terra Tínhamos que enfrentar 

era. 
Eram essas as minha$ p8favras, Sr. Presiden-

te. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Güvam Borges. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, ontem, dia 12 
de outubro, foi o Dia Nacional do Vereador, e não 
poderíamos deixar de fazer este registro importante, 
aqui da tribuna do Senado Federal, a esses políticos 
que estão no município, que estão na base. Sempre 
afirmo que são verdadeiros assistentes sociais, que, 
no dia-a-dia, diante de tanta deficiência, de tanta difi
culdade, abrem as portas de suas casas diariamente 
para receber as reivindicações, as lamúrias, as lágri-
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mas do eleitorado por este País afora Não poderia- corporasse a figura do Técnico de Enfermagem no 
mos deixar de fazer esta justa homenagem a esses . rol das atividades relacionadas no PCCS. 
milhares de vereadores, que diariamente lutam para Contudo, a recomendação do Conselho Nacio-
tentar beneficiar os seus munícipes. naf de Saúde, ratificada por uma firme atuação políti-

Entretanto, Sr. Presidente, o que nos traz à tri- co-par1arnentar, não obteve eco junto à SAF. Em 
buna é uma questão de categoria, a sofrida classe verdade, até a presente data, pelo que nos é dado 
dos enfermeiros. conhecer, a Secretaria de Administração Federal 

Poucas coisas agridem tanto a dignidade do permanece inerte em relação ao problema 
ser humano como a injuStiça. Essa agressão toma- t preciso que se diga, no entanb, que a luta dos 
se ainda mais pungente quando seu autor é o pró- enfermeiros transcende a mera corqJatibilização do 
prio Estado. PCCS com a Lei de 1986. Em sua proposta, esses tra-

Há algum tempo, alertamos o Governo Federal balhadores defendem, inclusive, a extinção das atribui-
para a situação funcional dos servidores públicos da ções hoje confiadas ao Auxiliar de Enfermagem. 
área de enfermagem. Segundo a União Nacional dos Auxiliares e 

O exercício da enfermagem foi regulado pela Técnicos em Enfermagem - UNAT, a diferenciação 
Lei rJ2 7 .498, de 25 de junho de 1986. Esse diploma entre Auxiliares e Técnicos é extremamente danosa 
classifica os enfermeiros em quatro categorias: os à categoria, pois, apesar de a legislação exigir de 
Enfermeiros propriamente ditos, portadores de di- Técnicos e Auxiliares escolaidaje em nível de 2!' grau, 
ploma de curso superior de enfermagem; as Par- os Auxiliares percebem rem.neração inferior à dos Téc-
teiras; os Técnicos; e os Auxiliares de Enferma- nicos, sendo que. na pr{iica, não há diferença entre as 
gem, sendo que esses dois últimos exercem fun- atividades exercidas por t.m e Otiro profissional. 
ção de nível médio. Somos aliados dos enfermeiros nesta causa 

A lei que instituiu o Plano de Carreira, Cargos e Não visiU!l"bramos qualquer beneficio com a cisão 
Salários do Serviço Público Federal, o PCCS, edita- dos profissionais em duas classes - Técnicos e Auxi-
da em 1970, não se compatibiliza com a non:-ta re- fiares. Conforme enfatizamos anteriormente, essa di-
guiadora da profissão promulgada em 1986. ferenciação, no dia-a-dia, somente tem o condão de 

Essa incoJllllllibilidade reside no seguinte: en- aviltar os salários e dividir os enfermeiros. 
quanto a Lei n" 7.498, de 1986, classifica os profis- No momento em que o Governo começa a 
sionais que exercem atribuições de nível médio de dispensar especial atenção aos graves problemas 
enfermagem em duas categorias - o Técnico e o Au- da área da saúde, defendendo a reimplantação do 
Yiliar de Enfermagem -, o PCCS reconhece apenas imposto sobre movimentação financeira, apelamos 
o Auxiliar de Enfermagem, não fazendo referência à Secretaria de Administração Federal que se una 
ao Técnico. nesse esforço para a recuperação da Saúde em 

Em virtude dessa lacuna na legislação, a União nosso País, adotando as medidas que se fizerem 
não possLi em seus quadros funcionais o cargo de necessárias para o equacionamento da situação 
Técnico em Enfermagem. funcional dos Técnicos de Enfermagem. 

Era o que tínhamos a áiZer, Sr. Presidente, por 
hoje. (Muito bem!) O problema da inexistência de Técnicos de En

fermagem no PCCS já foi por nós abordada em di
versas oportunidades, no curso de nosso mandato 
na Câmara dos Deputados. Há época, visando dar 
solução para o c:asO, apresentamos o Projeto de. Lei 
~3.9n, de 1993. · 

Além do nosso discurso, convém enfatizar que 
o próprio Conselho Nacional de Saúde buscou solu
cionar a questão dos Técnicos de Enfermagem na 
Administração Federal. 

Esse colegiado, presidido pelo Exrrl'- Ministro 
de Estado, Dr. Adib Jatene, valendo-se da Resolu
ção rJ2 42, de 3 de março de 1993, recomendou ao 
Ministério da Saúde uma intervenção junto à Secre
taria de Administração Féderal - SAF, para que in-

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) -
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollan
da(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Guilherme Pal
meira (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 
(Pausa) 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Esn 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16h24min.) 
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----- -

20/09/9.làs 19h Mantidos os 
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MES ~IENSAGEM TIPO E li' EMENTA SESSAO OBS. 
Setembro l15/95..CN PL n• 3/94-CN Esllma a Receita c fl.u a Despesa da Unilo pm o e.en:lclo 20/09/9Hs 19h Mantido o Veto 

(n• 91/95. flll8Jl<Ciro de 1995. Parcial 

I 
na origem) Total· 5.640 

Setembro 2W95..CN PLS n• 7183 Dispiie sobre a ex(l<diç!o de ccrtidtleo para defesa de dlteitos c 20/09/9Hs 19h Mantido o Veto 
(n" 561195. (PL n• 5.561185. esclarecimentos de situaçlles. Parcial 
na origem) na Câmara dos Total ·I ~ 

Deputados) 
Setembro J611/95..CN PLC n" J/95 Concode Pensilo Especial a Valda Lisboa Gomes da Sil\a c dá 20/09/9Hs 19h Mantido o Veto 

(nl'6H/95. tPL n" 5.~52190. atllras proddências. Parcinl 
na origem) na Cnsa de Total·l 

oriuem) 

8 
"' 
~ 

Setembro ~C12/IJ5·CN PLC tr' 32/91 RC\·oga o nn. 1116 da Lei n• 5.1!69. de 13 de janeiro de 1973 • 20/09/9Sàs 19h Mantido o Veto Total 
t6XIN5. tPL n" 5.'l53/90. Código de Processo Ci1·il. Totnl· I 
nn ongcm) na· Cns..1 de 

origem). ~ 
Setembro ~(,J/IJ;;i·CN PLCn" W95 Dispõe sobre n obrigatoriedade do uso de equipamento de 2ti/09/'J5 ãs 19h Mantido o Veto Total 1 

t71MM. tPL n" 3.MHN3. mdiocomunicaç~o em locomoth·as. Total-i 
un ongcm) llll Casa de 

orhtcm) 
Setembro Jhi'INS-CN PLC n" Ml/92 Acresccnln pnrágmfo no nn. 45 dn Lei n" 5.1!69. de li de 20RI9/9Hs 19h Mantido o Veto TOla! 

(lt' 7c,~N~. 1PL n"tJúW91. jonciro de 1973 .. Código de Processo Ch·iJ. Total· I 
na origem) na Cnsa de 

origem) 

f 
g. 

~ 
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RESENHA DAS MATÍRIAS APRÚ:'IADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO 
PEIÚODO DE 16 DE FEVEREIRO A 30 DE SETEMBRO 

MPVs - aproradas e encaminhadas à sanção (nos termos de Proj Lei de Conversão) I O 
MPVs- apro\ndas e encaminhadas ã promulgação ...............................•.............. -~- 29 
PLN - a pro\ ndos e encaminhados ã sanção............................................................. 14 
PRN - aprO\·ados e encaminhados à promulgação 02 
\"etos mantidos ............................................ - .. ~r· .. .-··········-····-········--··· .. --.~~···h .... ~. 5.799 
Veto rejeitado ........................................ -.............................................................. _. Ol 
Total de matérias aprceiadu................................................................................. 5.855 

OBS. PLV n• 11/94 (oriundo da MPV n• 482/94). foi ~jcitado o§ 2° do art. 16 e mantido o ,·cto ao art. 41. 
PLC n• Jlt/94 CPL n'1 2.248/91. na Casa de origem). mantidoS os seguintes ,·ctos: art. 2u ; § 2° do art. 35~ 
~ § I'' do art. -1--1-. Retirados os demais ,·etos da cCdulda de \'Otaç;lo. 
PL n• 2/9-1-CN, mantido!' os seguintes ,·ctos: inciSO V do§ 2~' do art . ..J.": § zo do art. 15: § 3° do art. 15: 
inciso V do an. 16: an. 27: inciso IV do§ 3" do art. 29: inciso V do art. 37: § l0 do art. -1-0: § 2'\ do art ..J.7: 
an. 58 "caput"c art. 70. Rctimdos os demais ,·ctos da cêdula de Yotação. 

(*) Republicado por ha\·er saído com íncorrcção no DCN-Scção 11 de 30-9-95. 

{ • J CORRF-~rO'IIDÊ:\'CHS EXPEDIDAS PELA 
' SECRF.T.\RIA-GER\L DA MESA 

SI'BSE<"RrT.\RIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 

Presidente da CD 

a aprovação transformação da 
sessão especial do Senado Federal, destinada a 
comemorar o qilinquagésimo aniversãrio da 
proclamação da Cana das Nações Unidas e da 
instalaçio da ONU, em sessão solene do 
Congresso Nacional e so6citando a indicação do 
orador dessa Casa. 

Of n° 523/95-CN Dep Eduardo • que ns sessão 

Of. n' 

Presidente da CD 

Dep Luis Eduardo 
Presideme da CD 

realizada dia 1'109195. as Memagens n°s 409, 
de 199S-C'i', enesminhando o PL n• 35, de 
1995-CN; 4111. de 1'"-CN, encaminhando o 
PL n• 36, de 1995; e 411, de 1995-CN. 
encaminltsndo a avaliação do Plano Plurianual. 
relativa ao período de 1993/1994. 

em anex:o, ata e a 
resultado da YOtaçio de vetos pre!idenciais, 
realizada em 20-09-95. 

(*)Republicado por haver saldo com incorreçi!o no DCN~(seção m. de3<kl9-95. 
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RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS 
DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 1995 

(Art. 269 do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENVIDADOS 
À SANÇÃO 

De iniciativa do Presidente da República. •••••• 1 
De iniciativa da Câmara dos Deputados-•..•.•• 1 
De iniciativa do Senado Federal •...••.•..••.••.•.••••• 3 
Total ...•..•.•.••....•.....•••..•.•.•..•.•.•..•.•....•••••••••••••• 5 
Projeto de Lei do Senado 11"-136, de 1990 (n2 

6.128190, na Câmara dos Deputados), que dá nova re
dação ao inciso III do art 484 do Decrelo-lei n2 3.689, 
de 3 de oultbro de 1941 -.Código de Processo Penal. 

Sessão: 21-9-95 
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Se

nado 11"- 174, de 1980 (n2 6.520185, naquela Casa), 
de auloria do Senador Julahy Magalhães, que dispõe 
sobre o funcionamento das clínicas que menciona 

Sessão: 21-9-95 
Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Se

nado 11"- 72, de 1984 (n2 8.583186, naquela Casa), 
de auloria da Senador Nelson Carneiro, que acres

. centa disposilhro à·Lei n2 5.197, de 3 de jar)eiro de 
1967, que "dispõe sobre a proteção à fauna 

s"essão:.21-9-95 · 
Projeto de Lei da Câmara n2 87, de 1995 (n2 

4.419/94, na Casa de origem), de iniciativa do Presi
dente da República, que dispõe sobre a transferên
cia de Oficiais entre os diversos Corpos e Quadros 
de Oficiais da Marinha e dá outras providências. 

Sessão: 21-9-95 
Projeto de Lei da Câmara n2 28, de 1995 (n2 

642/91, na Casa de origem), que altera dispositivos 
da Lei n2 3.820, de 11 de novembro de 1960, que 
"dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos 
Conselh·os Regionais de Farmácia'. 

Sessão: 28-9-95 

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 
A PROMULGAÇÃO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados 16 

De iniciativa do Senado Federal 5 

Total 21 

Projeto de Decreto Legislativo n" 103, de 
1995 (n2 154/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova os aios bilaterais celebrados entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federal da Alemanha, em Brasília, em 6 
de abril de 1995. 

Sessao: 14-9-95. 

Projeto de Resolução 11"- 97, de 1995, que au
toriza a União a antecipar a entrega das garantias 
necessárias à cobertura de 1 00% do principal e 
doze meses de juros dos Bõnus ao Par e de Des
conto do Plano Brasileiro de Financiamento de 1992. 

Sessao: 14-9-95. . 

Projeto de Resolução 11"- 99, de 1995, que au
toriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São 
Paulo - LFTP, cujos recursos serão destinados ao 
giro da dívida rnobiliária do Estado, vencível no se
gundo semestre de 1995. · 

Sessao: 15-9-95. 

Projeto de Resolução 11"- 90, de ~ 995, que au
toriza o Município do Rio de Janeiro a emitir, me
diante ofertas públicas, Letras Financeiras do Te
souro do Município do Rio de Janeiro - LFTM - Rio, 
destinadas ao giro de sua dívida mobiliária, vencível 
no segundo semestre de 1995. 

Sessao: 15-9-95. 

Projeto de Resolução 11"- 91, de 1995, que auto
iiza a República Federativa do Brasü a contratar ope
ração de créãrto externo no valor de até US$ 
56,544,176.00 (cinquenta e seis milhões, quinhentos e 
quarenta e quatro mil, cento e setenta e seis dólares 

· norte-americanos) junto ao Svenska Handelsbanken. 
Sessao: 15-9-95. 

Projeto de Decreto Legislativo n2 58, de 
1993 (n2 316/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que oulorga permissão ao Sistema RB 
de Cumunicação L TOA. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüencia modulada na Cida
de de ltumbiara, Estado de Goiás. 

Sessão: 20-9-95. 

Projeto de Decreto Legislativo n2 34, de 1994 
(n2 338193, na Câmara dos Deputados, que aprova o 
alo que renova a permissão outorgada à Rad10 
Pampeana Ltda para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul. 

Sessão: 20-9-95 

Projeto de Decreto Legislativo n2 41, de 1994 
(n2 361/93, na Câmara dos Deputados(, que aprova 
o alo que oulorga permissão à Mattos, Andery e 
Santos Ltda para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em treqüência modulada na Cidade de lta
rantim, Estado da Bahia 

Sessão: 20-9-95 
Prç>jelo de Decreto Legislativo n2 42, de 1994 

(n2 357/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o alo que renova a oulorga deferida à Rádio Record 
S/A para explorar serviço de radiodifusão de sons e . 
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imagens (televisão)-~a Cidade de São Paulo, Estado· Sessão: 21-9-95 _ 
de São Paulo. Projeto de Resolução no 98, de 1995, que auto-

Sessão: 20-9-95 riza a União a prestar garantia em operação de crê-
Projeto de Decre1o Legislativo no. 49, de 1994 (no dito externo a ser contratada pelo Município de Curi-

360/93, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato tiba- PR com o Banco lnteramericano de Desenvol-
que outorga permissão à FM Cinderela ltda t?<'ra ex- vimento - BID, no valor de cento e vinte milhões de 
piorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência dólares norte-americanos, equivalentes a cento e 
modulada na Cidade de Colorado, Estado do Paraná oito milhões de reais, em valores de 14 de julho de 

Sessão: 20-9-95 1995, bem como autorizar o Município de Curitiba -
Projeto de Decreto Legislativo no 78, de 1994 PR, a contratar a referida operação de crédito, desti-

(no 384/94, na Câmara dos Deputados), que aprova nando-se os recursos ao financiamento parcial do 
o ato que outorga permissão à Rádio Sucesso Ltda, Proje1o de Transporte. Urbano de Curitiba. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em Ire- Sessão: 21-9-95 
qüência modulada na Cidade de Campo Bom, Esta- Projeto de Decreto Legislativo no 60, de 1995 
do do Rio Grande do Sul. · · (no 68/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

Sessão: 20-9-95 texto do Convênio Internacional do Café de 1994, 
Projeto de Decreto Legislativo n• 80, de 1994 adotado em 31 de março de 1994, na sede da Orga:c 

(no 392/94, na Cãmara dos Deputados), que aprova nização das Nações Unidas. -
o ato que renova a permissão da COLINHALFIN - Sessão: 21-9-95 
Empresa de Rádio Difusão Lida. para explorar servi- Projeto de Decreto Legislativo no 85, de 1995 
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada (no 123/95, na Câmara dos Deputados), que aprova 
da Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina o texto do Acordo, por Troca de Notas, sobre o Ex e r' 

Sessão: 20-9-95 cicio de Atividades Remuneradas por Parte 'de De-
Projeto de Decreto Legislativo no 24> de 1995 pendentes do Pessoal Diplomático, Consular, Admi-

(no 351/93, na Câmara dos Deputados), que aprova nistrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da 
o ato que renova a concessão outorgada à empresa República Federativa do Brasil e o Governo da Aus-
Rádio TV do Amazonas S/ A, para explorar serviço trália, em Camberra, em 22 de agosto de 1994. 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Ci- Sessão: 28-9-95 
dade de Porto Velho, Estado de Rondônia. Projeto de Decreto Legislativo no 4, de 1995 (no 

Sessão: 20-9-95 210/92, na Cãmara dos Deputados), que aprova o 
Projeto de Decreto Legislativo no 46, de 1995 texto do Convênio de Seguridade Social entre o Go-

(no 443/94, na Câmara dos Deputados), que aprova verno da República Federativa do Brasil e o Reino 
o texto do Acordo para Criação da Comissão Mista de . da Espanha, assinado em Madrid, em 16 de maio de 
Cooperação, celebrado entre o Governo da República 1991, bem como das Notas Diplomáticas trocadas 
Federativa do Brasil e o Governo da República da Namí- em maio e junho de 1992, com a nova versão para o 
bia em Windhoek, em 29 de outubro de 1992. art. 4 desse ato internacional. 

Sessi!o: 21-9-95 Sessão: 28-9-95 
Projeto de Decreto Legislativo no 67, de 1995 Projeto de Decreto Legislativo no 70, de 1995 (fl'! 

(no 72/95, na Câmara dos Deputados, que aprova o 59/95, na Câmara dos Deputados, que aprova o texto 
texto da Resolução 47 (I) da Assembléia Geral do do Acordo sobre Transporte Aérea entre o Governo da 
Instituto Internacional para a Unificação do Direito República Federativa do Brasil e o Governo de Maca· •. 
Privado (Unidroit), adotada em sua 47ª sessão, em 2 celebrado em Macau. em 15 de julho de 1994. 
de dezembro de 1993, pela qual se introduzem Sessi!o: 28-9-95 
emendas ao artigo XX de seu Estatufo Orgânico. PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS 

Sessão: 21-9-95 À CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Projeto de Decreto Legislativo no 80, de 1995 

(n" 370/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
os textos do Quadro Protocolo Adicional Modificativo 
da Constituição da União Postal Universal (UPU) e 
do Regulamento Geral da UPU, firmados pelo Brasil 
durante o XX Congresso da UPU, realizado em 
Washington, em dezembro de 1989. 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ........ 2 
De iniciativa do Senado Federal ...................... 7 
Total ................................................................ 9 

· Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1995, de 
autoria do Senador Humberto Lucena que dá nova re
dação aó art. 3" da Lei n" 7 :sn: dé 30 de setembro de 
1995, que dispõe sobre o exercício da profissão de se-
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cretário e dâ outras providências. (Decisà:> tenninati- da Carreira .. de Diplomata para exercer a funçãode 
va) Embaixador do Brasil junto à República do lêmen 

Sessão: 13-9-95 cumulativamente com a de Embaixador do Brasil 

Projeto de Lei do Senado n" 106, de 1995, de 
autoria do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre 
a criação do "Dia Nacional do Seringueiro" e dâ ou
tras providências. (Decisão terminativa) 

Sessão: 14-9-95 ---- ---

Projeto de Lei do Senado n•127, de 1995, de 
autoria do Senador Laura Campos, que padroniza o 
volume de âudio das transmissões de râdio e televi
sões nos espaçOs dedicados à propaganda, e dâ ou
tras providências. (Decisão terminativa) 

Sessão: 14-9-95 . 
Projeto de Lei do Senado 11" 144, de 1995, de 

autoria da Senadora Benedita da Silva, que declara 
feriado nacional o dia 20 de novembro, destinado às 
comemorações do tricentenário da morte de Zumbi 
dos Palmares. (Decisão terminativa) 

Sessão: 14-9-95 . . ... 
Projeto de Lei do Senado n" 157, de 1995, de 

autoria do Senador Carlos Patrocínio, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Muricilãndia, no Tocantins. (Decisão terminativa) 

Sessão: 14-9-95 
Projeto de Lei do Senado 11" 158, de 1995, de 

autoria do Senador Carlos Patrocínio, que autoriza o Po
der Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Mira
cerna do Tocantins, no Tocantins.· (Decisoo terminativa) 

Sessão: 14-9-95 
Emendas do Senado ;10 Projeto de Lei da 

Câmara n• 224, de 1993 (n" 217/91, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre inspeção em barragens, 
pontes, viadutos e obras de arte. . 

Sessão: 21-9-95 
Projeto de Lei da Cãm;~r;~ n• 109, de 1995 (n" 

180/95, na Cas;~ de cingem), que estabelece normas 
par;~ ;1 realização das eleições municipais de 3 de 
outubro de 1996, e dâ outras providências. 

Sessão: 26-!'l-95 
Projeto de Lei do Senado n• 37, de 1995, de 

autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre 
a celebração de tratados internacionais para a su
pressão do sigilo bancário nos casos de lesão do 
patrirnõnio público. · . 

Sessão: 29-9-95. 

MENSAGEM RELATIVA A INDICAÇÃO DE 
CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA 

De iniciativa do Presidente da República.1 

Total ·······-········--····················-········-····1 
Mensagem n• 259, de 1995 (n" 752/95, na ori

gem), de 7 de julho de 1995, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhor SÉRGIO MARTINS 
THOMPSON FLORES, Ministro de Primeira Classe 

junto ao Reino da Arâbia Saudita. 
Sessão: 28-9-95 
MATÉRIA REJEITADA E ENCAMINHADA AO 

ARQUIVO 
De iniciativa do Senado Federal ....................•. 1 : 
Total. •.•.••••• ----.-·······-······--··········-········-··1 
Projeto de Lei do Senado 11" 162, de 1995, de 

autoria do Senador Laura Campos, que dispõe so
bre a destinação dos lucros das empresas públicas 
e das sociedades de economia mista. (Decisão Ter-
minativa) · 

Sessão: 4-9-95 

PROJETO$ ARQUIVADOS NOS TERMOS DO 
ART. 254 DO REGIMENTO INTERNO 

De iniciativa da Câmara dos Deputados ...••..•• 5 
Total: ••••••••.••••••••• _ ••.••• _ •.•••••• --··········-··········5 
Projeto de Lei d;~ cam;~ra n• 6, de 1994 (n" 

1.800/91, na Casa de origem), que estabelece fór
mula de atualização dos tipos especiais de remune
ração trabalhista baseados na média dos valores re
cebidos em meses anteriores ao pagamento. 

Sessão: 6-9-95 
Projeto de Lei da Câmara 11" 102, de 1994(11" 

2.071/91, na Casa de origem), que concede aos traba
lhadores que especifica o direito à percepção antecipa
da do valor correspondente às contas de água, energia 
elétrica e telefone, e dâ outras providências. 

Sessão: 6-9-95 
Projeto de Lei da Câmara 11" 70, de 1995 (n" 

2.573192, na Casa de origem), que acrescenta pará
grafo ao arl 13 da Consolidação das Leis do Traba
lho - CL T, dispondo sobre o valor probatório das 
anotaçÕes apostas pelo empregador na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social. 

Sessão: 6-8-95 
Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 1994 (n" 

628/91, na origem) -que dispõe sobre prazo para li
quidação de seguro. 

Sessão: 28-8-95 
Projeto de Lei da camara 11" 63, de 1995 (n" 

2.098191, na origem), que define como crime a con
duta que descreve, e dâ outras providências. 

Sessão: 28-8-95 
PROPOSIÇÃO RETIRADA PELO AUTOR 
De iniciativa do Presidente da República •... 1 
Total..----······--··-··-··-·········-·-········--····1 
Projeto de Lei da Câmara n" 73, de 1993 (n" 

4.393189, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente 
da Rep(blica, que altera o artigo 180 do Código Penal. 

(RetiraiJ ros tenros da Mensagem n" 223, de 1995) 
Sessão: 28-9-95 , 
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OUTRAS DELIBERAÇÕES 

Requerimento 11" 1.169, de 1995, do Senador 
Artônio Carlos Magalhães. splicitaido, nos tennos regi
mentais, sejam prestadas homenagens pelo falecimento 
do Senhor Hélio VICtor Ramos, ex-llepliaál Federal. 

Sessllo: 5-9-95 
Requerimento n" 1.170, de 1995, do Senador 

Gt.ilherme Palmeira, solicilando, nos termos regi
mentais, inserção em ata ·de voto de profundo pesar 
pelo falecimento do ator Paulo Gracinda, ocorrido no 
último dia 4 de setembro, no Rio de Janeiro. 

Sessllo: 5-9-95 
Requerimento 11" 1.173, de 1995, dos Sena

dores Nabor Júnior e Aaviano Melo, solicitando, nos 
termos regimentais, inserção em ata de votr de pe
sar pelo falecimento ocorrido em Rio Branco, Acre, 
do Dr. Aclauto Brito da Frota. 

sessao: 6-9-95 
Requerimento n" 1.174, de 1995, dos Senado

res Jonas Pinheiro e Jüio Campos. solicilando, nos 
termos regimentais, sejam prestadas homenagens 
pelo falecimenfo do Dr. José Monteiro de FIQueiredo, 
ex-Vice-Governador do Estado de Maio Grosso. 

Sessllo: 6-9-95 
Requerimento n" 1.182, de 1995, do Senador 

Freitas Neto, solicitando, nos te:rmos regimentais, 
sejam prestadas homenagens pelo falecimento do 
ex.-Govemador do Piauí e ex-Deputado Federal 
João Clímaco D'Aimeida 

sessao: 12-9-95 
Requerimento 11'- 1.205, de 1995, de autoria 

do Senador Ronaldo Cunha Lima e outros Senhores 
Senadores, solicitando, nos termos do art 218, com
binado com os arts. 199 e 154, § 69-, 11, do Regimen
to Interno, seja transformada a sessão ordinária de 
18 de setembro de 1995 em sessão especial, desti
nada a homenagear a memória do ex-senador e 
Governador do Estado da Paraíba, AntOnio Mariz, e, 
ainda, a apresentação de condolências à família, ao 
Estado da Paraíba e ao Município de Sousa 

sessao: 18-9-95 
Requerimento n" 1.213, de 1995, do Senador 

Lúcio Alcãntara, solicitando, nos termos regimentais, 
e de acordo com as tradições da Casa, sejam pres
tadas homenagens pelo falecimento do Dr. Manoel 
Castro Filho, ex-Deputado Estadual, ex-Vice-Gover
nador e Governador do Estado do Ceará. 

sessao: 19-9-95 
RequerimeniO n" 1.214, de 1995, do Senador 

Carlos Wilson, solicitando, nos tennos regimentais, se
jam prestadas homenagens pelo falecimento do ex-De-

púado Federal AugLSto Oliveira Cameiro c:g No-
vaes. 

Sessllo: 19-9-95 
RequerimeniO n" 1.221, de 1995, do Senador 

Levy Dias, solicilando, nos termos regimentais, se
jam prestadas homenagens pelo falecimento do ex
Deputado Federal Fernando Luiz Alves Ribeiro. 

sessao: 20-9-95 

SUMÁRIO DAS MAffRIAS APRECIADAS 
PELO SENADO FEDERAL 

(12a 30desetembrode 1995) 

Matérias aprovadas: 
Projetos aprovados e enviados à sanção .••.•• 5 
Projetas aprovados e enviados à promulga-

ção ...•.••••••••••••....•.••••••••.•••• -···········-···--··-··········21 
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos 

Deputados ································'··········-················· 9 
Mensagem relativa a indicação de chefe de 

missão diplomática ..•••••••••••••••.••......•.•..••••••.• _____ t 
Total de matérias aprovadas ····--··-----36 
Matérias enviadas ao arquivo: ·' 
Matéria rejeitada e encaminhada ao arquivo. 1 
Projetos arquivados nos termos do art 254 do 

Regimento Interno •••.••...••.••..•••••••••••.••••••.••••.••.••••••• 5 
Proposição retirada pelo autor .•..•.••..••••••..... :. 1 
Total de matérias enviadas ao arquivo •• __ 7 
(16 de fevereiro a 30 de setembro de 1995) 
Matérias aprovadas: 
Projetas aprovados e enviados à sanção .••. 83 
Projetos aprovados e enviados à promulga-

ção .• _.: .........••..••.•.•...........•.... ----··-·······--- 154 
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos 

Deputados ·······································-·-·----····· 44 
Mensagens ralativas a indicação de autorida-

des··-······-··········-··;-··---··-·-·····-····-·-·--········ 7 
Mensagens ralativas a indicação de chefes de 

missões diplomáticas ·································-·---39 
Requerimentos aprovados .•••.••.•.••..••.•....•.••• 15 

Parecer aprovado ··-·····················----·~·········· 1 
Total de matérias aprovadas······-··---- 343 
Matérias enviadas ao arquivo: 
Matérias rejeitadas e encaminhadas ao arqui-

vo ................................................. -·----·-·-··--·· 17 
Matérias declaradas prejudicadas e encami-

nhadas ao arquivo............................................... 15 
Projetas arquivados nos termos do art 101 do 

Regimento Interno············································-··· 3 
Projetas arquivados nos termos do art 254 do 

Regimento lntemo ......................................... ----41 
Proposições retiradas pelo autor ••.••.••.••..••.• 24 
Total de matérias enviadas ao arquivo .. 100 
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Ata da 160ª-Sessão nãCH:Ielibe1'8tiva, em 3 de outubro de 1995 

1 'ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª- Legislatura 

Presidência dos Srs. Teotónio Vilela Filho, Levy Dias, Ney Suassuna e Jefferson Peres 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Füho) -
Declaro aberta a sessão. . 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

A Presidência recebeu a Mensagem n" 316, de 
1995, (n" 1.031195, na origem), de 29 de setembro 
último, pela qual o Senhor Presidente da República, 
nos termos do demonstrativo 12, inciso 11, da Lei n" 
9.069, de 1995, encaminha o demonstrativo das 
emissões do Real relativo ao mês de agosto de 
1995, as razões delas determinantes e a posição in
ternacional a elas vinculadas 

À Comissão de Assuntos Econõmicos. 
O SR. PRESIDENTE (Teotonlo Vilela Filho) -A 

Presidência comunica ao Plenário que, uma vez fin
do o prazo fixado no parágrafo único do art 254 do 
Regimento Interno, sem in!elposição do recurso ali 
previsto, determinou o arquivamento definitivo do 
Projeto de Lei da Câmara n" 26, de 1994 (n" 
2.407191, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
indexação de contratOs em geral. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 

Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Partido dos 

Trabalhadores divulgou, ontem, a Proposta de Re
forma Tnbutária, que foi objeto de elaboração por 
parte de Deputados, Senadores e diversos econo
mistas em interação com pessoas de grande expe
riência na área tributária, as quais fizemos ques1ão 
de ouvir. E, apenas para citar, procuramos ouvir, 
dentre outros, o Secretário Osires Lopes Filho, por 
seu grande conhecimento na área. Agradecemos a 

atenção dispensada em diálogos com membros do 
Diretório Nacional e economistas do Partido. · 

Eu gostaria de apresentar, . hoje, uma síntese 
da Proposta de Reforma Tributária do Partido dos 
Trabalhadores, que tem corno eixos centrais as se
guintes proposições: a realização da justiça social, o 
ataque frontal à miséria, o combate à evasão fiscal e 
ainda propostas col1lJiementares. 

Qualquer que seja o sistema tributário de· um 
país, ele só conseguirá eficiência à medida em que 
os seus cidadãos eonseguirem compreender as ra
zões pelas quais os impostos são cobrados. Se hou
ver suficiente transparência na maneira pela qual 
são gastos os recursos e, sobreludo, se houver 
compreensão da população sobre a natureza dos 
gastos, tão maior será a propensão de as pessoas 
pagarem seus impostos. Obviamente, várias pes
soas consideram que pagar ir.npostos não é algo agra
dável;· elas sentem que estão abrindo mão de tma 
parte do que recebem pelo seu esforço, seu trabalho, 
para pagar ao Governo; não é algo propriamente agra
dável, mas tanto maior será a propensão de as pes
soas cumprirem seu dever de contribuir para as finan
ças de um Mtmicípio, de tm Estado, de tma Nação, 
quanto melhor forem compreenãodas as· razões de 
prioridades dos gastos p(blicos. Daí a importãncia da 
transparência, da justificativa e dos critérios de priori
dade de tudo aqlilo que se faz com o ãmheiro púbfiCO. 

Quais são os principais ~ens da Proposta? Qual 
o papel da reforma tributária? 

Uma das funções primordiais da reforma tribu
tária é contribuir para sinalizar uma mudança estru
tural no tratamento das contas públicas. Juntamente 
com o controle rigoroso dos gastos, a politica tributá
ria deve criar na sociedade a convicção de que o fi
nanciamento do Estado será sempre realizado por 
meios não-infiacionários. 
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Nas condições brasileiras; em que diversos 
componentes prioritários do gasto público, especial
mente na área social, têm sido submetidos a uma 
repressão permanente e injustificável, o ajuste estru
tural das contas públicas não pode depender apenas 
de medidas de redução de despesas. A reforma tri
butária deve permitir. portanto, uma arrecadação su
ficiente para viabilizar os gastos indispensáveis, sem 
recurso à emissão excessiva de papéis de curto pra
zo e base monetária. 

É necessário, em primeiro lugar, criar condiçõ
es fiscais para realizar gastos expressivos na área 
social, elemento indispensável de política econõmica 
voltada para distribuição de renda e combate à mi
séria Isso requer a ampliação de despesas com 
saúde, educação, saneamento, habitação e reforma 
agrária e a implementação de um programa de ga
rantia de renda mínima 

Em segundo lugar, é necessário recuperar o in
vestimento público, inclusive para garantir a manu
tenção da infra-estrutura já existente. 

Em terceiro lugar, é inadiável reverter o proces
so de desmantelamento do aparelho estatal e .recu
perar suas condições de funcionameniO. De um 
lado, isso implica reequipar e modernizar a Adminis
tração Pública; de outro, ampfiar os quadros em al
guns setores essenciais e qualificar o funcionalismo, 
assegurando remuneração adequada. 

A cobrança de tributos precisa, entretaniO, ser 
sempre legitimada por demonstração clara de con
trole efetivo sobre o nível e a qualidade do gasto pú-" 
blico. Isso é particularmente necessário no caso bra
sileiro; diante -da percepçãõ genêraiiZãdã na socie
dade de que há má gestão dos recursos arrecada-· 
dos pelo Estado, percepção esta que vem sendo re
forçada pelo comportameniO do aluai Governo que, 
entre outras práticas questionáveis, usa mal as re
ceitas do Fundo Social de Emergência para gasiOs 
não-prioritários. 

Ainda hoje, o Ministro José Serra reconheceu 
que o Fundo Social de Emergência pouco tem de 
Fundo, pouco tem de Social; e corno podemos quali
ficar de Emergência um Fundo que agora se quer 
prolongar por mais qualro anos, estendendo sua vi
gência para além da própria gestão do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, portaniO, para seis 
anos? Ainda mais quando o Governo alicia Paria
manteres de forma acintosa, concedendo favores, e 
adota uma política de juros que eleva exponencial
mente as despesas financeiras do setor público. 

É preciso enfrentar a flagrante injustiça do 
alua/ sistema tributário, que onera proporcionalmen-

te mais os seiOres de baixa renda e não garante se
quer a eqüidade horizontal - tratamento igual a con
tribuintes em igual situação. Considerando ademais 
o elevadíssimo grau de concentração de renda no 
Brasil, é indispensável que um dos objetivos centrais 
da reforma tributária seja a implantação de um siste
ma progressivo, segundo o princípio da eqüidade 
vertical, isto é, a aplicação de alíquotas efetivamente 
mais elevadas às pessoas de maior renda e riqueza 

As propostas do Partido dos Trabalhadores es
tão organizadas em três blocos: A) justiça social e 

, ataque frontal à miséria; B) combate à evasão fiscal; 
e C) propostas complementares, num total de 21 
proposições específicas que enunciaremos. A maior 
parte das propostas não envolve modificações na 
Constituição. 

Ainda hoje, pedi permissão ao Presidente, Se
nador Gilberto Miranda, para distnbuir cópias dessa 
matéria aos membros da . Comissão de AssuniOs 
Econõmicos e gostaria também de dis!nbuí-las para 
todos os Srs. Senadores para exame. Vamos provi
denciar a distribuição de cópias dessa proposição, 
que tem o intuito, nesta fase, de ser uma propi:>sta 
aberta de modo a ser discutida por todos os seg
mentos da sociedade brasileira, por trabalhadores, 
por empresários, por Partidos políticos e, assim, in
teragir com o maior respeito perante todos os seto
res da vida po:ítico-partidária e da sociedade civil. 

Em primeiro lugar, avaliamos que quem arca 
com os pagamentos de imposiOs no Brasil são, fun
damentalmente, assalariados de classe média; que 
não têm como fugir da retenção do Imposto de Ren
da na íonie, e as classes irabaihadoras, que supor
tam a maior parte da pesada tributação indireta con
tida nos preços dos produtos. 

É necessário se reverter esse quadro, um qua
dro que tributa muito mais o trabalho do que o capi
tal. Os rendimentos do capital pagam uma afíquota 
efetiva de i3%, no Brasil, contra uma média de 38% 
nos países desenvolvidos do Grupo dos 7; o rendi
mento do trabalho é o mais taxado no Brasil, com 
uma afíquota efetiva de 19% que, embora reduzida 
em comparação com a média de 33% no G-7, é 
mais do que o dobro da que se aplica sobre os ren
dimeniOs do capital no Brasil, segundo estudo divul
gado no SPo passado pela Receita Federal. 

A primeira proposição é de elevar a progressi
vidade do Imposto de Renda da pessoa física Man
tido o limite de isenção de R$795,00, avaliamos im
portante baixar a alfquota para os que recebem des
de esse valor até, pelo menos, a faixa de R$2 mil. 
Deve-se começar com uma alíquota de 5% e elevá-. 
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la gradualmente, ampliando-se o leque de alíquotas co de cidadania Além disso, faz-se necessário com- · 
até atingir 50%. Observamos que essa alíquota já pensar os setores de baixa renda por suportarem 
existiu no Brasil até 1988, qúando foi reformada É uma carga tributária mais elevada do que a dos de 
também a alfquota máxima praticada no Chile. A renda mais alta, em função da pesada incidência de 
maioria dos principais pafses desenvolvidos aplicam tributos indiretos e das contribuições previdenciárias 
alíquotas máximas iguais ou superiores a essa descontadas de seus salários. 

Queremos salientar que estamos propondo a O terceiro item é a redução radical das deduçõ-
elevação da progressMdade do Imposto de Renda es do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, 
sobre pessoa física de forma que os rendimentos com redução das alíquotas nominais. 
abaixo de R$2 mil teriam suas alíquotas reduzidas De acordo com a Receita Federal, as empre-
com relação aos 15% hoje incidentes; para a faixa sas pagaram, em 1994, apenas R$670 por mês. 
de R$800,00 até um pouco mais de R$1.000,00 te- Isso acontece embora as alíquotas nominais sejam · 
ríamos o desconto de 5%; daf para frente 1 0%; e, exageradamente altas. A enorme discrepância entre 
depois, 15%. as alíquotas nominais e as efetivamente pagas rs-

Devemos lembrar que a alíquota de 40%, 45% sulta da existência de inúmeros mecanismos que di-
ou 50% não significa que se vai recolher metade das minuem ou até eliminam o imposto a pagar, tais 
maiores rendas, pois essa alíquota. se for adotada, como isenções e incentivos, compensação de prejuí-
incidirá somente sobre o que ultrapassar determina- zos anteriores, benefícios para executivos, preços 
do limite. de transferências etc. Para viabilizar o aumento da 

Hoje perguntei ao Ministro Malan se a proposta arrecadação, com redução das alíquotas nominais, 
do Governo efetivamente reduzirá as atuais faixas mantendo-se sua progressividade, é preciso restrin-
para 15% e 25%, conforme anunciado ontem pela gir severamente a utilização desses mecanismos e 
imprensa Que estudos embasam essa proposição de diversas brechas legais que facilitam o chamado 
do Governo? S. Exf. disse que ainda não há propos- planejamento tributário e o recurso a outros artifí-
ta do Governo. cios. Quando o Governo pretender introduzir incenti-

0 Partido dos Trabalhadores não especificou vos com objetivos de política industrial ou regional, 
que faixas de rendimento terão alíquotas progressi- deve fazê-lo por meio da concessão do crédno fiscal 
vas de 5%, 1 0%, 15% e assim por diante. Por que explicitado de fonma transparente no Orçamento e 
razão? Porque se faz necessária uma simulação, mediante lei especifica, como manda o art. 150, § 62 
que somente a Receita Federal terá condições de da Constituição. 
realizar para examinar o que seria mais adequado, O quarto ponto é a regulamentação do irTI' 
qual seria a receita obtida, quais seriam os efeitos posto sobre grandes fortunas. Previsto na Consti-
relativamente a possíveis estimtJos para as pessoas tuição, o projeto, originalmente apresentado pelo 
nos mais diversos tipos de atividades, o que, efetiva- Presidente Fernando Henrique Cardoso enquanto 
mente, resultaria em melhor, mais eficiente e mais Senador, está tramitando na Câmara dos Deputa-
eqüitativa tributação. Para, portanto, definir quais as dos. Se apresenta uma série de vantagens, pois 
faixas que estariam com incidência de cada alíquota, . melhora a distribuição da renda, já que incide ex-
faz-se necessária essa simulação. clusivamente sobre os detentores de maiores pa-

0 segundo ponlo é a instituição do imposlo de trirnõnios, ajuda no controle da tributação da renda 
renda negativo para os setores de baixa renda Tna- e das outras incidências sobre o patrimônio; é um 
ta-se da instituição do Programa de Garantia de imposto direto, muno difícil de ser repassado aos 
Renda Mfnima para os que ganham até dois salários preços, e, sobretudo, auxilia na implementação de 
mínimos, nos moldes do projeto já aprovado no Se- um cadastro da propriedade, favorecendo a expio-
nado. Se pode ser implementado, inclusive vincula- ração de urna base tributável praticamente aban-
do à educação, ne forma como o estão hoje adotan- danada no Brasil. 
do CafT1linas, Salvador, Ribeirão Prelo, Distrno Fe- O Sr. Jefferson Peres- V. Ex" me permne um 
deral. Ou, então, com uma fonma que possa incorpo- aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy? 
rar o direno à renda mínima como um dos direitos O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita hon-
sociais básicos. ra, Senador, mas .•. 

É preciso levar em conta que Iodas as pessoas O Sr. Jefferson Peres - O tempo é curto, não é? 
devem ter o direno de participar minimamente do- O SR. EDUARDO SUPLICY - Eu gostaria 
usufruto dos recursos da Nação, um elemenlo bási- muito, mas ••. 
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O Sr. Jefferson Peres - Não quero prejudicar em décimo lugar, o aparelhamento tecnológico dos , 
o discurso de V. Ex•. órgãos da administração tributãria, para que possa 

O SR. EDUARDO SUPLICV -Quero ver se ao usar toda a tecnologia modema, integrada e descen-
final posso conceder apartes. tralizadamente. 

O Sr. Jefferson Peres -Tudo bem, nobre Se- Em décimo-primeiro, uma política de recur-
nador. sos humanos para os órgãos da administração tri-

O SR. EDUARDO SUPLICY - Vou rapidamen- butária de tal maneira que possa haver fiscais em 
te apresentar os itens, pelo menos. número suficiente para cuidar dos impostos inter-

Sei que não vou poder falar tudo. mas, depois, nos, dos impostos sobre o comércio exterior, do 
vou distribuir cópias e pedir que se transcreva tudo. controle da área aduaneira, e de diversas contri-
Mas vou apresentar os itens para que eu possa con- buições sociais. _ · _ 
ceder 0 aparte a v. Ex• Em décirno-ségundo lugar, a execução do cré-

dito tributário, fortalecendo os órgãos responsáveis 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - V. Ex• pelo julgamento dos recursos administrativos, a Pro-

dispõe de cinco minutes ainda curadoria da Fazenda Nacional e a JuStiça, e a cria-
O SR. EDUARDO SUPLICV- O quinto ponto é ção de varas especializadas para julgamento dos 

a seletivldade nos impostos indiretos, reduzindo as ali- processos de natureza fiscal, as varas tributãrias. 
quotas sobre bens e swiços de primeira necessidade. Como décimo-terceiro ponto, a integração das 

O sexto é a efetiva separação entre o orça- fiscalizações e cadastros. 
menta fiscal e o orçamen!o da seguridade social, im- Décimo-quarto, a au!onomia da Receita Fede-
pedindo que os recursos da COFINS e da Contribui- ral. O nome do Secretário da Receita deve ser apro-
ção Social sobre o Líquido continuem a ser retidos vado pelo Senado. Deve haver um mecanismo de 
ou desviados para finalidades estranhas às da segu- prestação periódica de contas ao legislativo, ficando 
ridade. · a Secretaria muito mais vinculada à Presidência da 

O sétimo ponto é a ampliação da progressivi- República do que hoje. 
dade corno princípio constitucional. Consideramos Em décimo-quin!o, o combate à inadimplência 
fundamental introduzir em vários dispositivos a con- fiscal. A administração tributária tem sido excessiva-
solidação do princípio geral, tomando obrigatória a mente tolerante com os contribuintes inadimplentes. 
progressMdade dos impostos patrimoniais, corno ~ preciso tomar medidas para diminuí-la 
IPTU, ITR, IGF, Imposto sobre Transmissão de Bens o décimo-sexto pon!o é a flexibilização do sigi-
lmóveis, Imposto sobre Transmissão Causa Mortis lo bancário. Aqui faz-se necessário que informações 
e Doação e lmpos!o sobre Propriedade de Veículos relevantes para a fiscalização sejam registradas nas. 
Au!omo!ores. transações do sistema financeiro. Hoje elas estão 

Quanto ao IPTU, é preciso livrar o texto consti- fora do alcance da administração tributãria ~ preci-
tucional de qualquer ambigüidade. O IPTU deve ser so especificar que a Receita Federal, o INSS, bem 
obrigatoriamente progressivo. como as administrações tributárias estaduais e rnu-

0 nono, ITR e reforma agrária, é um ponto que nicipais devem ter acesso às informações sobre 
consideramos importante. Entendemos que ·o ITR operações financeiras dos contribuintes, nos tennos 
deve estar sob a responsabilidade da União, para da lei e respeitados os direitos individuais. 
que seja possível usá-lo de fato como instrumen!o Quanto à legislação infraconstitucional, é es-
de reforma agrária e de política fundiária Faz-se ne, sencial fazer as alterações necessárias para evitar 
cessário que o Governo já adote essa iniciativa que o acesso do Fisco aos registres financeiros fi-

Se o Presidente do INCRA, Francisco Grazia- que condicionado à instauração de processo judicial. 
no. mencionou nestes últimos dias que pretende au- Cabe aprovar o proje!o de lei complementar 
mentar significativamente o ITR, porque pode ajudar apresentado pelo Senador José Eduardo DLtra (ante-
a terra se tomar mais produtiva, avaliamos que se riormente do Deputado José Dirceu), de acordo com o 
trata de uma das iniciativas que o Governo deveria qual os bancos são obrigados a fornecer à Receita in-
fazer de pronto. Ao repassar a responsabilidade formações sobre movimentações financeiras que em 
para os Estados, abrir mão do que poderia fazer já um mês uttrapassem o montante determinado. 
neste ano, melhorando esta questão. Córno propostas complementares, em décimo-

O segundo grande pon!o é o combate à eva- sétimo, temos considerações sobre os impostos sobre 
são fiscal. E, dentro deste capítulo, recomendamos, consumo. Avaliamos que o ISS deve ser cobrado ..• 
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O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna. Faz soar 
a campáinha.) -O tempo de V. Ex• está esgotado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Vou concluir ra
pidamente, Sr. Presidente. 

O ISS deve ser objeto de definição de alíquo
tas mínimas e cobrado ali na localidade onde se deu 
o efetto econômico, onde o serviço for efetivamente 
prestado. O Imposto sobre Circulação de Mercado
rias e Serviços deve ser mantido corno imposto esta
dual. A desoneração de exportações ·deve ser finan
ciada por meio de crédtto fiscal concedido pela 
União aos exportadores, preservando-se o nível de 
arrecadação de ICMS para Estados e Municípios. 

O I PI, avaliamos, deve ser ainda federai, manti
da a sua forma atual. Temos preocupação com res
petto à sua federalização. 

Sobre as transferência tributárias entre unida
des da Federação, avaliamos corno importantes as 
transferências automáticas, vinculadas ao esforço 
próprio de arrecadação. 

Sobre o FPE e o FPM, os seus valores devem 
ser atuafizados. É preciso haver regras transparen
tes para as transferências negociadas. Deve ser 
criado um fundo permanente para o Distrito Federal, 
ainda a ser melhor definido em projeto de lei. De
vem-se tomar passos para a simplificação tributária, 
corno o Imposto de Renda para as pessoas jurfdi
. cas, redução das obrigações acessórias. 

O vigésimo ponto são as transparências e cla
rezas, total das isenções e incentivos fiscais, que 
devem constar do Orçamento Gerai da União, sobre 
as contribuições sociais que constituem parcela mui
to importante do sistema tributário; estas ligadas à 
seguridade social, aos interesses de categorias eco
nômicas e profissionais. 

Sobre ·esse ponto, ainda não temos uma pro
posta conclusiva, mas avaliamos que se pode per
feitamente manter as bases de cálculo diferencia
das: folha, faturamento e lucro, no sentido de evi
tar efettos negativos das quedas de atividades 
econômicas sobre arrecadação. Avaliamos que 
possa haver aí uma simplificação e unificação das 
proposições. 

Anexa, Sr. Presidente, está a proposta de 
emenda constitucional, que depois mostrarei a cada 
um dos Srs. Senadores. Trata-se de uma tabela 
comparando as propostas do PT e do Governo com 
relação à reforma tributária · 

Finalmente, gostaria de dizer que, nos próxi
mos dias, desenvolverei esse tema para conheci
mento e troca de idéias entre todos nesta Casa 

Murro obrigado, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE.-
0 SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA 
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

I - Introdução ••. 
O Papel da Reforma e da Política Tributária .•. 
As Propostas do Governo •.• 

11 - Eixos Centrais da Proposta de Relorína Tributá
riado PT ..• 

liA. Justiça Social e Ataque Frontal à Miséria ..• 
118. Combate à Evasão Fiscal .•. 
JJC. Propostas Complementares •.• 

lll - Considerações Finais .•• 
Anexo- Proposta de Emenda à Constituição 

Brasma, 2 de outubro de 1995 

1 -Introdução 

A discussão sobre a reforma tributária é parte 
de um debate mais amplo sobre reforma do Estado, 
distribuição da renda, estabilização e modelo de de
senvoivimento do País. 

O Governo FHC, impulsionado pela aliança po
lítica conservadora que o controla e subordinado a 
interesses internacionais, tenta consolidar um proje-
to neoliberal no País. Um neoliberalismo tardio, por
que se instala, justamente, no momento em que esta 
experiência enfrenta dificuldades crescentes no ·M&: _ 
xico, na Argentina, na Bolívia e na Venezuela, entre 
outras nações. 

Um projeto que busca a forte redução do papel 
econômico do Estado, a privatização de setores es
tratégicos e que vem implementando uma política de 
estabilização sustentada na ancora cambial e na 
abertura radical da economia 

As reformas constitucionais no capítulo da or
dem econômica prepararam um processo de privati
zação do qual resultará um Estado com menor capa
cidade de intervenção e regulação da Economia 

A aluai política econômica, com abertura preci
pitada da economia e uma taxa de câmbio fortemen
te sobrevalorizada, promoveu um déficiT comercial 
elevado nos dois últimos meses de 1994 e no pri
meiro semestre de 1995. O déficrr na balança co
mercial, somado ao déficit estruturai do balanço de 
serviços, resultou em um déficit de transações cor
rentes de nada menos que US$11 ,4 bilhões apenas 
nos primeiros seis meses deste ano, o equivalente a 
53% das exportações realizadas no período e a 4% · 
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do PIB, estimado pelo Banco Central. Para se ter 
uma idéia da gravidade destes números, convém 
lembrar que o México, no ano fatídico de 1994, teve 
um déficit de transações correntes equivalente a 
83% das exportações e a 8% do PIB. 

O elevado déficit em conta corrente produzido 
pelo Plano Real impõe uma politica de juros altos 
que cumpre uma dupla função: atrair capital especu
lativo de curto prazo e derrubar o nível de atividade 
da economia. A recessão, induzida pelos juros altos 
e pelo arrocho creditício, além de inibir aumentos de 
preços internos, permite reduzir o déficit comercial e 
o déficit em conta corrente, sem modificar a política 
de sobrevalorização cambial. De qualquer forma, 
com a defasagem cambial existente, o desequilíbrio 
externo continuará expressivo. Aumentará, portanto 
a dívida externa do País e haverá deterioração do 
seu perfil, realimentando a dependência em relação 
ao capital volátil internacional. 

Por outro lado, a articulação perversa entre 
taxa de câmbio sobrevalorizada e taxa de juro alta 
acaba solapando o ajuste fiscal indispensável à con
solidação da estabilidade monetária As experiên
cias Tecentes em outras economias latino-america
nas revelam que é possível manter um eqt.ilibrio 
macroeconômico precário enquanto houver oferta 
abundante de capitais externos e existirem ativos 
estatais significativos para serem vendidos no país 
ou ao exterior. Esgotadas essas possibilidade$, cor
re-se o risco de cair em um profundo processo re
cessivo com estreitamento da margem de liberdade 
da política econõmica nacional, como demonstram 
as experiências recentes do México e da Argentina 

Tentar assegurar a estabilidade dos preços e o 
equilíbrio externo através da recessão constitui uma 
forma incivilizada de condução da política econõmi
ca, particularmente num país com as características 
sociais do Brasil. A recessão nega o emprego a pes
soas que precisam trabalhar e podem contribuir para 
o desenvolvimento da Nação. Constitui maneira de 
enfraquecer o poder de barganha dos trabalhadores 
e de inviabilizar aumentos de remuneração condi
zentes com os ganhos de produtividade. Gera, além 
disso, inadimplência, concordatas, falências, poden
do desestrub.Jrar alguns setores industriais mais ex
postos à concorrência das importações ou com me
nor acesso a crédito em moeda estrangeira 

O Brasil ainda pode trilhar caminho diferente 
deste que está sendo imposto ao conjunto das eco
nomias da América Latina Isso exige uma mudança 
profunda de rota na economia que permita o aban-

. dono da ancoragem cambial, a redução das taxas 

de juro e a flexibilização do crédito, a raciu;;i.Ji~o
da abertura comercial e o controle do capital espe
culativo. O fundamental é estabelecer bases inter
nas sólidas para o processo de estabifização, liber
tando o País de uma dependência perigosa em rela
ção à supervalorização cambial e aos juros altos. 
Dar fundamentos internos a um programa de estabi
lização significa essencialmente equacionar de for
ma duradoura os problemas financeiros do governo 
e ir11Jiementar uma política de rendas negociada 

Dado o quadro de extrema desigualdade social 
existente no Brasil, a queda da inflação, embora im- -
portante do ponto de vista social, não dispensa uma 
politica ativa de distribuição de renda e da riqueza 
O último relatório do Banco Mundial, que apresenta 
dados para 71 países, mostra que o Brasil é o país 
com renda mais concentrada É o único, por exem
plo, em que os 1 O% mais ricos detêm mais de 50% 
da renda, 51,3% para o ano de 1989. É também o 
país em que os 40% mais pobres têm a menor parti
cipação na renda, apenas 7% (1) 

Para o PT a preocupação com a distribuição da 
renda deve figurar, desde logo, como item prioriiário 
na formulação das políticas públicas, inclusive no 
campo tributário. As propostas de reforma tributária 
que agora apresentamos integram uma concepção 

_ global de desenvoMmento e estabilização oposta ao 
programa do governo, já que orientada pela preocu
pação com a distribuição da renda, o combate à mi
séria e a defesa da autonomia nacional. 

O Papel da Refonna e da Politica Tributárias 
Uma das funções primortfiais da reforma tribu

tária é contribuir para sinalizar uma mudança estru
tural no tratamento das contas públicas. Juntamente 
com o controle rigoroso dos gastos, a política tributá
ria deve criar na sociedade a convicção de que o fi
nanciamento do Estado será sempre realizado por 
meios não inflacionários. 

Nas condições brasileiras, em que diversos 
componentes prioritários do gasto público, especial
mente na área social, têm sido submetidos a uma 
repressão permanente e injustificável, o ajuste estru
tural das contas públicas não pode depender apenas 
de medidas de redução de despesas. A reforma tri
butária deve permitir, portanto, uma arrecadação su
ficiente para viabilizar os gastos indispensáveis, sem 
recurso a emissão excessiva de papéis de curto pra
zo e base monetária 

Há que considerar três ordens de questões que 
exigem ampliação de gastos essenciais. 

1 Worfd Bank. Workfbevelopment Report-1995: Workers ln an lnt .. 
tlng World. Oxford Uniwnity Press. Table 30. 
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É necessário, em primeiro lugar, criar condiçõ
es fiscais para realizar gastos expressivos na área 
social, elemen1o indispensável de uma política eco
nómica voltada para a disbibuição da renda e o 
combate à miséria Isso requer a arrlJiiação das des
pesas com saúde, educação, saneamento básico, 
habitação e reforma agrária, bem como a implemen
tação de um programa de garantia de renda mínima 

Em segundo lugar, é necessário recuperar o in
vestimento público, inclusive para garantir a manu
tenção da infra-estrutura já existente. Por mais que o 
governo consiga transferir responsabilidades de in
vestimento para o setor privado, é inconcebível que 
o investimento do setor público permaneça no nível 
deprimido dos últimos anos. A deterioração do setor 
de transportes, por exemplo, tem sido apontada 
como um dos fatores responsáveis pela redução da 
eficiência sistémica da economia brasileira e da sua 
capacidade de compelir internacionalmente. 

Em terceiro lugar, é inadiável reverter o proces
so de desmantelamento do aparelho estatal e recu
perar suas condições de funcionamento. De um 
lado, isso implica reequipar e modernizar a adminis
tração pública; de outro, ampliar os quadros em al
guns setores essenciais e qualificar o funcionalismo, 
assegurando remuneração adequada 

A cobrança de tributos precisa, entretanto, ser 
Serfllre legitimada por uma demonstração clara de 
controle efetivo sobre o nível e a qualidade do gasto 
pCblico. Isto é particularmente necessário no caso 
brasileiro, diante da percepção generalizada na so
ciedade de que há má gestão dos recursos arreca
dados pelo Estado, percepção esta que vem sendo 
reforçada pelo comportamento do aluai governo 
que, entre outras práticas questionáveis, desvia re
ceitas do Fundo Social de Emergência para gastos 
não prioritários, alicia de forma acintosa parlamenta
res com concessão de favores e adota uma política 
de juros que eleva exponencialmente as despesas 
financeiras do setor público. , 

É preciso enfrentar, também, a flagrante injusti
ça do atual sistemà tributária, que onera proporcio
nalmente mais os setores de baixa renda, e não ga
rante sequer a eqüidade horizontal, isto é, o trata
mento igual de conbibuintes em igual situação. Con
siderando ademais o elevadfssimo grau de concen
tração da renda no Brasil, é indispensável que um 
dos objetivos centrais da reforma bibulária seja a im
plantação de um sistema progressivo, segundo o 
princípio da eqüidade vertical, isto é, a aplicação de 
alíquctas efetivas mais elevadas às pessoas de 
maior renda e riqueza. 

As Propostas do Governo 
As propostas apresentadas até agora pelo go

verno FHC na área bibulária são bastante heterogé
neas e vão desde a prorrogação do Fundo Social de 
Emergência (FSE) e a volta do IPMF em- nova ver
são até mudanças extensas no capitulo tributário da 
Constituição. 

A emenda que sugere a prorrogação por 
mais quatro anos do FSE indica, antes de mais 
nada, a falta de confiança do próprio governo na 
viabilidade política de suas propostas de reforma. 
O desejo de prorrogá-lo até 1999 revela, inclusive, 
que o horizonte de implementação definitiva da re
forma tributária e fiscal ultrapassa o limite do man
dato do aluai presidente. Recorre-se, portanto, a 
mais um remendo. O contra-senso é evidente: um 
"Fundo de Emergência" que duraria nada menos do 
que seis anos! Ademais, como já indicamos. o FSE 
tem sido utifrzado para viabilizar gastos de duvidosa 
prioridade e muito distantes dos objelivos anuncia
dos quando de sua criação. 

As inconsistências das propostas do governo 
são claras. Por exemplo: o FSE tem como principal 
justificativa a necessidade de reduzir as vinctiações 
de receitas a gastos pré-determinados, considera
das excessivas. Não obstante, o governo passou a 
apoiar, pela própria palavra do presidente e de al
guns de seus ministros, a criação de um novo bibuto 
vinculado integralmente à saúde, a Contribuição so
bre Movimentação Financeira (CMF). Alega-se que 
este tributo seria •temporário", devendo vigorar por 
apenas dois anos. Mas o FSE também era para du
rar apenas dois anos e agora descobrimos que o go
verno deseja estendê-lo para além do mandato do 
presidente. À CMF se aplicam igualmente os outros 
comentários que fizemos sobre o FSE. TratcH;e de 
um remendo que reforça a impressão de que o go
verno carece de corrvicção quanto à sua capacidade 
de fazer reformas de fundo. 

A proposta do governo não pretende alterar de 
modo radical e de forma imediata a estrutura geral 
do sistema tributário previsto na ConstiiLição. Nem 
deveria fazê-lo, uma vez que os maiores problemas 
podem, com algumas exceções, ser equacionadas 
por legislação infraconstitucional e pelo fortalecimen
to dos órgãos da administração tributária. As propos
tas governamentais de emenda constitucional con
tém aspectos positivos, como a flexibilização do sigi
lo bancário (a ser regulamentada em leij, a fixação 
de alíquctas mínimas para o ISS (com vistas a 6mi
tar a guerra fiscal entre municípios) e a alteração re
ferente ao IPTU, que permite, sem ambigüidades, 
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sua cobrança progressiva (isto é, a aplicação de alí- e ciml)etênCia tributária para o âmbito federal. Por 
quotas mais altas aos maiores patrimõnios). exemplo, com intuito de acabar com a .guerra fiscal 

Uma avaliação de conjunto exige, porém que entre Estados. o governo federal pretende, entre ou-
consideremos não elementos esparsos, mas os eixos tras coisas retirar-lhe autonomia na definição das 
centrais e as insuficiências da proposta do governo. alfquotas do ICMS que é o principal imposto esta-
Esta é guiada pelo objetivo central de adaptar o siste- _dual. Pior ainda. para reduzir o "custo Brasil" pro-
ma tributário brasileiro ao chamado processo de glo- cura fazer cortesia com o chapéu alheio, ao pro-
balização, contri:Juindo para que se mantenha a polítl- por que o ICMS não mais incida sobre as exporte-
ca de abertua radical com sobrevalorização cambial. ções de produtos primários e sarni-elaborados, 
Assim as propostas de desordenação tributária que vi- bens de capital e insumos agrícolas. Por sinal não 
sam reduzir o •custo Brasil" representem, em reafldade, se nota a mesma preocupação com os efeitos ne-
um meio de compensar a peroa de competitividade re- gativos da tributação sobre a competividade externa 
stitante da politica carrbial do Plano Real. quando se trata de auemntar a receita da União por 

Antes de mais nada, é necessário constatar a meio da criação de um tributo cumulativo sobre a 
escassa presença das medidas que visam a justi- movimentação financeira. 
ça social. Para um país que ostenta a triste condi-
ção de campeão mundial da desigualdade, é preci
so mu~o mais do que apenas facilitar a progressivi
dade do IPTU, tomar orbigatória a seletividade do 
ICMS ou acenar com a possibifidade de que a esta
dualização do ITR favoreça uma cobrança mais efi
caz. Quem quer que examine com insenção a pro
posta do governo não tardará em perceber que a 
preocupação com a justiça social não figura entre 
os seus pontos prioritários, a despeito de afirmaçõ
es retóricas em contrário. 

Além de sua insuficiência do ponlo de viste da 
busca da equidade, a proposta do governo traz duas 
orientações perversas. Em primeiro lugar, procura 
concentrar poder nas mãos do Executivo, em detri
menlo do Legislativo e do contribuinte. Há vários 
exemplos dessa orientação. O mais notório é a pre
tensão de instituir empréstimos corl1JU~sório em !Ul
ção de excesso de consumo (assim julgado pelo 
próprio governo), proposição que não foi aceita 
pela Comissão de Constitl.ição e Justiça da Câma
ra Outro exemplo é a proposta de permitir ao go- . 
vemo federal instituir novos impostos, não com
preendidos na competência estadual ou municipal, 
sem a obrigação de fazê-lo por lei complementar e 
de partilhar as receitas com os Estados, como es
tabelecido na Constituição de 1988. Pela proposta 
do governo, bastariam medidas provisórias para a 
instituição de empréstimos compulsórios ou novos 
impostos. No caso dos empréstimos compulsórios, 
o governo se eximiria até mesmo da obrigação de 
respeitar o princípio da anterioridade, ao propor 
que pudessem entrar em vigência no mesmo exer
cício de sua criação. 

Em segundo lugar, a proposta do govemo.pro
'cura fortalecer a União em detrimenlo dos municí
: pios e sobretudo dos Estados, ao transferir recursos 

11 - Eixos Centrais da Proposla 
De Reforma Tributária do PT 

A proposla de reforma tributária do PT apre
senta 21 propostas especificas, que estão organiza
das em 3 blocos: A) Justiça social e ataque frorital à 
miséria; B) Combate à evasão fiscal; e C) Propostas 
complementares. E. anexo, encontra-5e a proposta do 
PT de Emenda à Con;>tituição, que altera dispositivos 
relativos ao sistema tribt.tário nacional e outros. Os 
projelos de legislação intraconstitucional comespon
dentes a proposições contidas nesse documenlo serão 
encaminhadas posteriormente pela bancada do PT. 

A maior parte das propostas abaixo apresenta
das, convém ressaltar, não envolve modificações na 
Constituição. A reforma trilutária que defendemos in
clui não apenas 1ais alterações constitucionais, mas 
sobrettxlo no campo da legislação infraconstitucional e 
no fortalecimento da administração tributária 

11 A. Justiça social e alaque frontal à miséria 
Para o PT, a mais imporifante razão para a 

reforma tributária no Pais consiste no · caráter re
gressivo - porifanlo socialmente injusto- do siste
ma tributário. Para as classes dominantes brasilei
ras parece não bastar o fato de que temos a pior 
distribuição de renda do mundo; para agravar este 
quadro, o sistema tributário cobra proporcional
mente mais dos que possuem menos renda e ri
queza. seja pelo peso dos impostos indiretos (que 
geralmente incidem mais sobre os setores de me
nores rendimentos), seja porque os tributos sobre 
a renda e o patrimõnio não são progressivos (ou 
não o são na medida suficiente). 

A própria condução da politica tributária contri
bui para a regressividade do sistema. Há mu~ 
possibilidades de isenção, aproveitadas S?bre!IJdo . 
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pelos setores de alta renda e por empresas de grande 2 -Instituir imposto de renda negativo para 
'porte. A faltil de aparelhamenlo da administração tribu- os setores de baixa renda. 
!ária, e de vontade política de coibir a evasllo, agrava Trata-se da criação de um programa de garan-
o problema da má distribuição da carga tributária, ao tia de renda mínima para os que ganham até cerca 
permitir que as maiores fortunas e empresas encon- de 2 salários mínimos, nos moldes da proposta do 
trem formas variadas de escapar da obrigação de Senador Eduardo St.plicy, já aprovada pelo Senado, 
contribuir para o financiamenlo do Estado. e dos programas que vêm sendo implementados no 

Quem an:a com o pagamento de impostos no Distrilo Federal e em municípios (a exe~lo de 
Brasil são fundamentalmente os assalariados de Campinas, Salvador, Ribeirão Prelo), onde se vincu-
classe média, que não têm como fugir da retenção Iam à educação. A proposta da renda mínima aten-
do lmposlo de Renda na fonte, e as classes traba- de ao princípio de que todos devem ter o direito de 
lhadoras, que suportam a maior parte da pesada !ri- participar minimamente do usufrufo dos recursos da 
butaçã.o indireta contida nos preços dos produtos. Nação, elemenlo básico da cidadania. Além disso, é 

Um estudo divulgado em 1994 pela Receita fundamental compensar os selares de baixa renda 
Federal procurou estimar a taxação efetiva sobre o por suportarem uma carga tributária mais elevada do 
consumo, o trabalho e o capital do Brasil, campa- que a dos de renda mais afta, em função da pesada 
rando-a com a que se observa nos sete principais incidência de tribulos indirelos e das contribuições 
países desenvolvidos, no chamado Grupo do 7 (G- providenciarias descontadas de seus salários. Uma 
7). Entre as principais conclusões destaca-se a de das emendas constitucionais propostas pelo PT in-
que no Brasil o capital é subtributado, tanto em corpora a garantia de renda mínima ccimo um dos 
comparação com o consumo e o trabalho, como direitos sociais básicos, visando a erradicação da 
em comparação com as alíquotas efetivas pratica- miséria, a melhoria da distribuição da renda e ·a pos-
das nesses países. No Brasil, os rendimentos do sibilidade de lodas as crianças brasileiras estarem 
capital· pagam urna: alíquota efetiva média de 8%, freqüentando a escola. 
contra uma média de 38% nos países do G-7. So- 3 - Reduçllo radical das deduções do lm-
bre o consumo •. a alíquota efetiva média é de 17% posto de Renda das Pessoas Jurfdicas (IRPJ), 
no Brasil, e de 13% no G-7. O rendimento do Ira- com redução das alfquotas nominais. 
bafho é o mais taxado no Brasil, com uma alíquota De acordo com a Receita Federal, as empre-
efetiva de 19% que, embora reduzida em campa- sas pagaram em 1994, em média, ridículos R$ 670 
ração com a média de 33% no G-7, é mais do que por mês. Isso acontece embora as alíquotas nomi-
o dobro a que se aplica sobre os rendimentos do nais sejam exageradamente altas. A e11orme discre-
capital no Brasil. pãncia entre as alíquotas nominais e as efetivamen-

A proposta de reforma tributária do PT preten- te pagas resulta da existência de inúmeros mecaniS. 
de inverter tal quadro, tomando o sistema tributário mos que diminuem ou até eliminam o imposto a pa-
progressivo, socialmente juslo, de modo a auxiliar gar, tais como isenção e incentivos, compensação 
na redução das inaceitáveis desigualdades existen- de prejuízos anteriores, beneficias para executivos, 
tes. Para tanto, o PT propõe um elenco de medidas, preços de transferência etc. Para viabilizar o aumen-
entre as quais se destacam: to da arrecadação, com redução das afíquotas nomi-

1 - Elevar a progressividade do imposto de nais, mantendo-se sua progressividade, é preciso 
renda da pessoa trslca (IRPF). restringir sev_eramente a utilizaçã~ desses ~:canis-

Mantido o limite de isenção (R$795 mensais), é mos e de diV~ brec~as l~aJS que faCilitam o 
preciso baixar a alíquota para os que recebem des- cha~o planeJamento tributátio e o recur;;o a o~-
de esse valor até, pelo menos, a faixa dos R$2.000 !ros m:t'ffCIOs. Q~d? o gove~ pr~nder ~ntrodUZir 
mensais. Deve-se começar com uma alfquota de S% ·~os com obJSiivOS d~ politica Industrial ou re-
e elevá-la gradualmente, ampliando 0 leque de alí- g10naf, deve ~ê-lo por 111e10 da concessão de crédi-
quotas, até atingir 50%. Note-se que esta era a alí- to fiscal e~l'?itado ~e form_a transparente no orçc; 
quota marginal máxima adotada no Brasil até a re- menlo e med•ante le• espec•~. como manda o arti-
forma de 1988, que reduziu fortemente 0 grau de go 150, parágrafo62daConstiltiução. 
progressividade do IRPF; é também a affquota máxi- 4-Regulamentação do imposto sobre gran-
ma praticada no Chile. A maioria dos principais paf- des fortunas (IGF) 
ses desenvolvidos aplicam afíquotas máximas iguais Previsto na Constituição, o IGF exige lei com-

·OU superiores a essa. plementar. O projerlo original, aprovado com modifi-
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cações pelo Senado, é de auloria do Presidente Fer- 7 - Ampliação da progressividade como 
nando Henrique Cardoso, apresentado na época em princípio constitucional. 
que er;~ senador. Apesar disso, o governo nada tem A Constituição de 1988 já contém, para o caso 
feito para apressar sua tramitação na Câmara. O de alguns tributos, o princípio da progressividade. 
JGF apresenta uma série de vantagens: a) melhora a Consideramos. porém, fundamental a introdução de 
distribuição de renda, pois incide exclusivamente so- vários dispositivos que o consolidem como princípio 
bre os detentores dos maiores patrimônios; seria na geral. Cabe tomar obrigatória a progressividade para 
verdade, o primeiro imposto a não incidir sobre os todos os impostos patrimoniais (IPTU, JTR, IGF, 1m-
trabalhadores e a classe média; b) ajuda no controle posto sobre Transmissão de Bens Imóveis, Imposto 
da tributação da renda e das outras incidências so- sobre Transmissão •causa Mortis" e Doação e lm-
bre o patrimõnio; c) é um imposto direto, muito difícil posto sobre Propriedade de Veículos Aulomotores), 
de ser repassado aos preços; e d) auxilia na imple- corno já acontece com o Imposto de Renda O IPI já 
mentação de um cadastro da propriedade, favore- é obrigatoriamente seletivo, em função da essencia-
cendo a exploração de uma base tributável pratica- !idade do produlo. Cabe estender esta obrigatorida-
mente abandonada no Brasil. de ao ICMS. 

5 -Seletividade nos impostos indiretos. 8 -IPTU: progressividade e reforma urbana. 
É possível reduzir a regressividade dos impos- É preciso livrar o texto constitucional de qualquer 

tos indiretos (como IPI ou ICMS) pela aplicação do ambigüidade: 0 IPTU deve ser obrigatoriamente pro-
princípio da seletividade já previsto na Constituição. gressivo - de modo a aplicar alíquotas mais altas aos 
Como já indicamos, uma das causas da regressivi- patrimõnios imobiliários de maior valor- e, simultanea-
dade do sistema tributário brasileiro está no grande mente, instrumeniO de reforma urbana, garantida, por-
peso que os tnbutos indireiOs têm no conjunto das tanto, também a cobrança de alíquotas progressiva-
receitas tributárias. Estes tributos, por serem geral- mente mais elevadas no terrpo, para assegurar o 
mente repassados aos preços, recaem indistinta- cumprimento da função social da propriedade. 
mente sobre todos os consumidores e, a não ser 9 -ITR e reforma agrária. 
quando incidem sobre bens de luxo ou serviços, o PT entende que a manutenção do Imposto 
oneram proporcionalmente mais os de menor nível Territorial Rural (ITR) sob responsabilidade da União 
de renda. Esta regressividade deve, sempre que se justifica, antes de mais nada, para que seja pos-
possível, ser minimizada pela diferenciação das alí- sível usá-lo de fato como instrumento de reforma 
quotas. Cabe reduzir as alíquotas sobre bens e ser- agrária e de política fundiária Além disso, a existên-
viços de peso no consumo das fammas de baixa cia de cadastro e legislação nacionais permite que o 
renda, corno os que compõem a cesta básica, au- JTR seja aplicado de forma progressiva, consideran-
mentando a tributação indireta sobre produtos mais do as propriedades rurais de um mesmo indivíduo 
consumidos por famílias de alta renda A redução localizadas em diferentes Estados e municípios. Per-
das alíquotas para os produlos da cesta básica deve mite também que J>e faça 0 cruzamento de dados 
ser condicionada a medidas que garantam o repás- com outros impostos de competência da União (1m-
se dos benefícios aos consumidores.. posto de Renda, JGF). É inaceitável que o JTR não 

6 - Efetiva separação entre o orçameniD ffs- venha sendo levado a sério, e apreserrte uma arre-
cal e o orçamento da seguridade social. cadação ridícula Para reverter esta situação é na-

Para que a destinação das contribuições so- cessário, em primeiro lugar, o empenho do governo 
ciais à seguridade (Previdência, Saúde e Assistência federal em tributar mais pesadamente as terras im-
Social) seja garantida na prática, viabilizando políti- produtivas, corno manda a Constituição. Ao lado dis-
cas sociais de redistribuição de renda, é fundamental so, deve-se permitir o estabelecimento de convênios 
assegurar a separação efetiva entre o orçamento fiscal entre a União e os municípios, de maneira a transfe-
e o orçamento da seguridade, já prevista na Constituí- · · rir para estes, quando interessados, a cobrança do 
ção. Atualmente, o Governo Federal faz caixa com ITR. Isto reforçaria a cobrança em alguns casos, e 
contribuições sociais arrecadadas pela Receita ou co- serviria corno elemento de estimulo ao processo de 
bre despesas de oliros ministérios. É inâ15pensável im- descentralização federativa. 
pedir que os recursos da Confins e da Contribuição so- 11 B - Combate à evasão fiscal 
ciaJ sobre o lucro Jíqt.ido continuem a ser retidos ou O combate à evasão fiscal é um aspecto cen-

·cJesviados para finalidades estranhas às da segurida- trai da proposta de reforma tributária do PT, em face 
· de, garantindo a at.tomaticidade dos repasses. dos inaceitáveis níveis de evasão existentes. Em pri~ · 
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meiro lugar, pennitiria assegurar um nível adequado 
de arreca<lação tributária. Associado, por um lado, 
com uma refonna administrativa baseada nos princí
pios da democracia e da eficiência, para a prestação 
de serviços plblicos com qualidade e económica,de 
recursos e , por outro, a uma reorientação global da 
política económica, que pennita reduzir o peso dos 
juros nas despesas pCblicas, o combate à evasão é 
crucial para garantir recursos orçamentários às hoje 
debilitadas áreas sociais (seguridade, educação, ha
bitação, etc) e ao investimento pCblico voltado para 
o desenvolvimento econômico e a geração de em
prego (infra-estrutura física, ciência e tecnologia). 

A ampliação recente da receita púbUca no Brasil 
deve ser avaliada com pn.dência O aumento estima
do pelo governo - cujos números variam muito - sus
tenta5e em bases bastante frágeis, pois não está an
corado numa sórlda reestruturação dos órgãos da ad
ministração trilutária e numa nova cul1ura de cidada
nia fiscal. Além disso, já está sendo revertido em fun
ção da desaceleração da atividade económica. 

Em segundo lugar o combate à evasão fiscal é 
importante instrumen!o para os obje!ivos de justiça 
social, seja para viabilizar a cobrança efetiva de ti
butos com progressividade, seja para aumentar a 
chamada equidade horizontal da tributação, is!o é, 
para garantir que p!issoas e empresas nas mesmas 
condições conbibuam de fonna equivalente. 

Alguns trabalhos recentes da Receita Federal 
têm demonstrado que os setores de altas rendas re
correm a inúmeros expedientes - a inadimplência, o 
planejarnento tributário, a contestação judicial, ou a 
sonegação pura e simples - para fugir de suas obri
gações com o FISCo. Um levantamento divulgado 
pela Receita em fins de 1994 trouxe infonnações es
pantosas sobre os proprietários de grandes patrimó
nios. 460 indivfduos, detentores dos maiores pabi
mõnios declarados, com valores en1re US$19 milhões 
e US$764 mühões, informaram, de maneira geral, ren
dimentos comparáveis aos de contribt.Vltes de classe 
média, levando a. própria Receita a concltir que "as 
pessoas mais ricas do Brasü, em geral, consideram-se 
·fora do raio de a1uação da Receita Federal e chegam 
mesmo a desafiá-la acintosamente com os números 
apresentados nas suas declarações". 

Não é apenas a legislação bibutaria infra-cons
ti1ucional que é injusta ou imperfeita: a própria fragili
dade da administração conbibui para criar uma cas
ta de privilegiados, que tem força suficiente para 
obstruir o financiamento do Estado. 

Um outro problema do sistema bibutário no 
· Brasil está no nível elevado das alíquotas nominais 

de alguns tributos importantes (imposto de renda 
da pessoa física para algumas faixas intermediá
rias, imposto de renda das pessoas jurídicas, e so
bre1udo impostos indiretos), fato que contribui para 
estimular a evasão. Aqui está uma das razões prin
cipais do clamor por uma refonna tributária. Para 
muitos conbibuintes, o cumprimento estrito das obri
gações tributárias constitui um ônus exagerado. No 
caso das empresas, isto pode representar uma des
vantagem na competição com as que se utilizam 
das diferentes modalidades de evasão. É indispen
sável, portanto, reduzir as alíquotas dos tributos nos 
casos acima mencionados. 

Para proteger a arrecadação é necessário, en
tretanto, combinar a diminuição da alíquotas com 
medidas de fortalecimento da administração tributá
ria e dos mecanismos de controle e fiscalização. 
Deve, além disso, existir vontade política de comba
ter as diferentes fonnas de evasão fiscal; especial
mente dos conbibuintes de alta renda 

É preciso, em suma, incorporar a administra
ção tributária ao conceilo de sistema tributário, e in
cluir o fortalecimento do aparelho arrecadador como 
ponto importante. Refonna alguma será bem sucedi
da se não houver uma estru1ura de administração 
que confira eficácia ao novo sistema tributário. 

A maior parte das medidas de combate à eva
são, apresentadas a seguir, consiste de iniciativas 
de aperfeiçoamento da administração tributária. Mui- ·· 
tas não exigem, sequer, alterações legais. 

10- Aparelhamento tecnológico dos órgãos 
da administraçao tributária •. 

A matéria-prima essencial da administração bi
butária é a informação. No Brasil, a falta de recursos 
de intonnâtica é um entrave poderoso ao bom fun
cionamento da Receita Federal e outros órgãos vin
culados à arrecadação e cobrança de tributos. A 
aluai estrutura dos serviços de informâtica é bastan
te precária, acarretando lentidão no processamento 
de dados e freqüentes inconsistências nas infonna
ções obtidas. Por isso, é indispensável realizar in
vestimentos substanciais em infonnática, com a im
plantação de um modelo tecnológico moderno, inte
grado e descentralizado. 

11 - Politica de recursos humanos para os 
órgãos da administraçao tnbutária. 

O aumen!o da eficiência na arrecadação e fis
calização requer também medidas de reorganização 
administrativa Por um lado, é necessário ampliar a 
proporção de fiscais engajados diretamente em ativi
dades de fiscalização. Por outro, não devem ser 
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poupados da fiscalização, como tem ocorrido com 
freqüência, os setores com maior potencial de contri
buição, isto é, empresas de maior porte e indiví
duos de rendimento e patrimõnio elevados, que 
devem ser selecionados de acordo com critérios 
técnicos (indícios concretos de evasão, falta de 
correspondência entre nível de atividade setorial e 
arrecadação registrada etc.) É: necessário, além 
disso, ampliar ·o número de fiscais. A Receita Fe
deral, por exemplo, dispõe atualmente de menos 
de 6 mil auditores fiscais para cuidar de todos os 
impostos federais internos, dos impostos sobre o 
comércio exterior, do controle da área aduaneira, e 
de diversas contribuições sociais. Em 1970, a recei
ta possuía 12 mil técnicos de formação superior. O 
número de servidores do Fisco por habitante é 7 ve
zes maior nos Estados Unidos, e 18 vezes maior no 
Reino Unido, do que no Brasil. O INSS enfrenta difi
culdades semelhantes. Além de aumentar o número 
de fiscais da Receita e do INSS, sabe ·estabelecer 
planos de carreira, implantar programas de treina
mento e propiciar remuneração condizente. Rnai
mente, é importante estabelecer padrões rigorosos 
de auditoria interna dos órgãos da administração tri
butária, e garantir o controle do Fisco pela socieda
de. É: necessário, em particular combater o grave 
problema da corrupção na área da fiscalização, apli
cando de forma severa as punições administrativas 
e as penalidades previstas em lei para os corrupto
res e corruptos. 

12 -Execução do crédito tributário. 
Pelos motivos acima indicados, o contribuinte 

corre um risco bastante reduzido de ser fiscalizado. 
Mesmo que isto ocorra, ele tem o direito de recorrer 
em diversas instâncias. Dadas a desestruturação 
dos órgãos responsáveis pela recuperação do crédi
to tributário e a morosidade do processo administra
tivo-fiscal e da própria Justiça. esse direito de recor
rer acaba sendo utilizado como recurso protelatório. 
É: fundamental, portanto, fortalecer os órgãos res
ponsáveis pelo julgamento dos recursos administra
tivos, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Justi
ça. Isto envolve reequipar estes órgãos, ampliar os 
quadros em algu•os setores, e treinar adequadamen
te os responsáveis pelas decisões. A questão do Ju
diciário é particularmente séria Juízes não especiali
zados enfrentam uma enorme quantidade de pro
cessos e não estão em condições de tomar decisões 
tecnicamente fundamentadas em um prazo aceitá
vel. Julgamos conveniente que se criem varas espe
cializadas para julgamento dos processos de nature

. za fiscal- as Varas Tributárias. 

13 -Integração das fiscalizaçOes e Cadasbos. 
É: necessário reiterar a relevância das informa

ções para a cobrança e a fiscalização eficiente dos 
tributos. Para tanto, é fundamental o cruzamento 
das informações diversas à disposição de diferentes 
órgãos que não se comunicam entre si. Isto ocorre 
entre distintas esteras da federação, e até mesmo 
no interior de cada esfera (por exemplo, os cadas
tros da Receita e do INSS não estão compatiQiliza
dos). Com os avanços no campo da informática, é 
perfeitamente possível a unificação dos cadastros 
da União, dos Estados e dos municípios, bem como 
a atuação conjunta das fiscalizações. Convém res
saltar que, de modo geral, tal integração depende 
muito mais de medidas de caráter administralivo do 
que legal. 

14-Autonomia da Receita Federal. 
Ao contrário do que ocorre em diversos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, onde o órgão 
responsável pela administração tributária possui al
guma autonomia, a Receita Federal é subordinada 
ao Ministério da Fazenda, não conta com orçamento 
próprio e a sua administração de recursos humanos 
está atrelada às normas gerais do serviço público. 
Um órgão da importância estratégica da Receita pre
cisa dispor de um maior grau de autonomia. Reco
menda~e a sua transformação em autarquia ou se
cretaria especial, vinculada à Presidência da Repú
blica, com maior liberdade orçamentária e na admi

. riistração de seus recursos humanos. O secretário 
deve ter o seu nome aprovado pelo Senado, ficando 
sujeito a um mecanismo de prestação períodica de 
contas ao Legislativo. 

15 -Combate à inadimplência f'IScal. 
No Brasil, a administração tributária tem sido, 

regra geral, excessivamente tolerante com os contri
buintes inadimplentes. t necessário acabar com as 
freqüentes aniStias e generosos parcelamentos (que 
tendem a se incorporar às expeciativas dos contri
buintes), fixar os juros de mora em nível compatível 
com os de mercado (eliminando quaisquer vanta
gen'> financeiras da inadimplência) e tomar mais efe
tiva a legislação qué permite a indisponibilidade de 
bens, a exemplo do que .. ocorre em países desenvol
vidos e alguns pruSes em desenvolvimento. 

16 - Flexibilizaçao do sigilo banctirio. 
Informações de fundamental relevância para a 

fiscalização estão registnadas nas transações do sis
tema financeiro, mas estão muitas vezes fora do al
cance da administração tributária, em função de 
uma aplicação excessivamente rfgida do preceito do 
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sigilo bancário. Essa rigidez se apóia em interpreta- metropolitanas ou aglomerações Urbanas. Nesse · 
ções capciosas do artigo 5 da Constituição e da le- sentido propõe-se, por um lado, a definição, em ní-
gislação intraconstitucional. Deve-se garantir ao Fis- vel nacional, de alíquotas mínimas para o ISS (hoje, 
co o acesso aos registras bancários e financeiros já está prevista na Constituição a definição nacional 
para facilitar a conclusão de processos administrati- de alíquotas máximas). Por outro lado, é necessário 
vos já instaurados. Isso implica a rêmoção das pos- · cobrar o ISS na localidade onde se dê o efeito eco-
sfveis ambigüidades e deficiências da legislação nos nõmico, isto é, onde o serviço for efetivamente pras-
planos constitucional e infraconstitucional. !ado, ao invés da sede formal da empresa (localiza-

No campo constitucional, é preciso especificar da, com lreqüência, em municípios vizinhos apenas 
que a Receita Federal, o INSS, bem corno as admi- para burlar o pagamento do imposto). 
nistrações tributárias estaduais e municipais, pode- b) Imposto sobre circulaçao de mercadorias 
rão ter acesso às informações sobre operações fi- e serviços (ICMS). 
nanceiras dos contribuintes, nos termos da lei e res- Deve ser mantido como imposto estadual. A 
peitados os direitos individuais. Quanto à legislação melhor e mais democrática maneira de limitar a 
inlraconstitucional, é essencial fazer as alterações guerra fiscal entre os Estados, garantindo a sua au-
necessárias para evitar que o acesso do Rsco aos · tonornia, consiste na aprovação da lei complementar 
registras financeiros fique condicionado à instaura- prevista no artigo 155 da Constituição, à qual cabe, 
ção de processo judicial. Além disso, cabe aprovar o entre outras coisas, •regular a forma como, mediante 
projeto de lei complementar apresentado pelo Sena- deliberação dos Estados e Distrito Federal, isençõ-
dor José Eduardo Outra (que retomou projeto ante- es, incentivos e beneficias fiscais serão concedidos 
rior do Deputado José Dirceu), de acordo com o qual e revogados". Convém, por outro lado, preservar a 
os bancos sao obrigados a fornecer à Receita infor- forma de repartição do ICMS, entre os Estados, para 
mações sobre movimentações financeiras que, em não provocar perdas de receitas não compensáveis 
um mês, ultrapassem um montante determinado. em alguns deles. Hoje, nas operações interesta-
Naturalmente, a flexibilização do sigilo bancário para duais, parte do JCMS é cobrada na origem, parte no 
fins de fiscalização requer a estrita observância do destino, e as alíquotas interestaduais são menores 
sigilo fiscal, isto é, deve ser acompanhada de medi- para mercadorias destinadas aos Estados do Norte 
das que responsabilizem criminalmente servidores e do Nordeste que, com isso, absorvem uma parcela 
do Rsco que pétmitam o vazamento de informações maior do imposto. 
ao público ou façam uso delas para fins de interesse A desoneração de exportações, por sua vez, 
pessoal ou político. deve ser financiada por meio de um crédtto fiscal 

IIC - Propostas complementares concedido pela União aos exportadores, preservan-
17 -Impostos sobre consumo. do-se, assim, o nível de arrecadação do ICMS para 
O PT reafirma sua defesa dos princípios des- estados e municípios, sobretudo aqueles tipicamen-

centralizadores que inspiram a configuração federa- te exportadores de produtos primários e semi-ela-
tiva inscrita na Constituição de 88, calcada na garan- borados. 
tia de autonomia concreta para Estados e municí- c) Imposto sobre produtos industtializados 
pios. É o arranjo federativo que explica a existência (IPI) x ICMS federal. 
de três impostos sobre o consumo: não por acaso, o JPI deve continuar como imposto federal, 
cada um deles é de atribuição de um dos níveis da mantida a sua forma aluai. A proposta de substttuir 
federação (o IPI da União, o ICMS dos Estados, o o atual IPI por um JCMS federal apresenta alguns 
ISS dos municípios). Ao elaborar suges!Oes para a problemas graves. Ao alargar a base de Tributa-
reforma tributária, é essencial manter sempre pre- ção (restrita, no !PI, aos produtos industrializados), 
sente o princípio federativo. Isso implica a rejeição ela aponta para o aumento da arrecadação fede-
de qualquer tentativa, explícita ou velada, de recen- ral, caso não haja redução de alíquotas. em cen-
tralizar recursos e competência tributárias, ou de junto com a desoneração das exportações, bens 
desconstitucionalizar normas que garantem a auto- de capital e insumos agrícolas, a criação do ICMS 
nomia financeira de Estados e municípios. federal configuraria um processo de recentraliza-

a) Impostos sobre serviços (ISS). ção de recursos tributários. Além disso, o ICMS te-
Deve continuar de responsabilidade municipal. dera!, na qualidade de tributo indireto, tenderia a 

Cabe, contudo, restringir a guerra ílscal entre muni- agravar o caráter regressivo do sistema tributário 
. cípios, especialmente entre integrantes de regiões brasileiro. 
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18 -Transferência tributárias entre unida- combaseemdadosoficiais,comooscensoseconô-
des da Federaçao micosdo IBGE. 

O poder de legislar e cobrar tributos próprios, 
· bem como o nível adequado de recursos para a 
prestação de serviços pCblicos, são componentes 
essenciais da autonomia de Estados e municípios e, 
portanto, da estrutura federativa que cabe preservar. 
Nesses termos, é importante, no caso dos municí
pios, estumular seu esforço de arrecadação própria, 
inclusive para a vaiorização da cidadania tribulária 
Do mesmo modo, porém, que não faz sentido retirar 
dos Estados e municípios sua capacidade de legislar 
e arrecadar tribuiOs próprios, não se pode propor a 
eliminação ou a redução da transferência de impos
tos da União para ~dos e municípioS (FPE e 
FPM) e dos Estados para municípios (quota-parte 1o 
ICMS). Mecanismos compensa!órios como esses 
fundos de participação são essenciais, pois permi
tem fazer tece às· cfiSparidades econômicas entre re
giões do pais ou entre municípios de um mesmo Es
tado. O potencial de arrecadação de tributos é mL.ito 
desigual especialmente, e não tem cabime!o penali
zar os cidadãos pelo falO de morarem em Estados e 
n:Junicípios pobres. . 

· Além de preservar o princípio de descentraiiza.. 
ção e enfrentar . as desigualdades regionais, cabe 
combater o paternalismo e o clientelismo político, 
estabelencendo regras claras para a transferências 
negociadas. Medidas concretas nessa direção, são 
apontadas a seguir. 

a) Transferência automática e esforço pró
prio de arrecadaçao: 

Ao lado dos critérios compensatórios do FPE 
e do FPM (cuja distribuição é diretamente propor
cional à população e inversamente à renda per ca
pita) e do critério do valor adicionando para quo
tas-parte do ICMS, já existentes, é preciso agre
gar outro critério que estimule .o esforço próprio 
de arrecadação dos municípios, combatendo 
tendências paternalistas de nosso sistema tribu
tário. Mas para garantir igualdade de condiçõe"s 
entre municípios desiguais, é necessário que o 
esforço próprio de arrecadação seja calculado 
em relação ao potencial de arrecadação do mu
nicípio, isto é, sua base econômica. Caso con
trário, os municípios mais pobres seriam visivel
mente prejudicados, o que não teria cabimento. 
A viabilização de tal proposta exige o estabeleci
mento de indicadores econômicos relativos ao 

. potencial de arrecadação de cada município, 

b) Fundos de Participaçao de Estados e Mu
nicípios (FPE e FPM). 

Em primeiro lugar, é necessário atualizar os 
valores dos parâmetros de cálculos desses fundos, 
"congelados" desde 1985, apesar das grandes mu
danças demogrãficas ocoridas desde então. Em se
gundo, deve-se assegurar que os recursos federais 
que venham a ser destinados à desoneração de ex
portação (prevista na proposta do governo sobre 
ICMS) não sejam deduzidos do montante de impos
to sobre o qual são calculados os fundos; tal dedu
ção prejudicaria especialmente os Estados e municí
pios mais pobres. 

c) Regras transparentes para transferências 
negociadas. 

A luta contra o clientelismo político no País exi
ge mudanças no modo como são definidas as trans
ferências negociadas de recursos .tribu1ários entre a 
União, Estados e municípios. É fundamental estabe
lecer regras transparentes, que assegurem a isono
mia de tratamen!o (resguardando o tratamen!o desi
gual para os economicamente desiguais). 

d) Fundo pennanente para o Distrito Fede-
raf. 

O Distrito Federal ocupa um lugar peculiar na 
Federação brasileira. O Governo do Distrito Federal 
(GDF) desempenha, simutanearnente, tarefas de 
governo estadual e municipal, além de tarefas que 
decorrem do falO de Brasília ser a Capital nacional. 
O Governo Federal vem transferindo ao Distrito Fe
deral, anualmente, somas de recursos variáveis para 
garantir o cumprimento das funções de capital, mas 
sem obedecer a regras sólidas. Com o objetivo de 
evitar negociações periódicas ou mesmo riscos de 
favorecimen!o ou pressão política, e para permitir 
maior previsibilidade no planejamen!o orçamentário 
do GDF, é necessário criar um fundo permanente, 
calculado com base nos valores repassados nos últi-
mos anos pela União ao GDF. - -

19 -Simpfificaçao tributária. 

Uma das criticas mais freqüentes ao sistema 
tributário brasileiro, proveniente sobretudo de em
presárioS, diz respeito à sua complexidade. De falO, 
é necessário adotar medidas para simplificar a estru
tura tributária Mas para situar corretamente a ques
tão, convém fazer dois esclarecimen!os iniciais. Em 
primeiro lugar boa parte dos transtornos causados 
aos contribuintes decorrem de mudanças muito fre
qüentes nas regras tributárias, que difirutam a vida . 
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do contribuinte, especialmente do cidadão comum e 
dos pequenos e médios empresários. É preciso, 
pois, assegurar maior permanência nas regras de tri
butação, evitando o recurso a remendos fiscais ou a 
fórmulas emergenciais. 

Em segundo lugar, é necessâiio desmitisficar a 
idéia de que a complexidade de nosso sistema tribu
tário venha de um número excessivo de impostos. 
Aceita como verdade inquestionável por boa parte 
da opinião pública, em função de sua repetição nos 
meios de comunicação de massas, tal afirmação é 
equivocada O capítulo tributário da Constituição 
prevê apenas 15 impostos em todos os níveis de 
COillJelência, um dos quais ainda não foi criado (o 
imposto sobre grandes fortunas) e dois têm extinção 
prevista para 31-12-95 (o adicional de imposto de 
renda dos Estados e o imposto sobre vendas a va
rejo de combustíveis líquidos e gasosos). Além 
disso, a arrecadação é extremamente concentrada 
em um número pequeno de tributos. É verdade 
que existe, no Brasil, uma grande quantidade de 
taxas, cobradas pelo exercício do poder de polícia 
ou em contrapartida à prestação de serviços espe
cíficos e divisíveis. Mas não se pode propor, a pre
texto de •simplificar• o sistema tributário, que es
tes tributos específicos sejam Sl4lrimidos, e o cus
to dos serviços por eles financiados, rateado ·entre 
os impostos gerais. Por exemplo: como justificar 
que se elimine a taxa cobrada pela emissão de 
passaporte e se distribua o custo desse serviço 
para os impostos pagos pela populaçílo em geral, 
a maior parte da qual nunca viajou ou viajará ao 
exterior em toda a sua vida? 

Mas hã, de fato, aspectos em que o sistema 
brasileiro é desnecessariamente complexo. O contri
buinte esltl. sujetto, por exemplo, a um número exces
sivo de obrigações acessórias (informações solicitadas 
pelo Rsco, formuârios a preencher, exigências de do
cumentação etc.) e a uma parafernália de instruções 
normativas. Algumas dessas obrigações vílo perdendo 
lillidade ao longo do tempo, mas são mantidas por 
inércia Para as pequenas ell1Jresas o custo decorren
te do cumprimento dessas obrigações é significativo. 

Além disso, há um número excessivo de contri
buições, de vários tipos, incidindo sobre a folha de 
salários, e arrecadadas por órgãos diferentes, sem 
uniformização quanto a prazos e outros procedimen
tos. Esse exceSso· decorre sobretudo da existência 
de diversas pequenas contribuições (como as relati
vas ao Sesc. Sesi, Senai, Senac, Sebrae etc.) -

. tema tratado no item E deste texto. 
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· Desse modo, o processo de si~iiicação ciO 
sistema tributário passa, por um lado, pela simplifi
cação das referidas pequenas contribuições e, so
bretudo, por medidas relativas às regras de cálculo 
de alguns tributos e à documentação exigida do con
tribuinte, como as que se 'seguem: · · · 

a) Simplificação do Imposto de renda das 
empresas (IRPJ) 

A proposta para o IRPJ (na parte H A deste do
cumento) envolve grande simproficação tributária; ao· 
artiruar a redução de alíquotas nominais e a elimi
nação, de deduções de vários tipos presentes na le
gislação. Tal proposta pressupõe, por sinal, a revi
são geral dos incentivos· e isenções no âmbito do·or
çamento federal, tema da maior importância e sobre 
o qual o governo se omitiu até agora. Trataremos 
desta questão adiante. 

b) Redução das obrigações acessórias 

É necessário reduzir as obrigações acessórias, 
consolidar e simplificar as instruções normativas. É 
preciso, também, alterar os prazos de pagamentos 
de tributos, que são muitO reduzidos (devido à alta 
inflação passada), desafogando micro e pequenas 
empresas. Além disso, deve-se integrar, num mes
mo documento, a Cofins e a Contribuição sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) para as microernpresas, e a 
Cofins, a CSLL, o PISIPasep e o IR para as peque
nas ell1Jresas, pois a referência para o cálculo des
ses IJill!ros é praticamente a mesma (o fatu'amenb). 

20 - Isenções e Incentivos Fiscais no Orça
mento Geral da Unilio 

Embora preocupado em contlater o uso abusi
vo de incentivos fiscais pelos Estados, o Governo 
Federal, até agora,.· não apresentou nenhuma pro
posta para lidar com o problema dos incentivos con
cedidos pela União. No entanto, há diversos proble
mas associados à política de isenções e incentivos 
no âmbito do Orçamento Federal. O primeiro é que a 
renúncia tributária, no seu conjunto, representa uma 
perda muito expressiva de receita para o governo. O 
total estimado de benefícios tributários, excluídos os 
incentivos à exportação, alcançou 1 , 11% do PIB em 
1994, e está estimado em 1,33% em 1995, o que 
signifiCaria 11% da receita administrada pela Secre
taria da Receita Federal. 

O segundo problema é que esses incentivos e 
isenÇões muitas vezes não resutam em qualquer 
benefício do ponto de vista social, seja porque não 
trazem a vantagem alegada de orientar as ativida
des do selar privado para as ãreas definfcjas ~mo. · 
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prioritárias, seja porque a sua aplicação está sujeita 
a ineficiências e desperdícios. 

O terceiro problema é que os incentivos favore
cem especialmente as regiões mais ricas do país, ao 
contrário do que em geral se imagina Em 1995, por 
exemplo, estima-se que a região Sudeste, em ter
mos absolutos, será a principal beneficiária da re
núncia fiscal, absorvendo 44% do total. 

Finalmente, são sobretudo as empresas de 
maior porte que conseguem explorar a fundo os dife
rentes mecanismos de renúncia tributária. Como já 
mencionamos, esse é um dos estratagemas por 
meio dos quais as errpresas conseguem converter 
as elevadas alíquotas nominais do IRPJ e de outros 
imposfos em alíquotas efetivas bastante reduzidas. 

Diante desses problemas, impõe-se uma re
visão em profundidade do conjmto de isenções, 
incentivos e beneficios de natureza tributária Uma 
redução criteriosa dos incentivos e benefícios é 
uma maneira socialmente mais justa de reforçar a 
arrecadação do que a prática tradicional de aumen
tar a carga tributária sobre os trabalhadores e a 
classe média 

A revisão destes mecanismos será facilitada 
pelo· que já dispõe o artigo 165 da Constituição, cujo 
parágrafo 6" diz: "o projefo de lei orçamentária será 
acompanhado de demonstrativo regionalizado do 
efeifo, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 
de natureza financeira, tributária e crediticia". Quan
to mais transparente e detalhado for este demons
trativo, mais contribuirá para uma reavaliação de 
conjunto das renúncias tributárias. Além disso, é ne
cessário analisar a aplicação destes mecanismos no 
passado recente, de forma a identificar distorções e 
verificar quais incentivos e isenções não estão cum
prindo suas finalidades. 

21 - ContribuiçOes sociais 

As contribuições sociais federais constituem hoje 
parcela muifo importante do sistema tributário, com ar
recadação realizada de R$ 53,6 bilhões em 1994. 
Convém distingLir entre as contribuições sociais rela
cionadas à Seguridade Social e outras, de interesse de 
categorias profissionais e econômicas. Deixando de 
lacio o FGTS (um fundo pertencente aos trabalhado
res), as contribuições sociais ligadas à Seguridade 
são, basicamente, quatro: Contribuição para a Seguri
dade Social, Cofins, Pls.?asep e CSLL Suas bases 
de cálculo são variadas, de aoordo com diretrizes 
constitucionais: sobre a folha de pagamenfo {Contribui-

·. ção para a Seguridade SociaQ, sobre o faturamenfo 

(Cofins e PI8-Pasep) e sobre o lucro líquido das effi. · 
presas {CSLL). Já as contribuições de interesse de 
categorias económicas ou profissionais {Sesi, Senal, 
Sebrae, Sesc, Senac etc.) são em número bastante 
grande, incidindo sobre a folha de pagamenfos. 

O õnus imposto à folha é expressivo: 27,8% 
(não incluindo os 8% do FGTS, nem, naturalmente, 
itens que constituem parte do salário, corno o 13" 
salário e férias). Note-se que esse número está mu
to longe dos propalados mais de 1 00%, menciona
dos com freqüência na imprensa Sobre o fatura
menfD, ou a receita operacional bruta, também inci
de uma carga pesada (já que cumulativa, por defini
ção): a COFINS, com alíquota de 2%, e a Contribui
ção para o PI8-Pasep, com alíquota de 0,6%. 

. O tema das contribuições é bastante complexo 
e deverá, por isso, merecer uma reflexão adicional, 
em função da qual as propostas aqui apresentadas 
poderão sofrer alterações. · 

a) ContribuiçOes sociais ligadas à Seguridade 

Entendemos que o debate sobre as contribui
ções ligadas à Seguridade não é conclusivo e que 
não há base até o momento, portanfo, para modifi
cá-las. É comum se. ·alegar que a incidênCia sobre a 
folha de pagamenfD pode estimular a informalização 
das relações de trabalho, tendência que constitui 
uma das faces perversas das alterações recentes na 
estrutura dos mercados. Por seu turno, a tributação 
sobre o faturamento, ao incidir e1.1 cascata, produz 
duas conseqüências: discrimina contra as empresas 
que se situam no final da cadeia produtiva e não in~ 
tegradas verticalmente; e reduz a competitividade 
das exportações e dos sefores que competem com 
importações no mercado doméstico. Há que ter em 
conta, porém, que a manutenção de bases de cálcu
lo diferenciadas {folha, faturamento e lucro) joga no 
sentido de evitar, ao menos parcialmente, efeitos ne
gativos das quedas de atividade económica sobre a 
arrecadação. Acima de tudo, consideramos que alte
rações precipitadas poderiam colocar em risco as já 
precárias fontes de financiamenfo da Seguridade. 
Cabe recordar, por exen1plo, que a Cofins, após a 
solução de pendências judiciais que se arrastaram 
por anos, deve arrecadar, em 1995, algo em fomo 
de R$ 15 bilhões. 

b) ContribuiçOes de interesse de categorias 
econOmicas ou profissionais. 

Rnanciam atividades de treinamento, formação 
profissional, cultura e lazer, que são importantes. 
Assim, essas contribuições devem ser mantidas, 
com duas alterações. Primeiro, em beneficio da sim-
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plificação, convém uniformizar prazos e outros pro
c.ecfimentos. Em segundo lugar, é necessário mudar 
a composição dos órgãos de gestão desses recur
sos, incluindo não só representantes dos empresá
rios, mas também dos trabalhadores, que são quase 
sempre os principais interessados na boa qualidade 
dos serviços prestados. 

III -Considerações Finais 

Esta proposta está aberta a contribuições e ao 
debate. Queremos envolver os trabalhadores, prefei
tos e Câmaras Municipais, governadores e Assem
bléias Estaduais, movimentos sociais, empresários e 
a sociedade de uma forma geral neste processo de 
reforma do Estado. Estão em jogo o futuro econõmi
co do País e o papel do Estado no novo modelo de 
desenvolvimento, a relação entre o público e o priva-
do, entre o Estado e o mercado. . 

As propostas que apresentamos se inserem na 
busca de caminhos alternativos para o desenvoM
mento da Nação. Queremos construir uma socieda
de solidãria, que transforme a multidão de excluídos 
em produtores consumidores e cidadãos. 

Por isso, defendemos uma reforma tributãria 
que permita recuperar a capacidade de investimen
to do Estado e viabi6zar políticas sociais que en
frentem as profundas desigualdades geradas pelo 
capitalismo selvagem no Brasil. Uma reforma que 
enfrente o vergonhoso nível de evasão e a impuni-• 
dade de uma classe dominante que não tem qual
quer preocupação com o destino do País e da maio
ria da população brasileira 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N~, DE 1995 

(Dos Deputados Celso Daniel, Jaques Wagner, 
e outros, na Câmara, e do Senador 

Eduardo Suplicy e outros, no Senado) 

Altera dispositivos da Constituiçao 
Federal relativos ao Sistema Tributário 
Nacional e outros. 

As Mesas da Câmara dos .Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art 60 da Constituição 
Federal, promulgam a presente Emenda ao Texto 
Constitucional: 

Art 12 Acrescente-se onde couber ao Cap~ulo 
11 do Título 11, o seguinte artigo: 

• Ar!. Com finalidade de promover a ci
dadania, combater a fome e a· miséria, será 
instituído um Programa de Garantia de Ren
da Mínima, definido em lei, compatível com 
o grau de desenvolvimento do País.• 

Art 2" O § 12 do art 145 da Constituição passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

• Ar!. 145 .............................. - ........... -
§ 12 Sempre que possível, os impostos 

terão caráter pessoal e serão graduados se
gundo a capacidade econõmica do contri
buinte, facultada à administração tributária e 
previdenciãria da União, dos Estados. e Mu
nicípios, nos termos da lei, a requisição e o 
acesso às informações sobre o patrimõnio, 
os rendimentos e as operações financeiras e 
bancãrias dos contribuintes para fins de fis
calização, ficando responsável civil, criminal 
e administrativamente pela garantia de sigilo 
dos dados que obtiver, respeitados os direi
tos individuais. • 

Art 3º- É incluído o inciso III no art 146. 

••. . .. ~Art 146. Cabe à lei complementar: 
III -dispor sobre a indisponibiUdade de 

bens do responsável por débito inscrito na 
dívida ativa, até o limite do crédito constituí
do e por prazo previamente determinado. • 

Art 42 O § 42 do artigo 153 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art 153 ................................ -------·--· 
§ 42 O imposto previsto no inciso VI: 
I - será progressivo, na forma da lei, 

em relação ao valor patrimonial da proprie
dade rural; 

11 - será progressivo no tempo, confor
me o disposto no artigo 184, parágrafo ~; 

III - terá suas alíquotas fixadas de for
ma a desestimular a manutenção de proprie
dades improdutivas; 

IV - não incidirá sobre pequenas gle
bas rurais, definidas em lei, quando as ex
plore, só ou com sua tamma, o proprietãrio 
que não possua outro imóvel; 

.. · ...... ···-·--~-.·~-
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V - poderá ser objeto de convênios 
com municípios para efetivação de sua co
brança" 

Art. 5" lnclua-5e o seguinte parágrafo no art. 153: 

"0 imposto previsto no inciso VIl será 
informado pelo critério da progressividade, 
na forma da lei. • 

Art. 6º- O inciso IV, do § 1 ~do art. 155, passa a 
ter a seguinte radação: 

"Art. 155. § 1~ •..•.•......•.............•.•....•..•..... 

IV - será progressivo e terá suas ali
quotas máximas fixadas p8Jo Senado Fede
ral." 

Art. ~O inciso III; do parágrafo 22, do art. 155, 
passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 155. § 22 ..•...•.........•..•.•.•........•......... 

III - será seletivo, em função da essen
cialidade das mercadorias e dos serviços. • 

Art. ao. - Inclua-se o seguinte parágrafo no 
art. 155: 

"Art. 155 ................................................. . 

O imposto previsto no inciso III será 
progressivo, na forma da lei. • 

Art. 92 O§ 12 do art. 156 passa a vigorar com a 
seguinte radação: 

• Art. 156. ···················-············---······· 
§ 1" O imposto previsto no inciso I 

será: 
a) progressivo em relação ao valor pa

trimonial da propriedade predial e territorial 
urbana, nos termos de lei municipal; 

b) progressivo no tempo, de acordo 
com o inciso 11, § 4" do artigo 182." 

Art. 1 O. O § ~do art. 156, passa a ter a seguit
neradação: 

"Art. 156 ................................................ . 
§ ~ Em relação ao imposto previsto no 

inciso III: 
I - compete ao município onde for 

prestado o seiViço; 

11 - cabe à léi complementar fixar suas 
alíquotas máximas e mínimas e excluir de 
sua incidência exportações de seiViços para 
o exterior." 

Art. 11. lnclua~e o seguinte inciso no art. 158: 

"Art. 158 ................................................. . 
V - o produto da arrecadação do im

posto da União sobre a propriedade territo
rial rural, relativamente aos imóveis neles si
tuados, no caso de convênios junto à União, 
conforme o § 4" do art. 153. • 

Art. 12. Inclua-Se o seguinte parágrafo ao 
art. 159: 

"Art. 159 ................................................. . 
§ 4" Rca instituído o Fundo Especial 

do Distrito Federal a ser especificado em lei. 

Art. 13. Dê-se a seguinte redação ao inciso 11, 
do art. 161: ' 

"11 - estabelecer normas sobre a entre
ga dos recursos de que trata o art. 159, es
pecialmente sobre os critérios de rateio dos 
fundos previstos em seu inciso I, objetivando 
promover o equilíbrio sócioeconômico entre 
Estados e entre Municípios e o seu esforço 
de arrecadação própria 

Art. 14. lncl~ o seguinte parágrafo no arti
go 184: 

"Art. 184 .•.•..••.............................•....••...•.• 
§ 6º- A União promoverá o cumprimen

to da função social da propriedade rural apli
cando, entre outros instrumentos, a progres
sividade no tempo, ao imposto territorial ru
ral, na forma da lei. • 

Art. 15. Dê-se a seguinte redação ao art. 240 

"Art. 240. Rcam ressalvadas do dis
posto no art. 195 as aluais contribuições 
compulsórias dos empregadores sobre a lo
lha de salários, destinadas às entidades pri
vadas de serviço social e de formação pro
fissional vincliadas ao sistema sindical, geri
das de forma paritária por empregados e 
empregadores, na forma de lei." 
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l':OMPARAÇÕES ENTRE AS PROPOSTAS DO PT E DO GOVERNO COM RELAÇAO A REFORMA TRIBUTÁRIA lí'l 
Pr 

A.Eiomentoa Centrais Just•ça Frscal, Ataqua Fronlal. a M1séua e 
Combate a Evasao. Deles.a d.O federalismo 
lflbutauo 

B.C01mpo de Atuação Altcracões pMtua1s da Cor.Si•:utção e ampla 
mod•f•cação da legrsla·çêo miraconstuucton,al e da 
adm•mstracão tnbt.Jtãna 

C.Métodoa Melhor admmístração cios •moostos existentes, 
reJP. : ~IJ de remendos tnbutaucs 

O.Justiça Tributária 
1 lmpu~lo de ReMa Pessoa ffsrca Mant•do o hmít~ de isenção. r-::-auçao allquotas 

ate a fal)ca de R$2.000,00 mensws; abertura do 
IC\jue de aliquotas, variando ae !i a 50% 

2.1mposto de Renda Negativo (PGRMJ G<Jranua de uma tenda m1n1ma para ate cerca je 

2SM !protelo de hli Se-nador SupUcy) 

3.1mposto de Renda Pessoa Jurld1ca ReduçAo radical das deduções com reduçAo das 
aliquotas nominlll, mantendo sua 
progtessrvidade 

4.1mposto sobre Grandes Fortunas Regulamentaçlo e implementação Imediata 

5.Selelividade nos Impostos tndiretos Apllcaçao do principio da seletwidade j6 prev•sto 
na Con!.lttuiçlo, em esp,ee1al reduçlo,sobre os 
produtos da cesta b6sica_ Emenda 
Constltuctonal: fCMS obr~gatónamente Hl·etivo. 
seoundo a essencialidade do produto 

6.Efetiva separaçao entre os orçamentos fiscal e Garant1as de repasse automallco das 
da seguridade contnbu!çôes arrecada<tas pela ReceH1 (Cofins. e 

Contnbu.tlo sob<e o lucro liquido) " 
].Progressividade nos lmpoatos Patrimoniais na Progresswidade obrigatóna para todos 01 
COflstrtulçAo impostos patrimoniais (IPTU, ITR, Imposto so-br~ 

transmtssAo de bens lm6veis, transmisllo causa 
mortiS e dooclo oiPVA 

&.Imposto Tewtonal Rural Deve conli-nua,r no ambfto Federal e servir de 
Instrumento para a refOfma agrtda; Emenda 
Con&ülueian~ permite conv6nios para sua 
cobrança pelos munidptos 

E.Comb01te a E\'õ~s?:o 
1 Aparelnamcmo i t:ct~o1óy1co da Aum.ro~straçêo lnv.::!ill::nt::rlfos sobsta1:cta•s em mformãl1ca. 
Tr1butana Implantação de mOdelo teonologJCO moderno 

ml'f:'JI~!do é descenUai1Zada 
2 Recursos Humc~nos da Admm•stração .4rr;ph<~r a p·roporção c.ie f1sca1s engajaaos na 
Trtbutãna t•scal12'ação; efctJva fiscalização dos conlrtbuintes 

de aua renda; amptmção do nUmero de f1sca1S da 
Recetta e do INSS;'s-:vera pumção da corrupçãLJ 
na c:.·&=~ da fJscahzaçao -----~-- ~ 

Govemo 
Adaptação do S1stema Tnbutano a G!obal•zaçao. 
Centralização de compe.téncias e recursos 
lnbutiHios na Umão 
Extensa revisão dO capitulo tributário da 
Cons.tttuição e da leg.sta-çào do IRPJ 

?rQrrogaçêo do F3E e criação da CMF 

Não apresentou (tniormaçc5es prehmrnares 
1rtd1cam el1m1nação da ali quota de 35%, 
;:~ermanecenoo apo:1nas as d,e 15 e 25%, o que 
reduz1ria amaa ma1s a Jé limitada progressividade 
do IRPF 
Randa mlmma garamida de R$100.00 apenas 
para icfosos e para cfeficientes de Iam lhas com 
renda at6 R$25.00 per capita 
Reduçao parctal das deduç6ts com definlçlo de 
aliquota úmca 

omissAo lotai (embora o p,rojeto onginal seja de 
autoria do entlo .se-nador Fernando HenriQUe 
Omisso quanto a aplicaçAo do pnncip1o da 
sel&tividade; seletlvtdade obrigatótla do ICMS s6 
a partir de 1996. 

Faz caiKI com as contribuiç6es que arrecada 1 • 
desvie Plrt• pa,ra outros mln11t6-rios 

Umíta-se 1 eliminar am~guidades quanto 
poulbl,lldado elo !PTU - progressivo 

Esta<fuoliziiÇI'I"do ITR ( ntolmposto foi relegado 
1 COO<IIçlo dé môedo de troca na n~ 
cem governadores) 

"" 

Om1ssao quanto a este Item 

Omissão quanto a este ilam 
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2.Execuçao do Créd1to Trtbut•rio Fonatectmento.dos õrgãos responsáveis pelo 

Julgament-o dos recurs.;~s admmtstralivos <ta 
Procuradona da Fazenda e da JuStiça; Cnaçâo de 
V ·m1~ T nbutánas 

4. Auton-om•a da Rece1ta Federal i • M:~ tormacão da Sr:t•o::-:"ra•a li~ Receita e•n 
-:r.:!:f.,.!.!na eSpectai O!.! .3urarqwlt, 'Jinculatla a 
P:ê-Siff'ênc1a da Repúor.ca. Secretano ap.rovado 

I p<:lo S-ena-do e suje1to a prestaçao periódica de 
co-ntas ao Lsoislativo 

S.FI-exibilizaçAo do Stgil-o Bancário Emenda Constitucional faculta 6 Receita Fe-oe1al, 
ao INSS, bem como ãs admtmstraç6es tr~butànas 
estaduaiS e municipais, o acesso as i-nfo-rmações 
bancauas e finan-cetras do contribuinte, nos 
termCJs da lei e raspeltados os direitos invtdua1s 
Leg1slação infraconsiLiuc10nal eUmlnar 
ev~n1uas1s amb1gmdad-des e garanti-r o acesso do 
F1s<:o para faCilitar a condusão de pro-cessos 
admr-n•strahvos Instaurados 

F.Propoatãs C~~plementares 
liSS 

.. cõiii;iiüâ no âmbito niüõ~iCI-Pal_ Em-enda 
ConMit·UCIOnat ali quota mlmma para ·o rss :a- sua 

-. c1~~!~_fl~~ no lo-ca1l da p~~~~ção do serviÇO 
21CMS Oev~ M:!l mantido como 1mposto estadual, 

r.omtJ<dl:!r a guerra fiScal com a aprovação da lei 
c.umpl~mentar prevtsla no art1go 155 da 
Con~tiiUição de 1988 Uesoneraçào das 
expunações deve ser fmanc1ada através de 
credtlo fiscal da Umão ao::. exportadores, sem 
preiUIZO para a arrecadação dos Estados 

31PI Conttn~.-~a rto ãmb11o FWeral 

4. Sm1pllf1caçt.o Trtbutária F\E:duçào das obrigações acessóuas. 
consohdat;:âo e Slmflflflcaçao das norma!>. . ampliação dos prazos rlt: pagamento O·~ !nbutos 
(estas med1das dM.afo')am sobretudo úS 

empresas menosesJ. s1mpl1ficaçao do lkPJ. em 
fun~ão da reducâo drashcas das d~du~·ó-es 

5 tncenhvos F 1scais no Orçamento Geral da Rev v.! I) profunda da profusão de LSt:n'ÇÓt?S e 
L' mão m-cenuvos tributa nos 
6, Contnbwções Sociais Manulençao da Contr•lJuJçdo da Segt,r.l.!ade com 

bases de cálculo d1ferenc1adas (Folha, 
Faturamento e LuctoJ Conlr•buiçf.ln Je 
Catego-rias Eco-nôm•cas ou Profiss•:. ·t.:: s 
Slmptificar, umtorm1:::ar orazos e ou1~cs 
procedimentos En-U<faMs Privadas ce Serviço 
Social e Formação ProfiSSional, vmculadas ao 
SIStema sin-d+oel devem ter geridas de la,rma 
oaritéria DOt &n"!Dresénoa e trabalha-dores 

7 01slr1to Federal Criação de um F=undo oermanente 

_·. ~--.· ,_ . 

Govttno 
Omisslo quanto a este item (exceto no tocante 1 
Procu-radoria da Fazenda) 

Mantt~~m com é atualmente 

Emenda Constitucio-nal: menciona apenas • 
admlniatra-çlo tribut,rll Fed..-al. Legislaçlo 
lnfrl-con-st1tue~onal: omit.sllo quanto a este lttm 

Continua mumc1pal. Emenda Constttuc1onal: 
fixação de allquota mini ma 

Federa!1zação da legislsçAo do-ICMS com 
uniformização das aii1UOIZIS por produto em nlvel 
naci-onal Oesoneraçao das expof1a-çõ-es de 
produtos prunâuos e semielaborados. be-ns de 
Cf1Pilal e insumos agrlcolas. Perdas dos Estados 
a serem compensadas temporauamente por 
crlaçao de Ful'ldo de eficácia e dtmendo 
duvidosas 

Subsllh•' ;mr ICM5 Feueral a par11r de 1998, com 
ampliado da base de tnc1dêncra 
S1mphf1cação do ICMS e do IRPJ 

Om1ssão quanto a este 1tem 

Om•ss~o quanto a este Item 

Om1sso quanto a este item 
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Durante o discurso do Sr. Eduatrio Su
plicy, o Sr. Teotfmio V11e1a Filho, 1" Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Su
plente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Francelina Pereira 
por 20 mi nulos. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Pronuncia o seguinte disctiiSO.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, entendemos que não poderia ficar 
sem um registro imediato no SEmado da República o 
debate que se desenvolve na Comissão de Assoo
tos Econômicos, do Senado, sobre a dívida pública 
brasileira, particularmente sobre a dívida pública dos 
Estados e Municípios. 

A Comissão de Assuntos Econômicos teve a 
iniciativa, que obteve a maior repercussão, de susci
tar o debate em tomo de um tema que geralmente 
era discutido nos gabinetes dos Ministros e de algu
mas 6deranças polfticas, com o pressuposto de que 
se tratava de um assunto mais interno, mais buro
crático e que deveria ser solucionado com um diálo
go interno, de acordo com a capacidade de entendi
mento dos Governadores de Estado e de alguns 
Prefeitos Municipais. 

A iniciativa da Comissão terminou repercutindo 
em toda a sociedade brasileira, e os Estados e MU" 
nicípios passaram a estabelecer um contato, uma 
comunicação conosco, numa demonstração de que 
o Senado tem o dever e a capacidade de suscitar 
um debate que deve ser sempre do conhecimento 
da opinião pública do País. 

A verdade é que foi a partir dos debates reali
zados na Comissão que a situação financeira, dra
mática, de muitos Estados veio à tona A busca de 
uma solução negociada é um objetivo perseguido 
pelo Senado, não apenas no exercício de sua atri
buição constitucional, mas no interesse da preserva
ção do princípio federativo. 

Convém salientar, desde logo, que há uma pro
funda diferença entre o debate exercitado pelo Con
gresso Nacional, particularmente o Senado, e o Po
der Executivo. 

Com a minha experiência, no exercício da vida 
pariamentar por mais de 1 4 anos, na Câmara dos 
Deputados, e por um mandato na Câmara de Verea
dores de Belo Horizonte e também pela experiência 
de Governador, sempre percebi que esses debates 
deveriam ser desenvolvidos com uma participação 
da _?pinião píblica dos Estados, dos Municípios e de 

todo o País. Ocorre' que, de um morrisnto para oUtro, 
resolvido que foi o problema da dívida externa pelo 
mecanismo do alongamento dos prazos e pela dimi
nuição dos juros, o velho tema da dívida externa 
passou a segundo plano; e, de um momento para 
outro, passou a ocupar as manchetes do País, exa
tamente a dívida pública dos Estados e dos Municí
pios. E mais do que isso: esse debate revelou uma 
condição aparentemente verdadeira de que não se
ria mais possível aos Estados e Municípios encon
trarem soluções adequadas sem a participação fi
nanceira, e não apenas de negociação com o Go
verno Federal. 

Não se tratava mais de um problema regional 
ou local, mas de um problema nacional; não se tra
tava mais de um problema de pequena dimensão, 
mas de macroeconomia, vale dizer, de economia 
nacional. 

Ora, a posição assumida pelo Senado, com 
ampla repercussão em todo o País, fez com que o 
assunto passasse a ser do conhecimento de todos 
os segmentos da população: de prefeitos, vereado
fel>, lideranças, sociedades não-governamentais, en
tidades intermediárias. Todos passaram a desejar e 
a exigir um conhecimento de como os Estados e 
Municípios chegaram a uma situação tão dramática, 

, como a anunciada pela imprensa, depois do debate 
suscitado pelo Senado. 

Ocorre, porém, que o Senado, como disse 
hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos, tem 
uma capacidade de acelerar as pressões, de mobifi-

'. zar as pressões, de estendê-las. Ao mesmo tempo, 
o Poder Executivo tem a capacidade de servir de 
amortecedor dessas mesmas pressões, de forma 
q(Je o diálogo entre o Congresso e o Poder Executi
vo fica bastante difícil. Talvez a falta de uma mobili
zação de todas as áreas do Executivo decorra do 
fato de que o tema da dívida pública, por exemplo, é 
sempre debatido onde não existe emocionalidade e 
onde existe aparentemente apenas a racionalidade. 

Mas esse episódio do endividamento dos Esta
dos e Munlcípios revelou facilmente que toda essa 
mobilização, provocada pelo Senado da República, 
desde o primeiro debate suscitado na Comissão de 
Economia, passou a envolver também os gabinetes 
de Ministros, os palácios. E, de um momento para 
outro, governadores e prefeitos municipais passa-

. ram a manter con!alo com o Congresso Nacional, 
partic:Uarmente com o Senado, no pressuposto de 
que iríamos contribuir de forma decisiva para que se 
definisse o caminho da solução ou mesmo para en
contrá-la Ocorre que sabíamos, desde a primeira . 
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hora,· que o Governo Federal não iria aportar ne- · 
!)hum capital, nenhum recurso para solucionar o pro
blema da dívida pública dos Estados e Municípios. 

Meu Estado, que se fez representar nas duas 
reuniões da Comissão de Assuntos Econõmicos pe
los Secretários de Fazenda e Secretários de Plane
jamento, revelou, desde a primeira hora- seu endivi
damento corresponde a R$8,5 bHhões, sendo R$6 
bilhões referentes à dívida mobiliária e R$2,5 bilhões 
à dívida contratual .- que não pleiteava nenhuma 
destinação de recursos do Governo Federal para pa
gamento desse débito. O que Minas Gerais deseja
va era contribuir, de forma possível e de acordo com 
os mecanismos que fossem suscitados e estabeleci
dos, para que se encontrassem meios que lhe per
mitissem honrar sua dívida 

Na verdade, o nosso Estado deseja solução 
que atenda a todos os outros Estados brasileiros, 
mas particularmente Minas Gerais tem o compromis
so de saudar a sua dívida contratual, prevista e esta
belecida mediante mecanismos assinalados no mo
mento da assinatura dos contratos. Ao mesmo tem
po, deseja um diálogo com o Governo Federal para 
a definição de meios que paralisem o crescimento 
vertiginoso da dívida mobifiária, vale dizer, da divida 
tomada no mercado de títulos. 

Ora, o que desejamos agora é que o ~ndivida
mento dos Estados e dos Municípios, mais particu
larmente dos Estados, seja solucionado o mais rapi
damente possível, com a colaboração do Senado e 
com o pleno apoio, como já está acontecendo, do 
Governo Federal. Paralelamente, deve-se estabeie
cer um debate sobre o problema social, que se agra
va em decorrência da dívida pública da União, dos 
Estados e Municípios. 

Os planos econõmicos estlkl definidos; o plane
jamento financeiro, não obstante o falo de que sofre al
terações, tem visibilidade, mas a ques!lkl social se 
agrava, e as soiUÇiles apontadas e exeroíladas pelo 
Governo não são suficientes para atender à situação 
de pobreza e miserabilidade em que se encontram 
pelo menos vinte m~hões de bras~eiros. A situação de 
pobreza atinge todos os Estados, não apenas nas ci
dades, nas favelas, mas também nos campos. 

O nosso desejo é de que se estalbeleça o mais 
rapidar:nente possível, por parte do Governo Federal, 
mecarusmo mais amplo que possa minorar as atribu
lações pelas quais passa essa população desassisti
dado País. 

Venho, portanto, em nome do meu Estado e 
dos mineiros, registrar que se está procurando solu

, ção - repito - para o problema do endividamento púb1i-

co dos Estados e Mmlcípios. Manifesto -ainda espe- -
rança de que o Governo encon1re meios mais am
plos, mais vastos e conte com mais recusas para 
equacionar o problema social e para contribuir com 
a construção de uma sociedade mais justa, mais hu
mana, fazendo desaparecer, tanlo quanto possível, 
a gigantesca diferença de renda e de riqueza entre 
as pessoas. 

O Sr. Arlindo Porto- Permrre-me V. Ex" um 
aparte? 

. O SR. FRANCELINO PEREIRA - Ouço V. Exª 
com mlito prazer. 

O Sr. Arlindo Porto - Cumprimento o nobre 
Senador Francefino Pereira pela oportunidade deste 
seu pronunciamento. Sem dúvida, essa é uma gran
de preocupação não apenas dos membros integran
tes da Comissão de Orçamento. Ouvimos hoje os 
Ministros do Planejarnento· e Orçamento e da Fazen
da, na Comissão de Assuntos Econômicos, falarem 
sobre questiles relativas às dívidas dos Estados. 
Preocupa-nos sobremaneira esse assunto. V. Ex" 
como ex-Governador de Minas Gerais, soube periei~ 
lamente administrar com probidade, com coerência, 
priorizando investimentos especialmente no atendi
mento às questiles sociais. Sentimos que essa 
questão não se restringe ao nosso Estado de Minas; 
pelo contrário, Minas Gerais está em condição mais 
confortável do que outros Estados. Por isso, é mlito 
oportuno o pronunciamento de V. Ex"; é importante, 
principalmente porque estamos vivendo um proces
so recessivo, de redução de arrecadação e de cres
cimento das despesas dos nossos Estados. Sabe
mos que precisamos, sim, manter o nosso Plano de 
Estabclização Econômica O Plano Real é importan
te, mas não adianta, ao final, termos um Plano Real 
com Estados falidos, com populações sofrendo, com 
Municípios quebrados. como acontece no nosso Es
tado de Minas Gerais. Saúdo o nosso ~ustre repre
sentante de Minas Gerais, cumprimentando-o pela 
oportunidade do seu pronunciamento. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Muito obriga: 
do pelo seu aparte, que contribuiu mlito para o meu 
discurso. · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Conce
di) a paiavra ao Senador Carias Bezerra (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos. 

O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronm
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, no plenário 
da Casa, estive atento a algms pronunciamentos 
que toram feitos. 
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O Senador Jefferson Péres insistentemeirte ba- que sou favoiável. Sou favorável a que a mulher te- · 
tia em uma tecla que é fundamental para o desen- nha condições de optar. Essas questões estão con-
volvimento do País: a questão da moralidade, da ho- jugadas, elas são intrínsecas, e hoje falamos de mi-
nestidade, da ética na condução da coisa pública; o sérias neste País. 
Senador Carlos Bezerra manifestava-se na tribuna Mas, antes de falarmos em miséria, temos que 
desta Casa sobre a reforma agrária falar de conscientização. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na dança dos O Sr. Emandes Amorim - Senador Gilvam 
miseráveis, na dança dos deserdados, no rejeito da Borges, permite-me V. Exói um aparte? 
sociedade podemos observar as variáveis do fenô- O SR. GILVAM BORGES - Senador Emandes 
meno de fragilidade em que o País está mergulhado. Amorim, desde que seja breve, pois o tempo é curto 
Basta ver as nossas penitenciárias, transbordando e o País necessita de urgência 
de pessoas, muitos já na condição inata, mas sabe- o sr. Emandes Amorim - Senador Gilvam 
mos que uma grande maioria vinda de um processo Borges, vejo que V. Exª é exigente. Aliás é o que de-
de marginalização. veria ser esta Casa Este Brasil é o país do faz-de-

A prostituição tem sido também uma palavra conta, políticas e mais políticas, reforma agrária, 
de ordem, não só a prostituição sexual, do envolvi- sem-terra, a propaganda do que o Presidente faz a 
mento, mas a prostituição moral. Estamos numa cri- cada minuto, a cada dia em relação ao encaminha-
se moral tenfvel, e para que o País se levante é pre- mento deste País, as prisões, como bem disse V. 
ciso que essa condição comece a se formar nas no- ~. lotadas. Mas neste Senado, pelo que vejo, a 
vas lideranças que surgem. maioria dos seus componentes está de braços cru-

Quero, sim, parabenizar o Governo Fernando zados diante da problemática nacional. O Brasil está 
Henrique Cardoso, que tem mobilizado uma eqLi- realmente com pressa, com pressa de ter éuidados 
pe no sentido de encontrar alternativas e ajustar, com a condução deste País. Nesta semana, na mi-
principalmente, a economia do País. E a Nação nha terra, houve um amotinado de presos que briga-
tem de reconhecer: a contribuição do Governo ram e quebraram cela por falta de comida E há uma 
Fernando Henrique está na reforma da ConstitLi- infinidade de casos como esse no País. Por isso, 
ção. Essa é uma contriblição decisiva para a go- acho que precisamos aluar. Esta Casa tem uma 
vemabilidade. grande responsabilidade com a direção deste País. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à Não é só o Presidente da República que deve abrir 
tribuna, hoje, para falar de objelividade, planejarnen- os caminhos, mas também esta Casa, impondo-se e 
to, ação e resultados. E este País precisa disso, pre- exigindo o melhor cumprimento das obrigações para 
cisa resolver essas questões. Nós temos uma dívida com este País. Mas ficarmos aí assistindo a esse 
que precisa ser resgatada problema dos sem-terra, à troca do Presidente do 

Anteontem, assistindo a um programa de tele- INCRA, entrando um outro presidente e não haven-
visão, vi uma entrevista do Prefeito de São Paulo do nenhuma solução para o problema, implica em 
Paulo Maluf dizendo estar franqueada a rede de que este Brasil está à mercê de tomadas de posição 
hospitais do município para dar uma ajuda decisiva e precisa, não só por parte desta Casa mas dos ou-
na questão do planejamento familiar. Achei inferes- tros segmentos, de mais seriedade para com esta 
santa a objelividade do Prefeito, fazendo algo práti- Pátria. Obrigado. 
co pelas mulheres da periferia, aquelas que não têm O SR. GILVAM BORGES- Com mt.ito prazer, 
o alcance das informações ou, pelas situações como incorporo o aparte de V. ~ ao nosso pronuncia-
elas se apresentam na sociedade, não têm outra ai- men!o, nobre Senador Emandes Amorim. Sabe V. 
temaliva e buscam melhores condições. As cadeias ~. Senador, que é preciso uma consciência históri-
estão cheias. Nas ruas, quando passamos nas es- ca, para que venhamos a compreender todas essas 
quinas, vemos um exército, um batalhão que vem e ações. Realmente, o Brasil é um país jovem Não 
que não tem perspectivas de futuro. Parabenizo o podemos comparar o Brasil com os Estados Unidos 
Prefeito Paulo Maluf, apesar de não ser do mesmo ou com algum país da Europa Há miscigenação. 
partido. Aprecio essas decisões importantes. Essa Acho que temos avançado bastante. 
atitude deu uma opção àquela muher carente, àque- Agora, é preciso objetivar, além dos planos de 
la mulher que não tem condições, talvez pela própria médio e longo prazos, este Pais precisa ter investi-
condição de ignorância, e que vive com uma prole. mentos sérios, com a responsabifidade dentro das 

. Milhares delas se submetem ao vexame do aborto, atribuições das instituições. Hoje, cumprimos o pa-



· Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 65 

pel do legislador. Estamos aqui, as duas Casas, Se- milhares. Hoje, as cadeias estão desse jeito. Podem 
nado e Câmara, porque temos que usar, além das ter certeza de que, no futuro, se não houver um plane-
proposições e proje!os de leis, a tribuna, a denúncia jamento sério, a população carcerária será dez vezes 
ou o incentivo com elogios sérios, e o bom Governo maior do que a aluai - insustentável. É o ponto a que 
sempre procura tirar das oposições as boas idéias chegou a questão da criminalidade no Rio. O antro de 
para tentar ajus!á-las. corrupção do narrotráfico dilapidou as instituições: o 

Tenho elogiado muito este grande Governo Exército, a Policia, que está tentando se refazer. 
Fernando Henrique Cardoso, sim, por uma questão O Governo está numa situação delicada On-
que acho fundamental, que é esse ajuste da Consti- tem, conclarnarr.os o Presidente da República, Se-
tuição, a reforma da Constituição, para se dar a go- nhor Fernando Henrique Cardoso, a que tome algu-
vemabilidade. Por outro lado, temos uma tucanada mas providências sérias e práticas; há recursos para 
ai que - por favor - não é brincadeira São intensos tanto, e vamos fazê-lo. Acreditamos neste Pais, ape-
debates, muitos tecnocratas distantes da realidade sar daquelas posições dos derrotados: "Não, o. País 
do Pais, que não conhecem o Brasil. ESta é a reali- não tem mais jeito ... • Acredito muito neste Pais; é só 
dade. uma questão de ajuste, de investimento na educa-

Recentemente, tivemos um encontro na Ama- ção, no planejamento familiar. Falamos de menor 
zônia com 1 00 Parlamentares, sediado na capital do abandonado, de população carcerária, de prostitui-
meu Estado, Macapá. Mais de 70% dos Ministros ção, desses rejeitas da sociedade; âos bolsôes de 
não conhecem o Brasil. Esta é a realidade. miséria; o último confronto ideológico . deste País, 

Tenho questionado essa imensa lentidão. Um que não a própna miséria, está no campo. 
exeOlJlo: acabar8m com a Legião Brasileira de Assis- Um dia desses, ro-ela televisão, vimos os pro-
tência, dentro de t.m plano, e começaram a conjectu- prietários de terras se armando. Do outro lado; as 
rar. Acabaram com urna instituição sólida de assistên- instib.ições da sociedade civil organizada, corno a 
cia social neste Pais todo, a LBA, onde se poderia eli- igreja, levantando a última bandeira, organizandÓ os 
minar alguns prog"!JllllS mais palemalistas e essas sem-terra no trabalho de invasão: confronto, choque. 
instituições poderiam servir corno elo de mobilização Considero essa a última fronteira ideológica, porque, 
dentro das escolas, em conjugação com Ml.l'licipios e fazendo uma análise, sabemos que em todo o Brasil 
Estados, para viabilizar alguns planos importantes. há um orquestramento de fundo politico. Ninguém 

Por que acabaram com aLBA? Aí surgiram as pode negar que há uma condução politica. 
comunidades solidárias. Não sai do lugar. O preces- Precisamos urgentemente da reforma agrária, 
so burocrático é tão teirível que as milhares de pre- mas as últimas propostas comunistas, as últimas 
feituras do País não têm nem procurado esses pro- propostas socialistas, que diziam que os bens deve-
gramas que eles colocam à disposição, em folhetos riam·ser divididos igualitariamente, já caíram por ter-
informativos, e mandam para os prefeitos e para os ra. Com a Revolução de 1917, partimos para o grali-
govemos estaduais. de sonho. Perseguimos o grande sonho que um dia, 

Estou com um desses livros de planos - muito após a Revolução Industrial, foi protagonizado por 
bonito, bem escrito, tudo programado, direitinho; Karl Max e Engels, de que poderíamos viver em 
mas não funciona Este País está paralisado, justa- uma sociedade justa e igualitária, com o Estado san-
mente pela falta de conjugação da visão técnica com do um grande gestor e, através de um grande arma-
a visão prática do que estamos precisando. zém, dividindo os bens para suprir a necessidade do 

Ora, quem tem consciência sabe, perfeitamen- povo e da sociedade. 
te, que este País só tem um caminho e uma alterna- Caiu o Muro de Berlim. A União Soviética se cfM-
tiva: o investimento no homem, pelo próprio homem, diu. A sociedade vive momentos históricos na sua 
porque é pela ignorãncia que se pode medir a capa- reorganização. Agora, está prevalecendo o conheci-
cidade de um povo. menta. O mundo está mudando. E falamos em refor-

Cemo mencionei no início do meu pronuncia- ma agrária no Pais com saudosismo, esperando que 
men1o, as cadeias deste Pais estão transbordando. isso nos leve a t.ma revolução - mentira; papo-furado. 
São poucos os brasileiros que conseguem ver essa É a última baildeira ideológica que ainda se levanta na 
realidade triste e chocante. A prostituição terrível, a periferia do Pais. O que se precisa é fazer justiça. 
nossa juventude entrando num processo de degra- Fico impressionado com o fato de o Presidente 
dação - tudo isso está conjugado; juntam-se as pe- da República ir à televisão, acompanhando o exage-

'. ças. Os batalhões ehegando, nas ruas. E vêm aos ro dessas manifestações, dizendo que dará priorida-
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de à reforma agrária Já deveria tê-lo feiio há muito 
tempo, amenizando essa situação. Temos ainda 
quatro ou cinco Estados que estão em conflito por 
serem eminentemente agrícolas, com terras produti
yas. Porém, o direito de propriedade está consolida
tio pela própria democracia. Não há mais alternati
vas. É preciso buscar a justiça social. Que o faça o 
Presiden!e da Replbflca. Sua Excelência nomeou o 
seu secretário particular para Presidente do INCRA -
muilo bonitinho, na retórica -, mas tarmém deve pro
vê-lo de recursos, para que se possa fazer um trabalho 
integrado com o Governo do Estado, rom ações con
juntas com o INCRA. A Nação tem o levantamento 
dessa realidade. Se tiver que desapropriar, que se en
tre em en!endimento com o proprie1ário da terra e que 
se pague o valor justo; que se implan!e a reforma 
agrária; mas o direito de propriedade é garantido. 

O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador, permi
te-me V. Ex" um apar!e? 

O SR. GILVAM BORGES- Senador Lauro Cam
pos, concedo o aparte com prazer, desde que V. Ex" 
seja complacente comigo e o faça rapidamente. 

O Sr. Lauro Campos - Serei rapidíssimo, 
como o Brasil espera e exige. Estou vendo V. Ex" fa
zer uma proclamação em tomo da justiça. Gostaria 
de saber se V. Ex~ está se referindo à justiça raivosa 
de Nietzsche, à justiça socialista, à justiça cristã ou a 
essa propalada justiça capitalista que nós conhece
mos tão bem. Muito obrigado. 

O SR. GILVAM BORGES - À justiça democrá
tica. Nobre Senador Lauro Campos, V. Ex•, como é 
um pesquisador, um homem de úma larga eXPeriên
cia, de um conhecimento por todos reconhecido nes
ta Casa, sabe que já se despolarizaram essas ten
dências entre capitalismo e socialismo. Estamos em 
outro processo, de lima. sociedade glóoolizada. 
Compreendo perfeitamente o saudosismo de V. Ex". 
Mas a justiça que pedimos é uma justiça em que as 
instituições sejam garantidas. É a justiça democráti
ca, a partir da qual se es!enda a justiça social; para 
esta, é preciso a sensibilidade principalmente da
queles que estão no exercício do poder na área do 
Executivo: o Presidente da República, Senhor Fer
nando Henrique Cardoso, juntamente com os seus 
Ministros. Acredito que o processo se encaminhe 
bem, e acred~o neste País. Não sou daqueles nega
tivistas, que choram e se lamentam. Acredito que 
es1e País irá avançar. 

Sr. Presidente, agradeço a compreensão de V. 
Ex", por ter eu ultrapassado um pouco o meu tempo. 
. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -~ A Pre
sidência convoca sessão deliberativa extraordinária 
do Senado a realizar-se hoje, às 18h30min, destina
da à apreciação do Requerimento n" 1.237, de 1995, 
corno matéria de Ordem do Dia, e leitura e aprecia
ção de requerimento de urgência. 

A Presidência de!ermina que sejam abertos 
desde já os painéis para o registro de compareci
mento à referida sessão. 

O SR. MAURO MIRANDA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V. 
Ex• a palavra, por 5 minutos. 

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, passarei a ler a nota da Chapa 
encabeçada palo Deputado Alberto Goldman, na úl
·tima convenção do PMDB, de domingo. 

"Um Partido se apresenta forte se tiver 
unidade e s6 o representa com força quem 
tiver legitimidade. . . 

Por isso nós, do PMDB, em nome da 
Chapa encabeçada pelo Deputado Alberto 
Goldman, decidimos: 

1 - recorrer às 1nstãncias cabíveis para 
decidir sobre as irregularidades havidas no 
processo eleitoral do último dia 1 ~ de outu
bro, no Oirelório Nacional; 

2- defender, em qualquer hipótese, a 
unidade do PMOB como exigência funda
mental da vida partidária nacional. 

Brasma, 03 de outubro de 1995. • · 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS - Passo a palavra ao 
Senador Ademir Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, por 
cessão do Senador Lauro Campos. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, no dia 3 de outubro de 1953, o então 
.Ptesidente Getüio Vargas sancionava a Lei n" 
2.004, criando a PETROBRÁS, que viria a ser cons
tituída a 1 O de maio de 1954. A grande empresa es
tatal. do petróleo es1á comemorando, portanto, 42 
anos de vida A Lei n" 2.004 é um dos esteios da 
Nação. Não há, no Brasil, nenhuma lei que tenha 
gerado frutos tão muitiplicadores quanto ela, como 
teremos a oportunidade de verificar ao longo dess.él . 
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digressão histórica, a fim de entendermos o signifi- mou os exércitos e tomou imbatível a ror<;!! naval 
i:ado da referida data para a auronomia tecnológica que toram mobilizadas, treqüentemente, para fazer 
do Brasit em setor estratégico da importância e da valer seus interesses, os interesses da Inglaterra em 
complexidade do petróleo. diferentes partes do mundo. Após a Independência, 

A comemoração desse feito histórico dos brasi- o Brasil confiou à Inglaterra a defesa de sua sobera-
leiros, citado na Carta-Testamento de Getúlio V ar- nia, entregando àquele país a sua economia. Do do-
gas, após o suicldio, deve ser enfatizada justo no mínio português passamos ao mais elaborado domí-
rnomento em que poderosas torças econômicas in- nio inglês. Por isso, podemos desfrutar de algumas 
temacionais conspiram abertamente para conquistar marcas do progresso de então, como as estradas de 
esse verdadeiro palrimônio nacional que é a PE- ferro, as usinas elélricas e telefones nos pontos de 
TROBRÁS. Fala-se em globalização econômica hoje maior desenvolvimento. 
como já era praticada no Descobrimento do Brasil, Éramos obrigados a receber os produtos indus-
quando as forças de ocupação política, militar e eco- triafJZados made in England, oferecendo as matérias-
nômica ditavam as regras que lhe pareciam mais primas de que precisava o sócio doninador. Fornecia-
convenientes à defesa dos seus interesses. O domí- mos açúcar, cacau, café, ferro, ouro, manganês, quart-
nio de mercado para os produtos da corte e as ne- zo, areia monazítica, etc. Enquanto isso, alguns pc:iu-
cessidades de matérias-primas eram, como ainda cos paises tinham que entregar seu petróleo, única ri-
hoje, as preocupações principais das nações hege- queza que possuíam, como a Rússia, o Méxioo, a Ve-
mônicas. Não nos esqueçamos de que a Companhia nezuela e nações da África e do Oriente Médio. Até a 
das lndias Ocidentais, a primeira multinacional do Segunda Guerra Mundial, o Brasü segt.iu subordinado 
mundo, foi criada na fase do descobrimento. ao domínio econômico da Inglaterra ~ 

Todos se referem à globalização como se O contrrto lllUldial, provocado pelos nazistas, 
fora um fenômeno novo no mundo. Na fase colo- acabou beneticiando o Brasil, que conseguiu actmu1ar 
nial, a globalização já existia Descoberto, o Brasil razoáveis e preciosas reservas cambiais_ No pós-guer-
passou a enviar para a Corte suas riquezas e a ra, Sl.lge um ainda iilcipiente processo de industrializa-
garantir mercado para os produtos que o coloniza- ção. É dessa época a usina hidreléfrica de Paulo Afon-
dor lhe enviava. Inglaterra, Holanda, Espanha, so. O esforço pela industrialização resultou da ação do 
França, Portugal exerciam completo domínio sobre Governo de Getüio Vargas, que não subordinava os 
os oceanos e os continentes, e impunham as suas interesses nacionais aos das potências estrangeiras 
condiÇÕes. Mais tarde, tomou-se importante o tra- dominantes. Se tivemos alguns beneffcios, também 
balho escravo, justificando o tráfico de braços da experimentariarnos marcante mudança de domínio -
África para as colônias, incluindo o Brasil. Nossos deixamos a órbita da lnglalen;l para gravitar em tomo 
irmãos africanos foram caçados como animais e da esfera de infiuência dos Estados Unidos-
colocados a serviÇO· do capital e dos interesses A nova fase marcaria o Brasil e os demais paf-
econômicos dominantes. ses da América Latina de forma indelével. Passa-

Nesse processo, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. mos a constituir, nesse subcontinente, o que a im-
Senadores, esvaíram-se as riquezas extraídas do prensa internacional chamava de •quintal dos Esta-
nosso subsolo, como ouro, prata, diamantes e es- dos Unidos". Por décadas, impõe-se a Pax America-
meraldas. Muitos estudiosos sustentam, hoje em na, que se traduzia em direta interferência dos Esta-
dia, que a extração de mineral no Brasil foi uma das dos Unidos na vida doméstica dos paises latino-
grandes fontes de financiamento da Revolução ln- americanos. Os norte-americanos estimulavam os 
dustrial inglesa do século XVIII. A Revolução lndus- governos subservientes, empresários, testas-de-fer-
trial provocaria mudança radical no equilíbrio de for- ro e a imprensa comprometida e puniam os países 
Ças, gerando a máquina a vapor que substitUiu as que ousavam desafiar seu poder imperial, estimulan-
velas do navio, os velhos teares e o braço humano. do golpes de Estados e quarteladas que se espalha-
Foi um passo decisivo na evolução tecnológica da ram por toda a América Latina em data bastante pró-
humanidade, mas também serviu para consolidar o xima para que pudéssemos esqueeer. Era subversi-
domínio imperial da Inglaterra vo quem contestesse a nova ordem. O macartismo 

Surgia um novo e mais bem elaborado ciclo da dos Estados Unidos era modelo vigente no Brasil e 
globalização. Surge a era da Inglaterra, que, como em todo o mundo periférico. 
Portugal, de uma pequena porção de terra, na ver- A globalização tinha o mesmo fim e empregava 
dade uma ilha, dominou o mundo. A tecnologia ar- meios mais modernos para garantir o domínio polítf-
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co e económico. A esquadra norte-americana vigia- -O sR": ÁDEMIR ANDRADE·- ouÇo com mLita 
va os interesses económicos de Tio Sam. Os com- atenção o aparte do Senador Lauro Campos. 
P<>nentes eram, como continuam a ser, os mesmos: 
o domínio pela dívida, o bloqueio dos conhecimen
tos científicos e tecnológicos, a sonegação sobre 
tecnologias de ponta e o recrutamento da classe do
minante para aliada desse jogo. O sistema não 
muda intrinsecamente. Apenas evolui, sofistica-se. 
Os paise5 sUbmetidos à esfera dominante compram 
produtos de alto valor agregado e suprem o parceiro 
mais importante com matérias-primas e produtos de 
menor valor tecnológico. 

Fornecedores de matérias-primas, os países 
dominados estavam sujeitos a proibições veladas ou 
explícitas - não devíamos nos envolver em petróleo, 
monopólio dos cartéis norte-americanos e ingleses-, 
como não podíamos nos aventurar pelos novos ca
minhos da energia nuclear. Estávamos inibidos. Não 
podíamos pensar na organização e estruturação de 
nosso desenvolvimento tecnológico. Era e é a lei da 
selva do imperialismo político e económico, que con
tinua a viger de forma bem mais sofisticada O mun
do continua globalizado, enquanto exercíamos o 
nosso papel subalterno e dependente. 

~ em tal contexto, Sr. Presidente, Sr>s e Srs. 
Senadores, que temos a louvar as poucas e bem-su
cedidas experiências nacionais. Experiências gera
das e discutidas soberanamente neste Congresso. 
Experiências que deram ao Brasil o direito de pensar 
como Nação. Refiro-me à criação da Companhia Si-

. derúrgica Nacional, quando conquistamos o direito 
de iniciar a industrialização das nossas imensas jazi
das de ferro. Vejam bem! O País que tinha as maio
res reservas mundiais de manganês e minério de 
ferro não tinha condições de industrializá-los. Era 
área de domínio dos alemães, ingleses, norte-ameri
canos e japoneses. 

Eis aí um marco histórico do desenvolvimento 
nacional, cuja importância ainda não chegou a ser 
adequadamente dimensionada no Brasil. E o que 
dizer da criação da Companhia Vale do Rio Doce, 
que nos deu dignidade na área dos minérios, afas
tando daqui as companhias predadoras, habituais 
abridoras de buracos? A Vale do Rio Doce trans
formou-se na maior mineradora do mundo, pro
prietária de portos, estradas de ferro, usinas de 
beneficiamento de diferentes minérios, além de 
detentora do mapa do subsolo do Brasil. A cobiça 
internacional volta suas atenções sobre a Compa-
nhia Vale do Rio Doce. · 

O Sr. Laura campos - Permite-me V. Exª um 
· aparte, Senador Ademir Andrade? 

O Sr. Lauro campos- A meu ver, V. Exª está 
abordando um tema da máxima complexidade e da 
máxima importância, quais sejam as relações inter
nacionais que caracterizam a inserção do Brasil, ou 
as formas de inserção que, sucessivamente, o Brasil 
teve em seu processo de participação na economia 
mundial, de globalização, como V. Ex• muto bem 
colocou. O capitalismo, que já nasce com uma forma 
transbordante de atividade, obviamente, transborda 
as fronteiras dos Estados nacionais e tende a um 
processo de globalização permanente. O que me 
pareceu, ao longo de minha vida de estudo sobre os 
fenômenos económicos, mais difícil de compreender 
é que uma economia como a brasileira apresenta 
sempre superávit na sua balança comercial; ela 
transfere riqueza real para o exterior, como numa 
economia dominável, como numa economia explora
da, ela tem superávit no balanço de pagamentos. O 
Brasil só teve déficit no balanço de pagamentos na 
década de 70 do século passado e na década de 70 
deste século, quando o endividamento externo per
mitiu-nos adquirir um poder de importação ml.ito 
grande, que fez com que o valor das nossas impor- ~ 
tações ultrapassassem o das exportações nessas 
duas décadas. E agora, com esse malfadado plano, 
que preparou uma barriga d'água, uma reserva adre
de preparada, para que importássemos mercadorias 
num valor superior ao das importações. a fim de 
manter o achatamento dos preços internos. dando 
ao Plano Real uma aparência de vitória Ao contrário 
do que deveria ocorrer, se vendemos, historicamen
te, mais do que compramos, se exportamos pau-bra
sil, e os navios que vinham para cá vinham cheios 
de pedras para fezer lastro; se exportamos açúcar, 
se exportamos ouro, se exportamos sempre a mais, 
um valor superior aos de nossas importações, deve
ríamos ser credores do resto do mundo e não ter dí
vida externa crescente. Então, para ncis explorar de 
novo, as relações internacionais transformam a nos-
sa posição, que deveria ser de credores do resto do 
mundo, em devedores contumazes e permanentes, 
devendo JJ3gar juros abusivas e ainda ter governos 
que espicham, esticam, que modificam o tal do perfil 
da dívida externa, para que nossos filhos, netos e 
bisnetos continuem sendo devedores dessa impagá
vel dívida externa. De modo que, realmente, comes
ses governos que estão ar e que representam o anti
estado nacional, no dizer de Fernando Henrique 
Cardoso, o antiestado nacional incrustado no BrasH, 
dificilmente sairemos dessa relação de dupla expio- · 
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ração: exportadores líquidos de riqueza real e devã- - da!Ória por mui!~ te~. O petróleo ~traícÍÕ erúeli-
dores aos banqueiros mundiais. São dois braços nado na Inglaterra e nos Estados Unidos e nas rotas 
que nos exploram e, se nos livrannos deles, como de seus interesses econômicos e vendido nos pai-
aconteceu parcialmente com 9 Japão e com a Ale- ses marginais, entre os quais o Brasil. O preço era o 
manha de Hitler, por exemplo, que fez com que es- do cartel, e essas empresas punham e dispunham 
sas duas armas, esses dois braços internacionais de governantes e governados. Quem se aventuras-
deixassem de sufocar a economia alemã, nós não se a enfrentá-las era deposto ou morto. A crônica 
poderemos pensar em um desenvolvimento real- dos crimes praticados à sombra do petróleo já en-
mente sustentado. Muito obrigado. cheu muitos livros. 

O SR. ADEM/R ANDRADE - É uma pena, Se- O exemplo antológico, triste, cinematográfico, 
nadar Lauro Campos, que nem todos enxerguem foi o de Mossadegh, que, como Primeiro-Ministro do 
por essa ótica. Na verdade, desde 1982, quando 0 I rã, tentou nacionalizar o petróleo de seu País. Mon-
Brasil se submeteu ao acordo com o Fundo Monetá- totH>e no Irã, pela primeira vez, uma Passeata com 
rio Internacional, a "necessidade" deles de que nós Deus pela Familia e a Propriedade, como se fez no 
tenhamos sempre esse superávit absurdo é que or- Brasil em 1964. Mossadegh foi deposto, e seu país 
dena nossa economia. Tudo é feito, tudo é planeja- submetido, por mais de 20 anos, às empresas do 
do, tudo é manipulado neste País, toda a nossa eco- cartel. No Brasil, o petróleo era uma questão irresol-
nomia é conduzida de forma a gerar esse superávit vida. O cartel dizia que não tínhamos petróleo, não 
absurdo na balança comercial brasileira e mandar, instalavam refinarias aqui e nos submetiam ao petró-
daqui para fora, nossas riquezas. É armadilha a que leo que vendiam a preços escorchantes. Não deli-
foram submetidos, sob ditaduras militares, lodos os nhamos, então, nenhuma tecnologia petrolífera No 
países do Cone Sul da América do Sul. T odes pas- segundo Governo Vargas, o Brasil ainda era um 
sarnes por ditaduras militares e nos submetemos à País essencialmente agrícola, dependente do supri-
annadilha da dívida externa, para, a partir daí, vir a mento estrangeiro na maior parte dos produtos que 
liberalização, mas então já sob o domínio econômico consumia. Empresas de engenharia, de construção 
do Fundo Monetário Internacional e com nossa eco- e montagem eram privilégios do Primeiro Mundo. 
nomia conduzida por esse processo. É lamertável que a Jamais o Brasil teria estruturado os grandes 
maioria dos políticos não veja as coisas dessa fonna. conglomerados estatais ou equivalentes privados 

Prossigo o meu discurso, Sr. Presidente. (nacionais e estrangeiros), se não tivesse se mobili-
Falo com orgulho da Embrapa, que viabilizou a zado de Norte a Sul e colocado o seu povo e suas 

exploração agrícola no cerrado _ um quarto do terri- inteligências para criar a PETROBRÁS. Essa moóili-
tório nacional- e acendeu a esperança de matar a zação fez nascer, do pouco que tinha, através do 
fome de milhões de nossos irmãos brasileiros. Pena Conselho Nacional do Petróleo, uma vigorosa indús-
que passamos a produzir tento e mandamos para tria do petróleo. Instalada em 1954, logo a empresa 
fora a nossa produção, em vez de consumirmos in- começou a desenvolver os campos de petróleo, as 
ternamente. Falo com orgulho também da Eletro- refinarii!S, os oleodutos, a pesquisa tecnológica, a 
brás, que levou energia para os mais distantes rincõ- frota de petroleiros. 
es deste País. E o que dizer da Telebrás, da Embra- O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Senadór 
lei, que viabilizaram um sistema de telecomunicaçõ- Ademir Andrade, o tempo de V. Ex" está esgotado. 
es do Oiapoque ao Chuí, cujas dimensões e eficiên- O SR. ADEM/R ANDRADE - Sr. Presidente, 
cia impressionaram os jornalistas estrangeiros que estou fazendo hoje um pronunciamento em come-
estiveram no Rio de Janeiro para cobrir a Conferên- moração ao dia da criação da PETROBRÁS em nosso 
cia Mundial do Meio Ambiente. País. Gostaria de contar com a aquiescência de V. Exª 

Quando o Presidente Getúlio Vargas saneio- em me conceder mais cinco minutos para concluir, 
nou a Lei n<'- 2.004, em 3 de outubro de 1953, 0 Bra- porque essa data realmente para nós é histórica 
sil e o mundo perilérico eram reféns das Sete Irmãs O SR PRESIDENTE (levy Dias) - A Mesa con-
-- cinco empresas norte-americanas e duas euro- oede a V. Ex'-esse tempo. 
péias que dominavam a exploração do petróleo em O SR. ADEM/R ANDRADE - Agradeço a V. 
escala planetária Essas empresas, ql.lãis polvos gi- Exi. pela sua compreensão. 
gantescos, dominavam com seus tentáculos diver- O sonho não foi perfeito na sua concretização, 
sos pafses do Oriente Médio, da Ásia e da África. Na porque não permitiram que a empresa entrasse no 
América Latina, a Venezuela sofreu a sua ação pre- ramo da distribuição, fato que só veio a ocorrer em 
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1972, dezoito anos depois. O direito de explorar o 
GLP lhe foi negado até recentemente. 

A Petrobrás nasceu para dar segurança ao 
Brasil em energia de petróleo e gás. E deu. Essa 
conquista está plenamente assegurada. Brasil sobe
rano, sonho de tantos brasileiros no passado e no 
presente! Brasil que pouco consegue se afirmar e 
que só em poucas áreas tem voz própria, ainda 
hoje. E eis que um filho tão querido, nascido da von
tade nacional de Sl4Jllrar desafios, co!lllletou 42 
anos de idealização e 41 anos, em maio, como insti
tuição. E o que nos deu de alegria? 

Primeiro e mais importante de tudo, Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, colocou em mãos de 
brasileiros o seu destino na área do petróleo. Os téc
nicos da Petrobrás sabem tudo sobre petróleo. Seus 
gerentes estão em todo o mundo negociando, com
prando, vendendo, produzindo. Apresentou resulta
dos excepcionais na área tecnológica e operacional. 
Em maléria de tecnologia, tem o Brasil uma empre
sa líder nas áreas mais complexas. Assumimos po
sição de liderança na tecnologia do petróleo em 
águas profundas. Desde a década de 80, quando a 
produção de petróleo no mar tomo!Hle possível, a 
Petrobrás foi umá das empresas mais atívas na 
prospecção e exploração. 

Sr. Presidente. Sr% e Srs. Senadores, a Petro
brás descobriu petróleo no mar, em 1968, no Nor
deste, e, em 1974, na Bacia de Campos. Antes de a 
produção mostrar~e· economicamente viável, em 
águas marítimas, a Petrobrás já estava explorando e 
produzindo. Com a abrupta escalada dos preços, 
após os dois chamados choques do petróleo, a em
presa liderou a conquista na plataforma continental e 
furou mais poços do que qualquer outra companhia 
no mundo; e levou suas instalações a profundidades 
nunca antes imaginadas: mil metros de lâmina d'á
gua, mantendo-se na dianteira de todos os seus 
competidores, 

Produzimos hoje 800 mil barris de petróleo por 
dia. Prevê-se que a produção crescerá para 1.4 mi
lhão de barris por dia até o ano 2000. O Brasil foi o 
segundo país, no mundo, a descobrir mais petr61eo 
nos últimos anos. A produção cresceu a taxas três 
vezes superiores à da demanda. · 

Ora, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, se 
a produção cresceu mais do que a demanda e se a 
Petrobrás tomou-se líder da exploração no mar, 
onde existe petróleo, no Brasil, como poderá alguém 
se atrever a acusá-la de ineficiência? Em terra, não 
há petróleo suficiente; no mar, existem grandes re
servas, e, a partir do momento em que os preços 

justificaram, lá estava a Petrobrás. Eis a mais impÔr
tante a~uficiência: a da competência Ter ido às 
águas profundas, antes de qualquer outra empresa 
no mundo, é o galardão que a Petrobrás pode osten
tar. Hoje, as grandes empresas estão procurando a 
Petrobrás para aprender as tecnologias que ela con
seguiu dominar nas áreas pioneiras. 

Se em terra houvesse mais petróleo do que o 
que foi encontrado, a Petrobrás teria ido atrás do 
óleo. E por que celebrar a Petrobrás? Porque atra
vés dela alavancamos o desenvolvimento do Brasil. 
As indústrias, as empresas de construção, de enge
nharia, prestadoras de serviços na área tecnológica, 
todas cresceram com a Petrobrás. A nossa estatal 
aplicou no Brasil, em 42 anos, U$86 bilhões, mais 
do que 6.311 empresas estrangeiras, durante este 
século, em todos os ramos da atividç!de econômica 
Paga mais de U$7 bilhões, por ano, em impostos e 
taxas, e ainda . assume um subsídio ao álcool de 
U$2,4 bilhões por ano. 

No refino, Sr. Presidente, Sr% e· Srs. Senado
res, a Petrobrás brilhou, dando auto-suficiência ao 
Brasil, na década de 70. Um parque de refino de 
1.500.000 barris por dia, e em contínua expansão, 
garante o suprimento do País. Detemos uma das 
maiores frotas de petroleiros do mundo, redes de 
gasodutos, polidutos, terminais e bases em todo o 
País. Nos mais longínquos rincões lá está a bandei
ra da Petrobrás. A nossa estatal de petróleo também 
está presente em todo o mundo. Explora, vende e 
presta serviços a dezenas de países. A Braspetro 
brilha no exterior. E a Petrobrás distribuidora detém 
36% do mert:ado brasileiro, espalhando sua red!l a 
todos os pontos do País para assegurar o abasteci
mento nacional. 

A Petrobrás dotou o Brasil de modema indús
tria petroquímica e de fertilizantes, agora disputada 
avidamente, no processo de privatização, graças ao 
seu modema nível tecnológico. Tudo isso, a Petro
brás conseguiu e consegue vendendo produtos com 
base no preço de U$19 o barril, bem inferior ao mer
cado internacional (U$22 por barriQ. Qual o segredo 
disso? Eficiência, escala, integração e tecnologia 
São U$200 milhões anualmente aplicados em pes
quisa no Brasil! 

Em maio de 1992, a Petrobrás recebia uma re
compenSa .gratificante para o seu trabalho, quando 
foi distinguida em Houston, no Texas, Estados Uni
dos, pela OTC (Off Shore T echnology Conference) 
com o maior prêmio já conferido peia indústria do 
petróleo em reconhecimento às contribuições da es-' 
tatal brasileira ao desenvolvimento da produção pe-
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tmlífera em águas profundas. O prêmio "bistinguis
hed Achievement Award" assume significado espe
cial, porque dado por uma instituição de um país que 
concentra um terço da produção petrolífera mundial 
e numa conferência internacional à qual estavam 
presentes mais de duas mil empresas que aluam no 
se!or de petróleo - não só exploradores e produto
res, mas empresas de consul!orias, de equipamen
tos, prestadoras de serviços, etc. 

Eis aí, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, 
um pouco da trajetória marcante da Petmbrás, em
presa construída por brasileiros em prol dos interes
ses do Brasil e de seu povo. Era o que tinha a dizer 
neste dia em que se comemoram 42 anos .da empre
sa mais importante do nosso Pais, e torcemos para 
que continue a sê-lo. Mt.i!o obrigado. 

Durants o discurso do Sr .Ademir an
drade, o Sr. Ney Suassuna, Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é OCI.f)ada pelo Sr. Levy Dias. 3" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia convoca sessão conjunta do Congresso Nacional 
a realizar-se amanhã, às 11 horas, destinada à apre
ciação dos Projetas de Lei nºs 14 e 16, de 1995-CN. 

A Mesa lembra ainda sessão deliberativa ex
traordinária do Senado, a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minulos, destinada à apreciação do Reque
rimenlo n" 1.237/95, como matéria da Ordem do Dia, 
e leitura e apreciação de requerimen!o de urgência 

Concedo a palavra ao Senador Guill)erme Pal
meira 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra como Líder, mas quem transferi-la para o 
nobre Senador Darcy Rileim. Gostaria que V. ~a 
concedesse. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Após o dis
curso do Senador Gt.ilherme Palmeira, será conce
dida a palavra a S. Ex" 

O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, vou abor
dar tema sobre o qual jã se tem falado em vãrias 
oportunidades, mas com a responsabilidade de ser 
Senador por um pequeno Estado, que estã sofren
do, pouco ou mt.i!o, em função do encaminhamenlo 
do Plano Real. Não poderia deixar, realmente, de 
abordar esse tema da reforma fiscal, da reforma tri
butãria e do Plano Social de Emergência, que, na 
verdade, nunca foi social. 

O Plano Real. concebido, elaborado, negocia
. do e posto em prática pelo Presidente Fernando 

HMrique Cardoso, quando · ti!Uar da Pasta cia fa
zenda, no Governo Itamar Franco, constituiu e cons
tilti, sem dúvida, uma etapa decisiva, vital - e que
ro crer definitiva - para a estabilidade política e 
institucional do País. A espiral inflacionária foi re
vertida e, ainda que ·tenhamos taxas elevadas 
para os padrões mundiais, não hã riscos iminentes 
que ameacem o processo de contenção em que 
estamos todos empenhados. Os êxitos até agora 
conseguidos adquirem maior expressão quando se 
considera que os instrumentos de política econõ
mica com que conta o Governo são extremamente 
frãgeis e limitados, na medida em que se cirgem 
ao manejo da taxa de juros, à dosagem do crédito 
e à manipulação das tarifas que permitem regular 
a oferta de bens e produtos estrangeiros, para es
tabilizar a demanda interna. É uma situação que 
persisti rã enquanto não adotarmos as reformas es
truturais e os mecanismos definitivos que permi
tam o controle do déficit público. 

No entanlo, Sr. Presidente, hã aspectos da po
lítica econõmica que exigem medidas de ajustal!len
to mais rãpidas e em alguns casos até urgentes. 
Como assinalam os Ministros do Planejamen!o e da 
Fazenda, na Exposição de Motivos que acompanha 
a proposta de prorrogação do Fundo Social de 
Emergência, o superávit do Tesouro Nacional, em 
1994, foi de mais de R$14 bilhões, o que permitiu 
que o do Governo Federal fosse a metade desse 
montante, ou seja, mais de R$7 bilhões. Nos primei
ros sete meses do aluai exercício; a situação não foi 
mui!o dfferente. O superávit do T escuro foi de mais 
de R$8 bilhões, e o do Governo de quase R$2 bilhõ
es, a preços de julho do corrente ano. Mantida a 
mesma proporção observada até agora, o desempe
nho apresentará resultados muito diferentes. Embo
ra o superávit pririlário do T escuro seja virtualmente 
o mesmo - cerca de R$13,9 bilhões -, o do Governo 
baixarã para menos da metade, passando de R$7 
bilhões para R$3,3 bilhões. Isso, no entan!o, é ape
nas uma expectativa, jã que o resultado efetivo será 
menor, em face da circunstância de se ter transferi
do a &quidação de 60% da folha de pagarnen!o do 
Executivo, do dia 25 ou do último dia útil de cada 
.mês para o dia 5 do mês seguinte. De tal sorte que a 
de dezembro de 1995 só sofrerã liquidação efetiva 
em janeiro de 1996. É um artffício contãbil, que, sem 
dúvida, afetará os resuitados deste ano, mui!o em
bora ainda se possa esperar, se não déficit, pelo 
menos um precário equilíbrio das contas plblicas do 
Governo Federal. Essa situação só será corrigida 
com uma reforma tributãria que aumente a arrecada-

-·-~·t' 
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ção em termos reais e uma reforma administrativa 
que diminua, também em termos reais, as despesas 
da União. Com o patamar atual de juros que incidem 
sobre a dívida interna, é pouco provável que se al
cancem os dois resultados simultâneos, tendo em 
vista, sobretudo, o alcance muito limitado das pro
postas de mudanças do que poderíamos chamar a 
reforma patrimonial; isto é, as mudanças no sistema 
tributário e no âmbito fiscal. 

De qualquer maneira, podemos dizer que tanto 
a situação do T escuro quanto a do Governo Federal 
são substancialmente melhores do que em qualquer 
outra época dos últimos 30 anos. Mantida a inflação 
sob controle, levado a bom termo o processo de pri
vatização e adotadas as medidas de racionalização 
tributária, mesmo limitadas como as da emenda 
constitucional em curso de apreciação no Congresso 
Nacional, é lícito se esperar um êxito incontestável 
do programa econômico decorrente do Plano Real. 

No entanto, outra é a situação dos Estados -
aí, sim, a grande preocupação, a preocupação maior 
-, vergados sob o peso das dívidas de seus respecti
vos Tesouros e do desequilíbrio crônica de seus res-, 
pectivos orçamentos. Pode-se dizer que, virtualmen
te, não há exceção à regra. Nós, aqui no ?enado, 
estamos sendo chamados a aprovar sucess1vos au
mentos dos limites de endividamento, sem os quais 
toma-se impossível até mesmo a rolagem das dívi
das das Unidades da Federação, para as quais têm 
sido autorizados esses aumentos. Não seria demais 
dizer que a situação financeira da União pode ser 
circunstancialmente boa, mas a dos Estados é estru
turalmente má. Minha dúvida, Sr. Presidente, se cin
ge a uma só indagação: Pode ter êxito um programa 
econômico que, saneando as finanças da União, in
viabilize as finanças dos Estados e da maioria dos 
Municípios do Brasil? 

S€! ~ornarmos a essa dúvida razoável a cir
cuns'~.--•a de que são imprevisíveis, até agora, as 
repercussões financeiras para os Estados da pro
posta de emenda constitucional que altera o sistema 
tributário isentando do ICMS os produtos exportados 
e os da cesta básica, o mínimo que se pode esperar 
é um agravamento da situação financeira da maio
ria, para não dizer da totalidade dos Estados brasi
leiros. Algo que afeta não cada um dos Estados. in
dividualmente, ou o conjunto deles, coletivamente, 
mas a própria estrutura, a existência e o funciona
mento do sistema federativo, consagrado em nossas 
Constituições desde 1891. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" 
. um aparte? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Pois não, 
com muita honra, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Guilherme 
Palmeira, V. Exª tem razão. A equipe econõmica tei
ma em desconhecer as desigualdades regionais, o 
histórico de cada município, a pobreza que avassala 
cada um e toma inexeqüíveis os planos que são fei
tos, porque cada região é uma região. Aliás, o nosso 
País tem várias frentes. De modo que; cjuándo V. 
Ex" toca num assunto como esse, qlle· conhece bem 
- V. Ex" foi Governador do seu Estado; portanto não 
está ocupando a tribuna de forma leviana para lazer 
uma restrição ao Governo-, quero me associar a V. 
Exª neSsa espêcie de denúncia, q!J!l eu considero 
mais uma crítica construtiva. · · · · · · · 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obri
gado, Senador Bernardo Cabral. A minha impressão 
é que é uma obrigação que está acima dos interes-, 
ses partidários, políticos, porque somos, na verdade, 
eis Representantes dos Estados e precisamos defen
der os Estados, os Municípios. É isso que procuro 
lazer modestamente. Como eu disse no ·início do 
meu 'discurso, eu não poderia deixar de transmitir 
aquilo que penso, que sinto e que tenho percebido 
no dia-a-dia do meu Estado e de outros Estados que 
tenho a oportunidade de visitar. Sou grato a V. Ex", 
que ilustra o meu pronunCiamento. 

Como eu dizia, as dúvidas suscitadas, no en
tanto, são ainda bem mais amplas. Paralelamente à 
proposta de emenda constitucional de revisão do 
sistema tributário, propõe o Executivo a prorrogação 
da vigência do Fundo Social de Emergência até o 
exercício de 1999, até quase o ano 2000. Deixo de 
lado as incertezas quanto à constitucionalidade -
aqui poderia falar o nosso jurista Bernardo Cabral -
de uma emenda que pretende alterar uma disposi
ção transitória do texto constitucional; não só porque 
poderia parecer preciosismo jurídico, como também 
porque não é esta a dúvida central de minhas inda
gações. A preliminar que levanto quanto à conve--
niência e oportunidade da aprovação simultânea das 
duas propostas de emenda constitucional é de razão 
lógica e parece-me que também de fundamento le
gal. Se a reforma tributária resolve o problema das 
contas públicas, incluídas aí as do Tesouro e as do 
Governo, tenho entendido que a prorrogação do 
Fundo Social de Emergência seja, mais do que dis
pensável, ociosa. E não se legisla ociosamente ou 
sem fundadas razões de interesse público .. Esta é a 
primeira hipótese. Se a resposta for negativa, isto é, 
se a pretendida reforma tributária não equaciona o 
problema das contas públicas, então ociosa posso . 
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entender que seja, não a proposta de prorrogação se trabalhadora quem a pagará. Através do fenõme-
do FSE - Fundo Social de Emergência. mas a pró- no da repercussão, o aumento da carga tributária vai 
pria reforma. Haveria uma terceira hipótese. A pror- obviamente constituir um õnus a mais que os traba-
rogação do Fundo. segundo o Governo e segundo o lhadores deverão pagar. Por outro lado, é pelo me-
meu pensamentn, é necessária para a hipótese de nos estranho que o Governo, que pretende colocar o 
não aprovação, no aluai exercício, da reforma tribu- combate à inflação como uma de suas metas-sínte-
tána Nesse caso. também posso presumir, como na ses principais, venha a aumentar a carga tributária, 
segunda hipótese, que ambas são ociosas, a não porque nenhum Governo, dos muitos que conhece-
ser que se inclua na prorrogação do Fundo disposili- mos, por mais insano que seja, jamais pretendeu fa-
vo que praveja sua vigência apenas até o exercício zer uma reforma tributária para reduzir a carga tribu-
em que entre em vigor a reforma tributária. Creio !ária. para reduzir a arrecadação, a receita. Logo, o 
que existe ainda uma quarta hipótese: a de que a que nós podemos recear é que, através do fenõme-
aprovação da reforma seja condição necessária mas nos da repercussão, será repassado para os preços 
não suficiente para equilib'31" as contas públicas. A o aumen!o do custo da tributação e logo haverá 
condição suficiente seria a prorrogação do FSE. esse ingrediente a mais para fazer reacender, reavi-
Neste caso, é ociosa a disposição que prevê a sua vara taxa de inflação, que foi anestesiada a um cus-
vigência apenas até 1999. - - -- - fo social tão grande como esse trazido no bojo do 

Parece-me lógico e racional concluir, portanto, Plano Real. Mui!o agradecido, Senador. 
que as duas propostas, nos termos em que estão O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito abri-
formuladas, ou são notória e conclusivamente in- gado a V. Ex"-. É aquilo que ressaltava no decorrer 
compatíveis, ou contêm disposições que, num e do meu discurso, o importante é estarmos atentos, 
noutro caso, pecam, no mínimo, repito, por óciosida- acompanharmos os acontecimen!os e procur~s 
de. Não vejo como aprová-las na forma como estão soluções independentes das posições políticas, par-
concebidas. O que tem o Plano Real de lógico, de tidárias ou ideológicas. 
coerente e de consistente, têm ·essas duas proposi- Vou tentar rapidamente concluir o meu pronun-
ções de ilógicas, incoerentes e inconsistentes. A não ciamen!o, porque todos nós estamos ansiosos por 
ser que o Executivo tenha razões que a própria ra- ouvir o brilhantismo e a palavra sempre sábia do 
zão desconhece. nosso Senador Darcy Ribeiro. 

Conhecendo o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso como conheço, confiando em seu governo 
como confio, e acrecfl!ando em seu espírito público 
como acredito, recuso-me a crer que haja razão- de 
Estado, motivação política ou fundamento de racio
nalidade econômica que justifique a simultaneidade 
dessas duas proposições sobre as quais estamos 
sendo chamados a decidir. 

O Sr. Laura Campos - Permite-me V. Ex" um 
aparie? 

O SR. GUILHERME PALMEIRA - Pois não, 
com muita honra, ·senador Laura Campos. 

O Sr. Laura Campos- V. Ex" tem demonstra
do, através de seu discurso, uma preocupação.mLito 
justa com o destino final que a reforma tributária pre
tendida pelo Governo terá sobre a questão da discri
minação, sobre a questão da repartição do bolo fis
cal entre Estados, Municípios e União. Preoa.pa
me, por outro lado, que aquilo que Adam Smith ãiZia 
em 1776 ainda tenha razão: "0 Governo jamais pa
gou a dívida pública, é sempre uma classe social 
que a paga". Não serão os governos municipais nem 
os estaduais nem o federal quem pagará essa dívida 
e a dívida externa Foi, é e continuará sendo a elas-

Sras e Srs. Senadores, fosse esta minha única 
dúvida. poderia até considerar a hipótese de que o 
Executivo pretendesse, com as duas emendas, ob
ter do Congresso uma carta de crédito, uma espécie 
de seguro, fundado em suas próprias incertezas 
quanto à eficácia dos resutados que podem ser obti
dos de sua proposta de reforma tributária Minhas in
dagações, porém, vão além. Leio, na Exposição de 
Motivos que acompanha a proposta de prorrogação 
do Fundo Social de Emergência, a afirmação pe
remptória de que a adoção desse instrumento "não 
ocasionou quaiquer prejuízo para os Estados e Mu
nicípios, vez que não incidiu sobre os recursos que 
compõem o FPE, o FPM, os Fundos Constitucionais 
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e a Cota
parte dos Estados exportadores na arrecadação do 
IPI, como explicitamente previslo no § 4" do art. 72 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitó
rias". Ao contrário, ali se afirma categoricamente que 
"as medidas adotadas juntamente com a edição do 
FSE permitiram elevação substancial da arrecada
ção das receitas federais, o que se refletiu em cres
cimento real de 35% nos Fundos de Participação 
dos Estados e Municípios no período de j_aneiro a ju-
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lho de 1995, comparado com igual período do ano melhor· atenção, nosso criterioso exame e no5so 
anterior". acurado julgamento. Nos termos em que se encan-

Em contraposição, leio· também nos votos em Iram, não são passiveis de aprovação. Lamentavel-
separado dos nobres Deputaâos Nilson Gibson e mente, nem o Regimento da Cãmara, nem o do Se-
Jarbas Lima, prolatados na Comissão de Constitt.i- nado permitem a apreciação conjunta das duas ini-
ção, Justiça e Radação da Câmara, que as perdas ciativas, ci que seria lógico e mais consentâneo com 
efetivas dos Estados e Municípios atingem, apenas o interesse nacional. 
no primeiro semestre de 1995, a razoável.importãn- A meu juízo, porém, embora me pareçam sufi-
cia de R$801 milhões e 200 mil. cientes as razões que venho de expor, há outros 

I: possível até, Sr. Presidente, que se trate das ponderáveis motivos que exigem a reflexão do Se-
conhecidas "falácias estatísticas", decorrentes da nado, corno foro adequado e corno instituição res-
aplicação de critérios idênticos para importâncias e ponsável pelo eqt.ilíbrio federativo. Tanto na propos-
períodos comparativos diferentes, ou, se quise11119s. ta de reforma tributéria corno na de prorrogação do 
de critérios diferenciados para períodos iguais ou di- Fundo Social de Emergência, vejo ameaças concre-
versos. Como as ressalvas desses dois votos em tas à viabilidade financeira das administrações esta-
separado referem-se ao mérito da proposta e o pare- duais. Pode-se até alegar que o equilíbrio das con-
cer do relator cinge-se à admissibilidade da proposi- tas dos Tesouros dos Estados e de seus Governos 
ção, não há, na manifestação deste último, qualquer seja matéria de sua privativa competência Não pc-
esclarecimento quanto à nolória divergência entre o demos nos esquecer, porém, que as duas emendas 
que afirma a Exposição de Motivos e o que dizem os alteram a equação tributária da Constituição, o que 
dois eminentes Deputados. Tenha-se em conta ain- é, inquestionavelmente, um problema político de 
da que a ressalva do§ 4"-da Emenda Constitucional toda a Nação. Nos nfveis em que se encontram, o 
de Revisão ri'- 01/94, que criou o Fundo Social de aumento vegetativo dos encargos financeiros tomam 
Emergência, efetivamente estipula que a parcela de as dívidas estaduais inadministráveis. I: uma ques-
20% do produto da arrecadação de todos os impos- tão que não afeta apenas os Estados economica-
tos e contribuições da União, a que alude o § 32 da mente mais frágeis e vulneráveis, mas atinge, com 
mesma emenda, não se aplica aos recursos previs- igual intensidade, até mesmo os mais feries, corno 
tos no arl 159 da Constituição, ou seja, aos percen- não se cansa de proclamar, por exemplo, o Gover-
tuais do Imposto de Renda e IPI que constituem o nadar Mário Covas. A alteração da estrutura tributé-
FPE, o FPM ao Fundo das Regiões Norte, Nordeste ria de todo o País não pode, por conseqüência, dei- ~ 
e Centro-Oeste. Mas não podemos esquecer que o xar de levar em conta, já não digo a adesão, mas 
próprio art 71 do Ato da Disposições Constitucionais pelo menos a aceitação e a ratificação dos Gover-
Transilórias que criou o FSE prescreve que seus re- nos Estaduais e Municipais. 
cursos serão aplicados especificamente no custeio 
"das ações dos sistemas de saúde e de educação, be
neficias previdenciários e auxiios assistenciais de 
prestação continuada, inclusive liqüidação de passivo 
previdenciário e outros programas de relevante inte
resse econômico e social". Como é nolório, porém, o 
Fundo tem servido a todo e qualquer custeio do Go
verno e não exclusivamente aos fins previstos na 
Constituição. 

Uma vez que não se modifica a sua destina
ção, na proposta que o prorrtiga, é de se supor que 
esse desvio de final idade continuará a ser praticado, 
no caso de sua aprovação. Se não se cumpre o art 
71, é urna suposição lícita que também possa não 
ser cumprido o § 4º- do art 72. 

Acredito, Sr. Presidente, que todas essas se
riam razões suficientes para que dedicássemos às 
duas propostas de emenda constitucional, a da re
forma tributária e a da prorrogação do FSE, nossa 

Suponho que isto é o que vêm de fazer os 
Goveraadores que na última semana se reuniram, 
em fórum nacional, com o Presidenta da Repúbli
ca A nota que todos subscreveram não deixa dú
vidas de que S. Ex%, independentemente de suas 
posições e de sua postura partidária, estão solidá
rios com a necessidade de se aprovar no Congres
so as emendas constitucionais ora em tramitação. 
Mas também são incontestéveis as preocupações 
manifestadas por todos - todos, repito - em relação 
às dúvidas por mim levantadas quanto a duas 
questões vitais. A primeira se relaciona com as 
perdas decorrentes do Fundo Social de Emergên
cia - que, é claro, o Governo nega -, que deverá 

~ merecer um levantamentó e, presumo, um laudo 
do Tribunal de Contas da União. Isso demonstra 
que hã dúvidas, portanto, e dúvidas ponderáveis, 
sobre a efetividade das perdas financeiras dos Es
tados e Mooicípios. 
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SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Mesa dese
ja informar a V. Ex•, Senador Guilherme Palmeira, 
que o seu tempo já foi ultrapassado em 5 minutos. 

O SR. GUILHERME PALMEIRA- Não precisa
rei mais que 2 minutos, Sr. Presidente. 

A segunda diz respeito às compensações fi
nanceiras prometidas aos EStados, em decorrência 
da isenção tributãria para ·os produtos de exportação 
e da cesta básica. Segundo se divulgou após a reu
nião, as estimativas com o aumento do Imposto de 
Renda das Pessoas Jurídicas deverá proporcionar 
uma arrecadação adicional de cerca de R$3 bilhões, 
suficientes, segundo os câlculos da área financeira, 
para compensar as perqas estaduais, estimadas em 
tomo de R$2,5 bilhões, na hipótese mais pessimista. 

Todos nós sabemos que se trata de um falso 
argumento. Os Estados e os Municlpios participam, 
através do FPE e do FPM, da arrecadação desse tri
buto. Logo, parte do aumento verificado já lhes per
tence, constitucionalmente. Não será, jamais, uma 
compensação pelo ICMS que deixará de ser arreca
dado. Sem dúvida, há um argumento lógico e um 
fundamento técnico incontestável, na necessidade 
de se desonerar as exportações, pelo princípio uni
versal de que os impostos não podem nein devem 
ser exportados. Mas há também uma razão de con
veniência política que exige que os Estados exporta
dores sejam compen5<:1dos por essa perda, não com 
o tributo que parcialmente já lhes pertence. Se pre
valecer essa alternativa, haverá uma perda irreme
diável e não subsfituída da receita esf;3dullJ. 

A conclusão inevitável é que o saneamento fi
nanceiro das contas da União está sendo feito à custa 
do equilíbrio financeiro dos Estados e Municípios. 

A proposta de reforma tributária, mesmo tímida 
e incipiente como sabidamente é, gera incertezas e 
provoca ameaças que são ainda mais agravadas 
quando se considera a vigência simultãnea da pror
rogação pura e simples do FSE até 1999. Entendo 
que seria uma atitude prudente e recomendável que 
o Senado, manifestando sua preocupação com ·as 
repercussões em toda a Federação, ouvisse em foro 
próprio a opinião, as sugestões e as propóstáS alter
nativas que sobre ambos os assuntos possam ter os 
Governadores. Estaríamos· ·não· apenas nos habili
tando a exercer o nosso papel revisor em ambas as 
matérias, na hipótese de sua aprovação pela Cãma
ra, mas também exercitando nossa prerrogativa 
constitucional de apreciarmos as alterações do texto 
constitucional. Faculdade, por sinal, que o Presiden
te Fernando Henrique Cardoso tem reiteradamente 
lembrado, quando afirma receber como colaboração 

indispensáv~{'as-rnÍXlanças que o Q;ngresso, em . 
sua soberania, entende necessário introduzir nas 
propostas de teforma institucional do Executivo.· 

Sou o primeiro a reconhecer que não podemos 
interromper, frustrar ou adiar indefinidamente trans
formações que são indispensáveis para a inserção 
do Brasil no contexto da economia mundial e para a 
reforma do Estado. Elas têm o respaldo da socieda
de brasileira e a solidariedade do Congresso. Pes
quisa divulgada no dia 16 de setembro, com o resul
tado de levantamento realizado em 8 países latino
americanos, que representam 76% da população do 
Continente, mostra que os brasileiros são os que 
mais acreditam na possibilidade de melhorar suas 
condições de vida em decorrência das reformas. 
Nada menos de 64% acreditam nessa possibilidade, 
seguida pelos chilenos com 58% dos entrevistados, 
enquanto no México, em decorrência da crise de de
zembro, essa proporção é de apenas .35%. A opi
nião pública do pafs empresta igual importãncia tan
to ao combate à inflação, quanto às medidas de 
combate ao desefÍ'llrego, mannestações que mere
ceram a preocupação, respectivamente, de 48% e 
49% dos que foram consultados. 

Mas também reconheço que não podemos, em 
nome do interesse legítimo da União, afetar o inte
resse não menos legítimo de toda a Federação. Isso 
não significa que os Estados devam simplesmente 
transferir seus problemas, suas dívidas e seus défi
cits para o Tesouro Nacional. Significa, no meu en
tendimento, que é preciso, como no caso das refor- · 
mas já aprovadas pelo Congresso, realizarmos um 
pacto de Estado que represente uma solução simul
tânea, razoável e racional, para o equilíbrio das contas 
públicas tanto da União quanto dos Estados. Já dispo
mos das propostas do Governo Federal. Precisamos, 
agora; conhecer a dos Governos Estaduais, que nessa 
matéria têm muito a dizer e muito a propor. 

Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, vou 
concluir obedecendo à determinação do Sr. Presi

. dente da Mesa em pouqufssimas palavras. 
Não advogo uma volta à famosa "política dos 

Governadores", do Presidente Campos Sales, sinte
tizada na histórica epígrafe "o que querem os Esta
dos, quer a União". Mas também não defendo que a 
União sobrE!pOnha os seus interesses aos interesses 
de todos os Estados. Harmoriizá~los, preservá-los 
como legítimos que são e viabilizar sua harmõnica 
convivência não é apenas nosso dever constitucio
nal, nias nossa razão de ser institucional. 

Esta, Sra.s e Srs. Senadores, não é uma ques
tão partidária, não é um princípio doutrinário, nem . 



76 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

um problema ideológico. É um desafio nacional que, da vigência desta Resolução, proposta de extinção 
juntos - Legislativo e Executivo, União e Estados -, de cargos efetivos e funções comissionadas do qua-
teremos que resolver se não quisennos produzir dro de Pessoal do Senado Federal e de seus órgãos 
uma grave, insólita e inédita fratura na hannonia en- vinculados, com vistas a compensar o aumenlo de 
tre os Poderes e na il".dispensável cooperação que despesas decorrente da execução desta Resolução. 
faz do principio federativo uma conquista histórica Art 49. Esta Resolução entra em vigor na data 
de loda a Nação. de sua publicação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito Art 52 Revogam-se as disposições em contrário. 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, projelo que será lido pelo Sr. 1" Secretário em 
exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2107, DE 1995 

Transforma as funçOes comissiona
das que menciona, cria cargos em comis
sao e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 As Funções Comissionadas de Chefe e 

Subchefe, do Gabinete do Senador, de Membro da 
Mesa e de Liderança Partidãria são transformadas, 
respectivamente, em Coordenador Administrativo de 
Gabinete e Assistente Legislativo. 

§ 1" Ao Coordenador Administralivo de Gabi
nete incumbe dirigir, controlar e coordenar as ativi
dades administrativas do respectivo Gabinete, de 
conformidade com a orientação do Chefe de Gabi
nete, e desempenhar outras atividades peculiares à 
função. 

§ 2" Ao Assistente Legislativo incumbe assistir 
ao Senador nas questões relativas ao processo le
gislativo e desempenhar outras atividades peculiares 
à função. 

Art 2" São criados, em cada Gabinete, de Se
nador, de.Membro da Mesa e de Liderança Partidá
ria, um cargo em comissão de Chefe de Gabinete e 
um de Subchefe de Gabinete, com a remuneração 
lixada no Anexo a esta Resolução. 

§ 12 Ao Chefe de Gabinete incumbe assistir ao 
Senador em sua representação social e política e no 
preparo e despacho de seu expediente político e 
pessoal, bem como orientar as atividades do respec. 
tive Gabinete e desempenhar outras atividades que 
lhes sejam cometidas. 

§ 2" Ao Subchefe de Gabinete incumbe auxiliar 
o Chefe de Gabinete no desempenho de suas abi
buições, substituí-lo em suas ausências e impedi
menlos e desempenhar outras atividades que lhe 
sejam cometidas. 

Art 3" A Comissão Direlora submeterá à apre
ciação do Plenãrio, no prazo de trinta dias contados 

ANEXO 

Cargo em Co- Vencimento FatordeGAL 
mlaslio RS RS 
Chefe de Gabinete 

616,94 2.000,00 2,58 

Subchefe de Gabf. 
neta 616.S4 1.280 00 1.90 

Justificação 

Há necessidade de se promover, por completo, 
reformulação dos Gabinetes dos Senildores, no que 
se refere ao seu quadro de pessoal. Esta reformula
ção deve levar em conta uma interação e sintonia 
dos Gabinetes com os interesses dos Estados repre
sentados pelos Senadores. 

Os Senadores integram a representação políti
ca da Nação brasileira e aqui representam os inte
resses dos respectivos Estados. 

A opinião plblica vê com reservas a ação do 
homem plblico. Por isso, é imperioso o resgate da 
imagem do politico e da ação política, o que será fei
to acolhendo auxiliares e assessores que tenham 
sensibilidade politica e compromisso com o Estado 
que representam. 

Assim, impõe-se separar, dentro dos Gabine
tes, as funções política e administrativa e de apoio. 
A presente proposição caminha neste sentido, repre
sentando, sem dúvida, um primeiro passo na direção 
da reestruturação dos Gabinetes dos Senadores. 
Ela visa a corrigir dois dos mais graves problemas 
encontrados nesses órgãos. O primeiro é a neces
sidade de permitir ao parlamentar plena liberdade 
na escolha de seu chefe e Subchefe de Gabinete, 
pela própria característica dessas funções, pas-

. · sande o atual Chefe de Gabinete a exercer .as ati
vidades pertinentes de Coordenador Administrati
vo. O segundo é a necessidade de se criar uma 
furição específica de apoio ao Senador na área de 
processo legislativo. 

É fundamental observar que esta proposta não 
gerará crescimenlo dos gaslos de pessoal do Sena
do Federal, uma vez que ela determina que seja· 
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submetida à apreciação do Plenário proposla de ex
tinção dE! cargos efetivos e funções comissionadas 
do quadro desta Casa e de seus órgãos vinculados, 
de forma a compensar o aumento de despesa resul
tante da aplicação do presente proje1o de resolução. 

Do expos1o, temos certeza que a presente pro
posla viabilizará um melhor funcionamen1o dos Ga
binetes dos Senhores Senadores, contribuindo para 
resgatar, deslarte, a imagem da ação política do 
Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1995. -
Senador Emandes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O projeto 
serâ publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa 
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art 401, § 1Q, do Regimento Interno. 

Rndo este prazo, será despachado às Comis
sões de Constiluição, Justiça e Cidadania e Dire1ora. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 • Secre
tário em exercício, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W-1.296, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do disposlo no art. 216 do Regi

mento Interno do Senado Federal, combinado com o 
previs1o no art 50, § 22 da Constittição Federal, re
queiro seja encaminhada ao Ministro da Agricultura, 
do Abastecimen1o e da Reforma Agrária a seguinte 
solicitação de informações: 

1 - Qual a relação entre a produção de grãos e 
a capacidade annazf1!nadora do País? 

2 - Quais os estoques, o tempo de estocagem 
e o prazo máximo para consumo de grãos comesti
veis em todo o território nacional? 

Justiflcaçao 

O requerimento de informações om apresenta
do insere-se no âmbito da competência fiscalizadom 
do Congresso Nacional, constitucionalmente defini
da, que, no presente caso, tmta-se de obter esciare
cimentos sobre o armazenamento e o consumo de 
grãos comestíveis em todo o território ·nacional. 

O cotejo das informações sobre produção com 
as relativas a estoque, tempo de esiOcagem e con
sumo de grãos comestíveis gem poucas informações 
conclusivas. Do ponto de vista do se1or produtivo, a 
maior disponibilidade de armazéns pode indicar 
maiores possibilidades de comercializar seus grãos. 

Entretanto, as informações disponíveis não 
permitem sequer indicar se a ãJSponibilidade de ar-

mazéns chega a ser suficiente, se excede o volume 
necessário ou se é deficiente. 

No momento em que o País procum uma melhor 
uniformização das técnicas de produção agrícola, au
mentos rápidos das quantidades de grãos produzidos 
poderão ter sua vinculação prejudicada pela deficiên
cia geral ou regional da capacidade armazenadora 

Aumen1os na capacidade estática de armazéns 
levam tempo para serem realizados e utilizados no 
escoamento da produção. Logo, uma eficiente orien
tação para o ajustamento quantitativo e qualitativo 
no setor exige informações precisas sobre a situa
ção do annazenamento frente aos estoques e à dis
tribuição regional e temporal da produção de grãos. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Se
nador Emandes Amorim, Quarto Secretário do Se
nado Federal. 

{A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - O requeri
mento lido será despachado à Mesa para decisão, 
nos termos do inciso III do art 216 do Regimenfo.ln-
temo. · 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -A Presidên
cia recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, o Ofício ~ SJ54, de 1995 (~ 139/95, na ori
gem), de 26 de setembro último, encaminhando, 
para os fins previstos no art 52, inciso X, da Consti
tuição Federal, cópia do acórdão proferido por aque
la Corte, nos au1os da Ação Originária ~ 284-2/320. 

O expediente vai à Comissão de Constiluição, 
Justiça e Cidadania (decisão terminativa). 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -A Presidên
cia recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral, o Ofício ~ S/55, de 1995 (n" 140195, na ori
gem), de 26 de setembro último, encaminhando, 
para os fins previstos no art 52, inciso X, da Consti
tuição Federal, cópia do acórdão proferido por aque
la Corte, nos aulos da Ação Originária n" 303-21320. 

O expediente vai à Comissão de Constiluição, 
Justiça e Cidadania (decisão terminativa). 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Por delega
ção da Lidemnça do PDT, concedo a palavra ao ilustre 
Senador Darcy Ribeiro. S. Ex" dispõe de 5 minutos. 

O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr% e Srs. Senadores, tmgo ao Senado co
mentários meus e propostas minhas que dizem res
peito ao problema mais importante deste Pais, que 
mais angustia hoje a mais brasileiros. 

Dias atrás, fiz apresentação da matéria mais 
longamente aqui no Senado, sendo honrado por um 
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belo aparte do nosso Senador gaúcho. Hoje, cp111U1ico 
que fiz a entrega à Mesa do meu Projetl de Emenda à 
Constituição, com 35 assina!u'as de Senadores que 
me dão apoiamento para o debate. Quero dar uma 
idéia sobre o que desejo propor à Casa 

A questão básica brasileira continua sendo, de
pois de séculos, a agrária Em 1850, o Brasil teve a 
sua Lei de Terras; dez anos depois, a América do 
Norte fez a sua A nossa dizia: a posse não faz pro
priedade; a lei de terra americana detenninava: vai 
para o Oeste (para o Goiás, o Mato Grosso, o Pará de 
lá), e se for feila l.llla casa e uma roça e nela perma
necer por mais de 5 anos, a terra pode ser demarcada 
como sua e de sua fam1ía. até 30 hectares. Os Esta
dos Unidos cresceram como uma nação de granjeiros; 
nós, como uma apossada por latifu1diários, com dois 
direitls: jus abutendi, o de ter qualquer dimensão - de 
ter um milhão d6 hectares. por exemplo; e o direitl de 
ter e não usar e não deixa- usar. 

A terra, como bem fundannenlal, IJ9der legal
mente não ser usada e nem deixar usar é o instituto 
mais constrictor do Brasil. Em função dele, uma cen
tena de milhões de pessoas. estão na cidade, que 
não está preparada para recebê-los, nem estará. 
Essa é a causa da fome, do desemprego, da violên
cia que se desencadeia sobre o nosso Pàís. 

O que estou propondo aqui, Sr. Presidente, é 
que se inclua na Constituição um princípio novo, fun
damenlal - deveria ser óbvio, mas não está lá: o de 
que a ninguém é lícifo manter a propriedade impro
dutiva por força do dire~o de propriedade. ISso é 
unia ruptura do que tem sido a tradição brasileira, 
que é o direifo de não usar. 

Diz-se que a ninguém é lícifo manter improduti
va a terra porque é dono. Disso decorre a noção de 
uso lícito. O uso lícito que estou propondo é quatro 
vezes a área efetivamente utilizada Não há proble
ma algum para qualquer fazendeiro ou empresário 
rural ativo, porque têm a garantia de que é intocável 
quatro vezes a área de que se utilizam. Mas o que 
excede essas .quatro vezes, Sr. Presidente, o que 
excede ao uso lícito volta ao domínio público, volla 
ao domínio do Estado, que deve receber essas ter
ras baldias e devolulas, pela Constituição de 1991. 
Então, volta ao Eslado com a obrigação de usar 
como um fundo de colonização, que não possa ser 
entregue a ninguém em propriedades maiores do 
que 1 00 heclares. 

Creio, Sr. Presidente, que esta lei, que tem o 
seu caráter de violência. porque ateia questões con
sideradas como direitos. ainda que sejam àbusos, 
terá oposição. 

No enlanto, apelo a OOte Seriado - e é lirido 
que eu tenha tido, ainda que inicialmente, o apoio de 
35 Senadores - para que coloquemos a mão na 
consciência, pois o Movimento social mais amplo e 
mais perigoso que o Brasil já viu é o dos Sem-Terra 
Segundo cálculo de pessoas informadas, aproxi
mam-se de mil esses grupos, alguns deles com cen
tenas ou milhares de famílias. Essa gente está plei
teando um pedacinho de terra, onde possam planlar 
sua mandioca, seu milho, onde possam viver livres e 
com dignidade. 

Esse movimento está em curso, e a única for
ma de fazer frente a ele não é dentro da legislação 
aluai e dos prinCípios atuais da Constituição, pelo 
pagamento prévio em dinheiro do chamado "justo 
valor". Que justo valor.de terras que nunca se utili
zou e nem se pode utilizar, além do proprietário não 
ter condições de utilizá-la! A forma melhor de defen
der o fazendeiro ativo é devolver ao domfnio público 
as terras não usadas, nessa proporção generosa 

Proponho também que se entregue a larefa de 
pôr em execução essa lei à Justiça do Trabalho, por
que, evidentemente, é a que está mais próxima de 
poder, em cada Município, em cada lugar, exectíá-la. 

Sugiro que se crie, neste País, uma Lei Agrá
ria. É claro que é indispensável para o Brasil, mais 
do que para outros países minúscúos, que têm leis 
agrárias. uma Lei Agrária que regulamente a maté
ria. Contudo, até que isso aconteça, que a legislação 
trabalhisla Clide disso. 

O que temos em visla, Sr. Presidente, é criar 
uma situação que permita resolver, na legalidade, 
um desafio extremamente perigoso: quais são as 
três saldas possíveis? 

Uma saída quanto aos sem terra: mandar o 
Exéroito matá-los; isso se fez em Canudos, isso se 
fez no Conteslado. O Exército irá matá-los nos dias 
de hoje? É evidente que, se não se consegue conter 
esse movimento, não se resolverá dessa forma, não 
se resolverá fazendo outra chacina corno as que 
marcaram a nossa história 

A outra salda é essa lei: o princípio do uso líci
to da terra, de que não é llcifo o não-uso da terra 

A terceira salda, que terno muHo - conhecendo 
meu Pafs como conheço - que acabe sendo execu
tada, é a não-contenção do Movimento dos Sem
Terra; eles continuarão progredindo, invadirão larn
bém as fàzendas produtivas. Mas devemos saudar 
isso, se se suceder, como o ingresso do povo brasi
leiro na História do Brasn. 

Obrigado, Sr. Presidente. 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 79 

O Sr. Pedro Simon - Penn~e-me V. Ex'\ um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias. Fazendo soar 
a campainha.) - A Presidência deseja esclarecer ao 
Senador Pedro Simon que o tempo do orador é de 
cinco minutos. Mas como o Regimento Interno não 
proibe aparte, a Mesa concede um minuto a V. Ex• 
para que fonnule o seu aparte ao Senador Darcy Ri
beiro, mesmo jã tendo esgotado seu tempo. 

O Sr. Pedro Simon - Muoo obrigado pela gen
tileza de V. Ex", Sr. Presidente. Nobre Senador Dar
cy Ribeiro, gostaria de dizer que V. Ex" estã apre
sentando um projeto da maior importância Podemos 
divergir, mas devemos discutir aqui. O que V. Ex• 
estã dizendo é o seguinte: o cidadão tem mil hecta
res produtivos e pode ter mais quatro ou cinco mil 
improdutivos, mas não pode produzir em mil hecta
res e ter cem mil hectares improdutivos. Penso que 
a anãlise deve ser discutida A proposta tem conteú
do social e ético. Podemos divergir, mas o apelo que 
faço ao Senado é no sentido de que debatamos o 
seu projeto, que o analisemos. Pode até haver ou
tras propostas baseadas na sua, e a oportunidade 
de se fazer uma discussão séria é boa demais. Es
pero que essa não seja mais uma das mil propostas 
de refonna agrãria apresentadas, mas sem ef~o, 
pois nunca se fez nada Os meus cumprimentos, do 
fundo do coração, pela importância e pelo significa
do do projeto de V. Ex'\ 

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado, Se
nador Pedro Simon. 

O meu propósito é exatamente esse: interessar 
o Senado e o Congresso por uma solução legal de l.IT1 
problema muito sério. Temos que voltar atrãs num erro 
terrivel, de 1850, que determinou que a forma da pro
priedade é o lalifúndio improdutivo. Isso não pode 
prosseguir. E é claro que o projeto que apresento a 
esta Casa e ao Congresso Nacional é para ser refor
mado, para ser reestudado, para encontrar a forma 
justa Mas advirto, Sr. Presiden!e, que não hã nenhl.ITl 
projeto de reforma agrãria sério em discussão no Con
gresso. FIZ a análise de dezenas deles; lodos mantêm 
o direi10 abusivo de ter e não usar. 

Muito obrigado peia paciência, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Sr. Casildo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a anãli
se que o eminente Senador Darcy Ribeiro vinha fa. 
zendo, por coincidência ou não, vem ao encontro de 

. uma manifestação que gostaria de fazer nesta tarde, 

sobre a agricultura brasileira. A preocupação que S. 
Ex• trouxe a este plenãrio é pertinen!e. 

A proposta feita pelo eminente Senador, de en
contrarmos um caminho em relação à questão da 
terra no Brasil é procedente. S. Ex• dizia que temos 
três saídas e questionava qual delas deverfarnos to
mar. Serã a primeira, que fala em relação a Canu
dos e Contestado - que, inclusive, se deu no meu 
Estado, Santa Catarina, quando as forças do Gover
no, as forças federais chegaram para massacrar? 
Serã essa uma salda? Claro que não! 

A outra é a lei vigente, que dã o dire~o a quem 
tem de não usar. A aluai Constituição garante, pois · 
quem é latifundiãrio tem o direito de não produzir, e 
nada pode ser feoo. Serã essa a saída? Claro que 
também não! 

E a terceira, que é a proposta de V. Ex'\, vem a 
calhar, vem a sensibilizar a todos nós; pelo menos à 
primeira mão. A proposta que vem ao encontro de 
uma solução é a de que quem produz numa ãrea X, 
terã o direito de ter uma ãrea igual a quatro vezes X 
improdutiva, e a lei brasileira vem a proteger. Essa é 
uma proposta não liquidada e que poderã ser melho
rada, emendada, de acordo com um consenso. Es
tamos indo ao encontro de uma solução para mini
mizar a situação no País hoje, que, se analisarmos 
de perto, em relação a este particular, é efervescen!e. 

Inclusive, quando Governador do meu Estado, 
enfrentei alguns problemas desse tipo. Hoje, Santa 
Catarina é um Estado dividido, nesse particular, em 
minifúndios; não hã o que se fazer com relação à re
forma agrãria. Fal&$e até numa reforma urbana 
também, pois a rural jã existe. 

Gostaria de cumpriméntar V. Ex", Senador 
Darcy Ribeiro, que trouxe este tema à Casa, para 
que atinemos a essa questão. Em função disso, Se
nador, '!)estaria de tecer alguns comentãrios em rela-

. ção à agricultura brasileira. A preocupação que te
mos com relação ao alimento para o ano que vem, a 
próxima safra, porque hã, em tese, um certo desesti
mulo para aqueles que moram na terra, pois, no ano 
passado, quem plantou, quem trabalhou, perdeu di
nheiro. E, neste ano, muita gente estã pensando se 
deve plantar ou não. Uns até pensam em não plan
tar para não perder. Por isso, trago algumas linhas 
aqui anotadas, Sr. Presidente, para consideração 
nossa, desta Casa e do Governo. 

Nuvens negras, Sr. Presidente, estão em for
mação sobre a agricultura brasileira, com riscos de 
se transfonmarem em borrasca em meados do próxi
mo ano, na época da colheita da safra de grãos. A 
se confirmarem as previsões e os prognósticos, a· 
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grande euforia que encanrou faces ministeriais 
quando se conheceu o montante da safra de grãos 
colhida neste ano cederá lugar à desilusão e à de
cepção, quando se conhecer com exatidão o volume 
da safra a ser colhida no ano que vem. 

Todos os indicadores estão direcionados para 
um ponro comum: a próxima safra será menor do 
que a aluai, pois haverá redução na área plantada 
E5se faror poderia ser perfeitamente compensado 
com maior produtividade, poderiam dizer alguns; to
davia, rodos aqueles indicadores que são sinais ou 
condicionantes de melhor produtividade estão tam
bém sofrendo retração, se comparannos dados rela
tivos aos seis primeiros meses deste ano com igual 
período do ano passadp. 

De acordo com levantamentos feitos pela As
sociação Nacional para Difusão de Adubos e Corre
tivos - ANDA -, a retração das vendas de fertilizan
tes, no período de abril a junho deste ano, foi supe
rior a 38% em relação ao ano passado. 

As vendas de sementes melhoradas dos princi
pais grãos dos primeiros meses do ano foram 500A> in
feriores às do ano passado, com uma rEldução da ofer
ta estimada em 20%, de acordo com dados coletados 
pela Associação Brasileira de Sementes - A?RASEM. 

Oliro dado: a Associação Brasileira de Calcário 
Agrícola- Abracal -acusa também uma diminuição 
da ordem de 50% na comercialização de calcário no 
mesmo período, ou seja, nos primeiros seis meses 
deste ano, praticamente na preparação da terra para 
o plantio deste ano. 

Por fim, a Associação Nacional de Defesa Ve
getal - ANDEF - constatou signbtiva redução na 
venda de defensivos agrícolas nos seis meses con
siderados. 

Por que a agricultura brasileira chegou a essa 
situação, Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores? Por 
duas razões principais, a meu ver. A primeira, de or
dem estrutural, porque o B1131>il até hoje não conta 
com uma política agrícola consistente, eficiente e es
tável. A segunda, decorre do tratamento dispensado 
pelo Governo aos agriculrores na última safra 

Quanto à primeira causa - a falta de uma políti
ca agrícola estável -, não quero nem lembrar que 
esse é o parâmetro mínimo em vigor nos países em 
que a agricultura ocupa um lugar de destaque na 
economia, e que, ao tempo em que é modema e 
produtiva, é altamente lucrativa Quero lembrar ape
nas que esse é tão-somente o requisifD básico e fun
damental para que qualquer atividade eoonômica ou 
empresarial possa subsistir e se desenvolver no 

·tempo. Uma empresa que queira ser sólida não 

muda seus objetivos a cada ano ou num período 
curfo de tempo, sob pena de ter vida curia e não se 
consolidar jamais como empresa. Assim é em tudo. 
E a própria agricultura é da mesma forma. · 

Na agricultura, o que vemos, a cada ano, são 
novas regras a modificarem o crédito, são comporta
menros novos a regularem o custeio e a comerciali
zação, são exigências diferentes a agravarem os in
vestimeniOs~Não há continuidade, não existe unifor
midade de conduta, não existem regras que perdu
rem ou que passem de um ano a outro e, por isso, 
não se pode prever ou antever o futuro. Há uma in
constãncia generalizada. Apenas para citar um 
exemplo, a adoção do financiamento por meio de 
equivalência/produfo, que parecia ser uma boa e 
modema alternativa para os agriculrores, teve vida 

·· curta, já estando hoje relegada às calendas. 
Aquela debandada, que já pode ser verificada, 

de agricultores brasileiro em direção a países vizi
nhos, principalmente do Mercosul, outra justificativa 
não tem do que a procura por estabilidade econômi
ca e por normas claras e estáveis a regularem os in
vestimenfos, o custeio e a comercialização de pro
dutos agrícolas. 

Além de oferecerem essas condições, os nos
sos vizinhos estão ávidos por poder contar com a 
capacidade produtiva e empreendedora de nossos 
produfores e, por isso, lhes oferecem vantagens 
para que se possam instalar em seus territórios. 

O que se pode prever para um futuro bem pró
ximo é que, em decorrência da criação de um mer
cado comum dos países do Sul da América Latina, 
nós, brasileiros, estaremos consumindo arroz, soja e 
outros grãos produzidos por brasileiros, todavia em 
solo uruguaio, argentino, paraguaio, boliviano ou ve
nezuelano. O Brasil estará produzindo menos grãos 
não porque nossas terras sejam inférteis ou piores 
que os solos dos países vizinhos, mas porque aqui 
dentro entraves são criados para difiCultar a vida da
queles que podem e querem plantar e produzir. 

Não resta a menor dúvida de que a agricultura 
foi um dos sustentáculos do sucesso do Plano Real 
Não há dúvida! A grande safra deste ar10 não aconte
ceu, porém, de mão beijada Ela aconteceu porque, no 
ano passado, criaram-se condições favoráveis para 
que muito se plantasse e muik> se colhesse. 

· Para ·os produfores, entretanto, essa grande 
safra transformou-se num verdadeiro pesadelo e 
numa grande arapuca, pois, com TR e outros encar
gos financeiros, os seus débitos para com os baooos 
foram para as alturas, enquanto os preços dos pro
duros não saiu do rés-<lo-chão. Em ~nseqüência 
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disso, aqueles que conseguiram pagar os seus em
préstimos estão totalmente descapitalizados, e os 
inadimplentes estão sem créditos nos bancos. Essa 
é a segunda causa da situação periclitante da agri
cultura brasileira hoje, anteriormente enfocada: o tra
tamento de descaso dispensado pelo Governo à 
agricultura na última safra. 

Há uma descontinuidade. Não há coisa alguma 
perene para dar segurança. 

Era de se supor que o Gov~o. ao menos na 
tentativa de preservar e manter os resultados do seu 
plano de estabilidade econômica, acenasse à agricU
tura com alguma facilidade, até por uma questão de 
gratidão. Nada disso. O dinheiro é curto, os juros ainda 
continuam altos e os preços mínimos não são com
pensadores, pois nem sequer conte!T4liaram os mais 
de 25% de inflação desde a implantação do Plano. Em 
virtude dos altos encargos financeiros, o que pode 
acontecer é que esses crédilos, ainda que parcos, so
brem nos bancos por falta de interessados. 

Muitas pessoas dizem: "Se eu plantar, posso 
perder; se não plantar, não ganho, mas não perco". 
Muita gente pensa dessa maneira 

Por tudo isso é que as previsões para a safra a 
ser colhida em 1996 são sombrias. Vamos ser since
ros: a previsão para a safra do ano que vem é som
bria. A reboque da redução da produção, poderá vir 
um repique inflacionário e alguma desestabilização 
da balança comercial com a maior importação de ali
meniDs, tudo aquilo que o Governo não quer, tudo 
aquilo que o povo não deseja. Ninguém quer isso, 
mas pode ocorrer. E tudo leva a crer que vamos ca
minhar para isso, se ficar como está. 

No estágio aluai da história do nosso Pafs, Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. não estamos em 
condiçõ~l> de nos permitir qualquer queda que seja 
em nossa produção, mormente da produção agrfco
la, já que, de um lado, a economia brasileira luta 
com unhas e dentes para se reerguer e se fortale
cer, e, de outro, a população mundial, de bocas 
abertas, clama, cada vez mais com ênfase, por mais 
alimentos, pois a fome a tem afligido com intensida
de crescente. 

A Região Sul, lodos o sabemos, é uma parte 
do território brasileiro por demais dependente dos 
bons resultados da atividade agríoola Há o minilúl
dio e há a agroindústria muito forte na Região Sul. 
Por isso, é generalizada a apreensão dos produtores 
dêSSã rêgião, principalmente no Estado de Santa 
Catarina, que tem várias indústrias ligadas à agroali
mentação, a esse setor importante, oom o que pode
rá aoontecer no próximo ano. 

E o que poderá acontecer no próxinió ano? fo
dos estão preocupados com isso. Nós temos um sis
tema integrado no campo da avicultura, da sericl.lltu
ra. A situação mais apreensiva é, no entanlo, a da
queles produtores que querem plantar, mas têm 
medo de dar mais um passo no escuro, à semelhan
ça do que fizeram neste ano. Muitos estão temero
sos de perder tudo o que conseguiram amealhar em 
anos de muito trabalho e sacrifícios. Os créditos não 
os atraem porque os encargos são allos; os preços 
mínimos não os entusiasmam, porque mantiveram
se congelados praticamente por dois anos seguidos. 

Há tempo já vinha pensando em analisar isso; · 
tenho discutido aqui muitos assunlos, oomo a refor
ma tributária, a reforma administrativa. Mas esse se
tor hoje está em evidência, Sr. Presidente. 

Para finalizar: ainda há uma luz tênue no fundo 
do túnel, Sr. Presidente - tomara que não seja qual-
quer molo vindo na oontramão. · 

Embora oom algum atraso, ainda há tempo 
para reverter este quadro. Basta que as nossas au
toridades econõmicas se convençam da importãncia 
da alimentação, da agroindústria, da agricultura Par-a 
o desenvolvimento do Brasil e para o bem-estar dos 
brasileiros e, oonseqüentemente, emprestem-lhe o 
apoio de que precisa para sobreviver e crescer. 10 
bom, entretanto, que o façam logo, antes que seja 
tarde! 

O Sr. Levy Dias- Permite V. Exª um aparte? 
O SR. CASILDO MALDANER- Ouço V. Exª 

oomprazer. 

O Sr. Levy Dias - Deixei a Presidência da 
Mesa, porque fazia questão de participar do discurso 
de V. Exª, pois nossos Estados têm uma semelhan
ça muito grande. Santa Catarina- na minha avalia
ção - é um Estado modelo do País sob todos os as
peclos: nas áreas da integração, agricultura e na in
dústria. Ouvir de V. Ex• tudo isso, dá bem uma no
ção do quadro que o País atravessa Eu diria qué 
não temos mais tempo para reverter tudo, podemos 
reverter alguma ooisa. Não há mais tempo para se 
fazer a correção de solo com a utilização do calcá
rio. No nosso Estado, a venda do calcário foi 50% 
menor do que no ano passado. E esse é iJm insumo 
que não tem mais condições de ser usado. Se há 
uma coisa que os tecnocratas não conseguem mu
dar é a lei da natureza. as quatro estações do ano. 
Estamos chegando na hora do plantio, e o desânimo 
e-a msteza -perrorrem- o -nosso Estacto cte MaiO 
Grosso do Sul e atingem aqueles que acraditaram 
no trabalho, que acreditaram que somente o traba
lho gera riquezas. Mesmo assim, forar~ cor.-;,:,;em-. 
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mente desprestigiados. O dinheiro que vem de fora 
· e vai para as Bolsas, é um dinheiro especulativo que 
recebemos com aplausos, mas que chega num dia e 
vai embora no outro, sem compromisso algum com 
a geração de empregos, com a geração de riquezas 
para o nosso País; é dinheiro que vem e consegue 
ganhar em um mês o que lã fora ele levaria um ano 
para conseguir. Esse é o especulador que hoje ga
nha no País, e nossos Estados são dos trabalhado
res que hoje perdem no País. Recentemente, se não 
me engano em um pronunciamento do Senador Os
mar Dias, do Paraná, foi dito que estamos prevendo 
assentar 40 mil famílias este ano com uma reforma 
agrária; todavia, em razão dos problemas no campo, 
teremos um êxodo de aproximadamente 600 mü fa
mmas. É uma política conflitante e por isso todos 
nesta Casa devemos, a exemplo de V. Ex", levantar 
a nossa voz em busca de uma solução. A respeito 
da Reforma Agrária, sobre a qual discorreu V. Ex", 
no início, o projeto apresentado pelo nobre Senador 
Darcy Ribeiro propõe a discussão desse assunto 
sem medo, paixão ou política, mas com patriotismo, 
e analisássemos os dois lados: o do sem-terra, que 
deseja e precisa de um pedaço de terra para traba
lhar, porque é um homem da terra e irá produzir; e, 
também, daqueles sem-terra que trabalham para ga
nhar um pedaço de terra, vendem esse pedaço e 
são acampados em outro lugar. A maioria dos as
sentamentos em nosso Estado hoje não possui nem 
50% daqueles que receberam o título de terra quan
do foi feito· o assentamento através do INCRA. 
Deve-se lazer essa análise global. Acredito sincera
mente no palriotismo do Senador Darcy Ribeiro 
quando propõe uma reforma e diz que a sua matéria 
deve ser analisada, discutida e aperfeiçoada Essa é 
uma oportunidade para fazermos uma discussão sé
ria sobre o assunto. Na semana passada, fiz um 
aparte à Senadora Marina Silva sobre o mesmo 
tema, buscando com a mesma seriedade, patriotis
mo e sinceridade uma solução para acabar esse 
conflito. (Peço desculpas por alongar-me um pouco 
nesta aparte.). Disse a S. Ex" que não havia sentido 
discutirmos sobre terra no Brasil. Se estivéssemos 
debatendo esse assunto em Israel, no Chile ou no 
Uruguai, tudo bem; mas não no Brasil onde temos 
imensos vazios a serem ocupados, a serem preen
chidos pela população brasileira. com o apoio e com 
a cobertura do Governo. De forma que acredito que 
esta é a hora boa de se discutir esse assunto, com 
esse grau de sinceridade, de patriotismo e de liber
dade como está sendo proposto. Desejo cumprimen
tar V. Ex" pelo seu pronunciamento. Pediria a V. Ex" 

que mudasse um pouco a expressão "a agricultura 
garantiu o Plano Real" para "a produção rural. o pro
dutor rural foi o grande sustentáculo do Plano Real" . 
É hora de se pensar na safra do ano que vem. Muito 
obrigado. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sena
dor Casildo Maldaner, o tempo de V. Ex" foi ultrapas
sado em um minuto. Queira concluir, por gentileza 

O SR. CASILDO MALDANER - Estou encer
rando. 

Sr. Presidente, com a permissão de V. s~. 
não poderia concluir meu pronunciamento sem o co
roamento do aparte do ilustre conterffineo de na.."Ci
mento, pelo menos de minha parte - hoje sou cstari
nense -, Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - On- -
tem impedi um aparte do Senador Pedro Simon. Se 
eu fizer o mesmo hoje, vai parecer perseguição. 
Está permitido o aparte, Senador. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex" está cometendo 
um equívoco, Senador Maldaner. V. Ex" foi Gover
nador brilhante de Santa Catarina, é Senador bri
lhante por Santa Catarina, é filho honrado, brilhante, 
extraordinário de Santa Catarina, mas nasceu no 
Rio Grande do Sul. Hoje é gaúcho e catarinense. V. 
Ex• tem dupla nacionalidade. 

O SR. CASILDO MALDANER - De nascimen
to, sou gaúcho; de criação, barriga-verde. 

O Sr. Pedro Simon - Foi da maior importi:!ncia 
o aparte dado a V. Ex". Acho que a matéria que foi 
levantada aqui por vários Senadores - a questão de 
dar terra-, justiça seja feita, é delicadã.. Está prova
do que deram a terra e o trabalhador a vendeu e de-

. pois desapareceu. Hoje, no mundo modema, com a 
tecnologia modema, ao se dar um pedaço de terra 
para um cidadão, pode não acontecer r.ada, não re
solver nada. Por isso, vamos ter que discutir a maté
ria Uma das teses sobre as quais ouvi fsiar é que 
se o Governo, daqui por diante, resolver dar terra 
para alguém, deverá lazer o seguinte: a terra est2 
dada; mas, se a pessoa vender, devolverá pa(a c 
Estado. Não poderá vender. O Sena:J;;r do meu Pa(
lido por Mato Grosso levantou a seg~.;inte t:;.se: tem 
que se lazer uma organização em termos de coope
rativa, porque é quase impossível que o cidadão iso
lado, sozinho contra o mundo, em um pedf!ço de ter
ra, possa sobreviver. Em forma de cooperativa, o 

· PDT, sob o comando do Dr. Collcres, no Rio Graade 
do Sul, estudou a fórmula de condomínios rurais. 
Bes pegaram um módulo, reuniram os agricultc.-es e 
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trabalhadores que compraram máquinas em conjun- O SR. MAURO MIRANDA - Sr. Presidente, · 
to, e o Governo do Estado deu facilidades. Essa é peço a palavra para uma comunicação inadiável. 
uma grande decisão. A fónnula iremos di$CI.IIir de- O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- V. Ex• 
pois. Creio ser correta essa argumentação de que tem a palavra para uma comilniCação inadiável, por 
estamos cansados de dar terra para o cidadão, que 5 minutos, Senador Mauro Miranda 
depois a vende e vai embora. Geralmente a terra O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Para 
está no nome do homem que vai embora, deixa a uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
mulher com muitos filhos e desaparece. Esse aspec- Srs. Senadores, quero transmitir a este Plenário 
to teremos que discutir na hora de analisar a maté- uma breve e grave comunicação. 
ria. Uma coisa parece-me racional: a terra é do tra- As emissoras de rádio e de televisão acabam 
balhador, :lim; mas, se ele desejar vendê-la, terá de infonnar, em edição extra, que uma carta-bomba 
que devolvê-la ao Estado que a venderá para um acaba de explodir no Ministério das Relações Exte-
terceiro. A tese do ilustre Senador é correta, mas pa- riores, em Brasma. As primeiras notícias indicam 
rece que podemos estudar a fónnula para evitar que que uma funcionária de 42 anos foi ferida gravemen-
isso aconteça. te. Não há informações adicionais sobre a autoria do 

O SR. CASILDO MALDAMER -Acolho o apar- atentado e os seus objetjvos, mas o fato é muito gra-
te de V. Ex•, Senador Pedro Simon. ve num Pafs que há muitos anos readquiriu a paz in-

Sr. Presidente, acolho o aparte do Senador tema, graças ao restabelecimento da democracia. O 
Levy Dias, que igualmente conhece profundamente terror não faz parte de nossa cultura 
a questão, o qual vem robustecer o nossa pensa- Faço este registro rápido, na esperança de que 
mento, veio ao encontro de algo muito preocupante os órgãos de segurança identifiquem rapidamente 
dentro daquilo que levantou o Senador Darcy Ribei- os culpados e os punam exemplannente. 
ro. É necessário cuidar disso, mas, ao mesmo tem- Gostaria de pedir ao Presidente da Comiisão 
po, temos que dar a terra, mas tem que haver uma de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Senador 
política de sustentação também, porque hoje muita Antonio Carlos Magalhães, que nos mantenha infor-
gente que está na terra não tem meios de lá penna- mado das providêf!cias tomadas, especialmente em 
necer, está até pensando em sair porque não tem relação ao Poder Executivo. 
meios de sobrevivência, não tem incentivo. Quer di- Já temos problemas demais para admitir novas 
zer, temos que analisar isso num conjunto. Temos tonnas de medo para as nossas famflias. 
uma grande responsabilidade sobre isso, e o !00- Muito obrigado. 
mento é preocupante. o SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Com 

A produção de alimentos para o ano que vem a palavra, por 20 minutos, o Senador Ney Suassuna 
já é preocupante, pois já começamos importá-los O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PR. Pronun-
neste ano. No ano que vem, a situação pode piorar, ela o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
podendo até balançar o Plano Real. Há países que sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, inicio o dis-
mandaram alimentos para cá, com subsídios. para curso agradecendo ao meu amigo Senador Bemar-
nos combater, mas mesmo assim essa importação do Cabral a cessão da sua vez. 
deu sustentação ao Plano; no próximo ano, não te- Hoje estiveram nesta Casa - alguns Senadores 
remos essas vantagens. Se quisermos comer, tere- já falaram sobre o assi.Illo- o Ministro Pedro Malan. e 
mos que pagar aquilo que não podemos, e aí poderá 0 Ministro José Serra Foi tema dessa reu1ião a dívida 
até estourar o Plano. E essa preocupação é enonne. dos Estados, dos Municípios e da própria União. Fa-

Por Isso, temos que motivar quem está na ter- !ou-se das dificuldades que hoje atravessam os Esta-
ra. Vamos tentar levar mais gente para lá, mas com dos ~"ta Federação em relação à rolagem de suas 
grande cuidado. dívidas e, principalmente, da si1uação adrrinistraliva 

Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres Sr% e em que a maioria dos Estados se encontram. ·-
Srs. Senadores. Interpelando os Ministros, fiz a ambos o se-

Durante o discurso do Sr.Casildo Mal
danar, o Sr. Levy Dias, 3" Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Jefferson Peres. 

guinte questionamento: sendo tão grave a situação 
administrativa que nos apresentam os Estados - a 
grande maioria deles está gastando na faixa de 80% 
da arrecadação do Estado com a folha de pagamen
to-, será que não urge, até mais do que a reforma 
fiscal, a refonna administrativa? 
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A refonna administrativa, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, no meu entender, é mais do que urgente. 
Por quê? Dados hoje apresentados mostram que os • 
gastos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo esta
duais cresceram, do último ano .. para este. cerca de 

. 60%, saltando de 5% para 8% do consumo do Orça
mento estadual, sem contar que principalmente o qua
dro de pessoal, e o custeio dos Estados extrapolam a 
faixa dos 80%, havendo Estado que chega a 92%. 

Não adianta colocar-se ·água em uma lata que 
tenha um furo, pois a água vai vazar. Urge que an
tes da refonna fiscal se faça a refonna administrativa 
ou, no mínimo, que elas sejam concomitantes. 

A constatação triste a que chegamos, Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, e da qual quase todos bus
cam tugir, é a de que este Pais está falido- o Esta
do, a Federação e os Municípios. Falido não porque 
estamos ocupando grande percentual do PIB, mas 
falido porque a divida é uma divida erroneamente to
mada com um perfil curlissimo. O Pais tem todas as 
possibilidades a médio e a longo prazo, mas a curto 
prazo está falido. É preéiso que nós tenhamos o 
bom senso de fazer a rolagem e a negociação das 
dividas para dar govemabilidade aos Estados que 
recentemente elegeram seus governadores. 

Se não, vejamos: há Estado que há três meses 
não paga salário a funcionário. Está sem nenhuma 
condição de fazê-lo, pois a folha de pagamento do 
pessoal consome 95% da arrecadação e a rolagem 
da dívida, consome 15%, sem contar AROs -Arre
ca:fações de Receita Orçamentária. tomadas a curlis
simo prazo, sem nenhuma conãlção de pagamento. 

A médio e a longo prazo, o país tem todas as 
condições, porque nosso endividamento é menor do 
que o da Itália e o da maioria dos países do Primeiro 
Mundo. No entanto, a nossa dívida é de curto prazo. 

Vim a esta tribuna para levantar esses dois 
problemas: a necessidade urgente da refonna admi
nistrativa, pois é preciso que se anume a Casa. e a 
imporláncia de dar condições de govemabilidade 
aos Estados. f:lá um Estado que não paga um salá
rio sequer acima de mil reais, porque não tem condi
ções de fazê-lo. Há outro que, neste mês, vai arre
cadar R$36 bilhões e vai pagar R$16 bilhões de dívi
da, quase 50%. É impossível continuar dessa forma. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é necessário 
que alarguemos o perfil dessa divida e também que 
se façamos a refonna administrativa Hoje, para mi
nha tristeza, os dados que nos foram apresentados 
na Comissão de Assuntos Econõmicos, principal
mente os da dívida consolidada e os da dívida mobi
&ária dos Estados, não estavam corretos. Por exem-

pio, o Estado de São Paulo, cuja divida é de R$53 
bilhões, aparecia no quadro com uma dívida de 
R$22 bilhões. 

~ Por esta razão, enviamos hoje mesmo corres
pondência a todos os Governadores, uma vez que 
estamos lutando por essa renegociação, pedindo in
fonnações-maís seguras e mais corretas, de modo a 
que possamos assessorar as autoridades monetá
rias e discutir com elas, mostrando a diliculda.je quo 
estamos enfrentando no momento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, fazer a refonna 
administrativa urge porque sumiu, pura e simples
mente, o imposto da inflação. A arrecadação dos Es
tados aumentou durante este 11timo ano, mas au
mentou menos do que o resultado que deixava nos 
cofres estaduais o imposto inflacionário. O imposto 
inflacionário, Sr. Presidente, Srs. Senadores era de 
um volume de que somente agora temos noção. Os 
Governadores sempre davam aumento substancial 
aos funcionários, e três ou quatro meses depois os 
funcionários estavam ganhando 30 ou 40% daquele 
valor Dessa forma. eram. administráveis ·os Estados. 
Agora. já não o são. O que aconteceu? Com o Real, 
ficou estável o salário, mas - o que é pior - com a es
tebifidade, a folha de pagamento dos Estados está 
aumentando 2% ou 3% ao mês. Por que? Porque 
está havendo promoções, qüinqOênios, triênios, que 
se somam à folha a cada mês. Então, é preciso que 
aprendamos a 6dar com a economia estável e que 
reorganizemos as estruturas estaduais para suporta
rem esse fenômeno. 

Por essa razão, Sr. Presidente, passo à Mesa 
requerimento de convocação do Ministro Lliz Carlos 
Bresser Pereira, para que no5_ fale, nesta Casa. da 
refonna administrativa Ele o tem feito, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, na Câmara dos Deputados, mas 
. é preciso que este Casa se debruce sobre esse pro
blema e comece, desde já, a debatê-lo porque este 
é uma refonna importante. Aproveito também a 
oportunidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para 
solicitar também do mesmo Ministro esclarecimentos 
sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador, 
sobre o qual temos algumas dúvidas. 

Logo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho 
hoje, nesta tarde, a esta tribuna, para alertar que 
nem todos os dados de que dispomos, cedidos pe
los Ministérios do Planejarnento e da Fazenda. são 
confiáveis porque não coincidem com os dados for
necidos pelos Secretários de Finanças dos Estados. 
Por isso, estamos fazendo a checagem, o confronto 
e pedindo maiores infonnações dos Estados, aler
tando que é preciso que se dê concflÇÕes de gover-
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nabilidade aos Estados. Vários estão se iariiando-in
govemãveis devido à crise econômica. 

Solicitamos informações sobre a reforma admi
nistrativa, para nos aprofundarmos sobre o assunto 
e, jã que estamos nos dirigindo ao Ministro Bresser 
Pereira, também pedimos informações sobre o im
portante Programa de Alimentação do Trabalhador. 

Agradeço mais uma vez ao Senador Bernardo 
Cabral, que gentilmente cedei.HI1e a vez, e a todos 
os companheiros a atitude que tiveram, pres1ando 
atenção a essas colocações. Que essas colocações 
fiquem na mente de cada um, a fim de que não per
mitamos que os Estados se tomem ingovemãveis. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENJ"E (Jefferson Peres) -A Pre

sidência lembra aos Srs. Senadores que hã sessão 
deliberativa extraordinária convocada para às 
18h30min. 

Com a palavra o Senador Pedro Simon. (Pau-
sa.) 

Com a palavra a Senadora M~na Silva. (Pau
sa.) 

Com a palavra o Senador Geraldo· Melo. 
O SR. GERALDO MELO - Desisto t:!a palavra, 

Sr. Presidente. · · 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Com 

a palavra o Senador Roberto Requião. (Pausa) 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Tem 

V. Ex'> a palavra. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria de fazer uma sugestão à Mesa no sentido 
de que, quando a Presidência anunciar o nome de 
um Senador inscrito, e esse não se encontrar no ple
nário, por estar participando de uma reunião de ao
missão, conste •ausente do plenário", para que não 
fique registrado nos Anais uma eventual ausência 
dos trabalhos de plenário. · · 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Mtito 
bem lembrado, Senador Bernardo Cabral. Serã leva
da em consideração sua sugestão, até porque, nes
te momento, seis ou sete Senadores encontram-se 
na Comissão de Orçamento. 

Com a palavra a Senadora Emma Fernandes, 
que dispõe de vinte minutos. 

A SR~ EMILJA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado
ra.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o objeti
vo da minha presença na tribuna, nesta tarde, é tra-

. zer a V. Ex"s alguns dados referentes a nossa parti-

.. .. 
cipação na IV Conferência Mundial da Mulher. O 
nosso relatório, elaborado em conjunto pelas treze 
parlamentares que integraram acomitiva oficial, foi 
concluído e entregue aos Presidentes da Câmara e 
do Senado. Eu gostaria, para que fique registrado 
nos Anais da Casa, de me reterir a alguns tópicos 
que consideramos importantes. 

inicialmente, eu me senti profundamente presti
giada e comprometida, representando o Senado Fe
deral, juntamente com as Senadoras Benedita da 
Silva e Marluce Pinto, além das dez deputadas fede
rais que integraram a delegação brasileira. 

Estivemos de 4 a 15 de setembro na Conferên
cia Mundial da Mulher, que reuniu cerca de 35 mil 
pessoas. Representantes de 189 países filiados à 
ONU e cerca de 2.500 Organizações Não-Governa
mentais partiCiparam da conferência 'OfiCial e do fó
rum das entidades não-governamentais, 

ConhecemOs uma cidade que realmente reflete 
o rãpido processo de transformação e crescimento 
da China nos ütimos anos. O fascínio daquela capi
tal, Beijing, vai além da beleza harmônica de seus 
palãcios e templos ou da grandeza de sua muralha. 
Ele estã, sobretudo, no convívio de uma cidade mo
derna e movimentada com as tradições milenares e 
as qualidades humanas de seu povo. 

Chefiando a delegação brasileira, como todos 
os senhores sabem, a Primeira Dama do Brasil, 
Ruth Cardoso, em seu discurso, afirmou os avanços 
conquistados pelas mulheres brasileiras, especial
mente na Constituição de 88, mas também deixou 
claro que agora é preciso incorporar esses direitos à 
realidade do dia-a-dia. 

Entendemos que a Conferência foi a maior reu
nião jã promovida pela Organização das Nações 
Unidas e o maior evento realizado na Ctúna. 

A participação das parlamentares foi fruto de 
uma intensa preparação anterior, realizada em reu
niões ocorridas na Guatemala, no Parlatino - em 
São Paulo, em Nova Iorque e até mesmo nos nos
sos Estados, onde mtitas parlamentares tiveram 
oportunidade de participar. 

Houve um dia fundamental, Dia das Parlamen
tares, 7 de setembro, quando ocorreu uma reunião 
das Parlamentares de todo o mmdo, em que se dis
cutiu a forma da implementação da Plataforma de 
Ação Mundial da IV Conferência, através da atuação 
legislativa Também houve reuniões do Parlamento 
Latino-Americano no dia 9. Essas reuniões foram mui
to interessantes, porque traçamos proposlas de conti
nt.idáde de afuação. Trvemos participação, no plenário 
da Conferência, em vários momentos, e em diversos 
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grupos de const.dta sobre saúde e direitos reprodlii- dade com os homens, ém todas àS esferas da sacie-
vos, direitos humanos, e contatos e discussões com dade, inclusive nas esferas de poder e de decisão, 
parlamentares, principalmente da América Latina são fundamentais para a conquista da igualdade, 

A delegação brasileira foi coerente com a cons- desenvolvimento e paz. Os governos compromet&-
trução de sua posição elaborada desde 1993, com a rarn-se a implementar a Plalaforma de Ação e a ga-
participação da sociedade civil. rantir que todas as suas políticas e programas de 

As dei egações de governos da América Latina ação reflitam uma perspectiva de gênero. 
não se estruturaram em blocos de países. As repre- Além disso, a plataforma aborda importantes 
sentações das parlamentares, no entanlo, articula- questfies e traz objetivos esbatégicos para cada 
ram-se em ação e inlervenção, estreitando e apro- uma delas e medidas propostas para o alcance das 
fundando os laços que unem parlamentares da situações analisadas. Trata-se de documeniO muiiO 
América Latina amplo, que compreende posições, culturas, es1ágios 

Cumpre ressaltar a atuação da União Euro- em países de IOdo o mundo, dando a impressão, 
péia, sempre aluando em bloco, com posições muiiO numa primeira análise, de ser documento, até cerro 
bem definidas ao longo do processo preparatório. ponto, repetitivo. 

Mas o importante, Sr. Presidenle, SJ!!s e Srs. Há um capítulo que consideramos muito impor-
Senadores, é que a Declaração e a Platafonna de tante, que se refere aos objetivos estratégicos e me-
Ação Mundial, aprovadas na IV Conferência Mundial didas recomendáveis. Nele estão definidos compro-
da Mulher, mostram claramente que o avanço da • missos de combate à pobreza, de igualdade no 
consciência mundial sobre igualdade, justiça e direi- acesso a emprego e trabalho, crédito, propriedades 
tos humanos, à luz da perspectiva de gênero e da e herança. Trata da educação, da saúde, do meio 
desigualdade entre os sexos, foi consolidado. ambienle, da mídia, de mecanismos nacionais, de 

A situação das mt.dheres passa a ser parãme- questfies específicas da menina, de acesso ao po-
tro para medir o grau de democracia e de vigência der e aos centros decisórios e de compromissos dos 
da justiça nos mais diferentes países. organismos internacionais. 

É importanle que se chame a atenção para o As questões básicas referem-se à discrimina-
falO de que o avanço dos fundamentalismos religio- ção da mulher nos âmbitos de decisão. Entendemos 
sos e de posturas conservadoras ficou muito claro, e que o Congresso Nacional, aprovando a possibiUda-
isso nos preocupou profundamenle: 41 países fize- de de quota na participação eleitoral, já dá um passo 
ram reservas majoritariamenle aos parágrafos refe- adiante e um exemplo ao restanle das nações. A 
renles à sexualidade. Porém, isso não impediu que violência contra a mulher é um desrespeito aos direi-
se aprovasse um texto da Plataforma com importan- tos humanos. Os países preciSam tomar medidâs 
tes compromissos firmados, referindo-se aos direitos adequadas em nível local, nacional e inlemacional 
reprodutivos, à liberdade quanto à vida sexual e re- para combatê-la É algo que precisa ser profunda-
produtiva, ao reconhecimento da existência da famf- menle revisado. 
lia em "suas diversas fonnas", bem como ao direiiO Um assumo praticamente novo, que surgiu 
das crianças e adolescentes à informação sobre se- nessa Conferência, é o reconhecimento do valor do 
xualidade, com respeito à confidencialidade, "preser- trabalho não remunerado da mulher. Busca~e. real-
vades os direitos e deveres dos pais". menle, medir a contribuição da mulher na economia 

Não se retrocedeu - e isso é importanle - em nacional e minimizar a sua carga de trabalho, esti-
relação a outra conferência realizada há 1 O anos no mulando a participação dos homens, inclusive, nes-
Cairo. Os países mantiveram a sua postura de, gra- sas tarefas e a implementação de equipameniOs so-
dativamente, reverem as suas legislações. ciais, como creches e serviços para idosos. 

Além desses temas, aos quais era dado um O respeiiO aos direitos reprodutivos também foi 
enfoque específico, as discussões também se de- um assunto bastante discutido. Logicamente houve 
ram em tomo de temas, tais como confiitos arma- alguns países discordantes, mas conseguimos inse-
dos, ameaça nuclear, meio ambienle, migrações, rir como item na Plataforma de Ação que os países 
pobreza e desenvolvimento económico, o que mos- se obrigam a respeitar os direiiOs reprodutivos, im-
tra, efetivamente, que a agenda dos grandes temas plementar serviços de planejamento familiar com 
mundiais é a agenda das mulheres. respeito à livre decisão dos casais e dos indivíduos. 

Nós estamos plenamenle convencidas de que Sr. Presidenle, SJ!!s e Srs. Senadores, precis'· 
a participação das mulheres em condições de igual- mos urgenlemenle discutir e decidir o que v<>' " 
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to neste País para impedir o que estamos vendo a 
todo momento nos jornais: a esterilização de mulhe
res no Nordeste é a maior do mundo. Queremos que 
haja respeito em relação à vida e às pessoas; que 
haja um planejamento familiar definido, em que ho
mens e muheres decidam o que é melhor para si e 
suas vidas. 

Outro aem importante foi o reconhecimento do 
aborto como um problema de saúde pública, reco
mendando aos países que revisem suas leis que pe
nalizam as mulheres que fizerem abortos ilegais. A 
Câmara dos Deputados está à frente e já aprovou, 
na Comissão de Seguridade e Famma, Ul1) projeto 
que obriga o Estado, através do Sistema Unico de 
Saúde, a atender com segurança mulheres que pas
sam por esse problema 

Chamamos a atenção para a importância que 
se deve dar aos programas de atenção especial às 
meninas, cujos problemas sabem, profundamente, 
todos os senhores. 

Enfim, é preciso que todos os legisladores e to
das as legisladoras tomem conhecimento do conteú
do da Plataforma de Ação e, consoantes com nos
sas legislações e problemáticas especificas, elenque
mos as prioridades para o enfrentamenfo imediato. 

Nesse sentido, caberá a nós, Parlamentares 
Federais, encaminhar e aprovar propostas legislati
vas ainda necessárias para que a discriminação da 
mulher não tenha acolhida legal neste País. 

É com esse sentimento, Sr. Presidente, SP's e 
Srs. Senadores, que destacamos alguns aspectos que 
ainda constam nas nossas legislações brasüeiras e 
que precisam da atenção dos Srs. Parlamentares. 

Temos problemas de legislação. Os Códigos 
Civil e Penal ainda têm artigos que precisam ser mu
dados. Itens constaucionais que não foram regula
mentados. Também a CLT tem de mudar e, segun
do recomendações internacionais, incorporar o as
sédio sexual como crime no campo do;> trabalho e do 
ensino. 

Existe um programa instituído pelo Governo, o 
PAISM - Programa de Assistência Integral à Saúde 
da Mulher, que ainda não atende plenamente as ne
cessidades. Os índices de mortalidade materna, de 
cesárias e de esterilização são assustadores no nos-
so País. 

É importante destacar, nesta questão, o com
promisso brasileiro com o PAISM, expresso nas pa
lavras da Primeira-dama, em seu discurso: 

Conseguimos desenhar políticas go
vernamentais inovadores, como o Programa 
de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 

cujos princípios são os mesmos que inspi
ram as diretrizes da Conferência do Cairo, 
voltado para o atendimenlo da muher em 
todas as fases de seu ciclo vital, com ênfase 
no respeilo aos direitos reprodutivos. A im
plementação dessa política é, para nós, um 
desafio, uma prioridade e um compromisso. 

No momento desse pronunciamento da Sr§ 
Ruth Cardoso, ela assumía oficialmente, como chefe 
da Delegação, o compromisso deste País com esse 
programa que consideramos importante. Juntos, 
precisamos lutar para que, no Orçamenlo que está 
sendo discutido, sejam colocados recursos. Caso 
contrário, esse programa não irá atender aos objeti
vos a que se propôs. 

A necessária mobilização de Senadores, ho
mens e mulheres, Governo, sociedade, entidades 
privadas, não-governamentais, enfim, é que real
mente vão fazer com que a violência contra a mulher, 
a discriminação, que é um dos mais graves problemas 
no Bras~. se transforme naquoo que foi o nosso tema 
central: igualdade, desenvolvimento e paz. ~· 

Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, teríamos 
muilo mais a lhes contar. O certo é que teremos de 
buscar formas que dêem oportunidade, acesso e 
condições à mulher para que possa demonstrar a 
sua competência e vontade de contribuir. 

Divulgaremos aqui pesquisas que afirmam a 
dissriminação contra a mulher em todo o mundo. 
Hoje, ficamos com esta que saiu na Folha de S. 
Paulo do dia 1~ de outubro, que concluiu: "As mu
lheres são mais criticas e pessimistas". 

Estamos atentas ao que passa em nosso País. 
Queremos alertar que o gradativo crescimenlo da 
pobreza atinge diretamente as mulheres e as crian
ças. Só isso basta dizer para que cada um dos Srs. 
Senadores tenha a sensibilidade natural·e própria de 
cada ser humano para ver que a luta pela igualdade 
é de homens e de mulheres. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma comunicação urgente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Con
cedo a palavra, por 5 minulos, ao Senador Eduardo 
Suplicy. . 

O SR. EDUARDO SUPLJCY (PT-SP. Para 
uma comunicação urgente. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, gostaria de 
transmitir a minha preocupação diante da informa
ção que foi divulgada pela Rede Globo, em plantão. 
Acabo de telefonar para o Ministro Luiz Felipe Pal
meira Lampréia, pois, de falo, houve no ltamaraty, 
agora à tarde, a explosão de uma caru:oo~ba, que 
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~eriu a senhora diplomata Andréa Rigueira, Chefe da 
Divisão de Previdência e Assistência Social, e outra 
funcionária do ltamaraty que ·se encontrava no local. 
Ambas foram hospitalizadas. 

Trata~e de acontêc.:imento que obviamente 
deve preocupar o Senado Federal, o Congresso Na
cional e a Nação brasileira A Polícia Federal está 
procurando obter, segundo o Ministro Luiz Felipe 
Lampréia, informações precisas sobre o atentado. 
Como Líder do PT, no Senado Federal, eu gostaria 
de registrar aqui a preocupação do Partido dos T ra
balhadores. Trata-se de procedimento que não con
diz absolutamente com formas democráticas de pro
testo, e expressamos a nossa solidariedade ao lta
maraty diante de tal ato. Que todos possam colabo
rar no sentido de que se desvendam o quanto antes 
as razões deste episódio. Avalio que seja também 
de importância para a Comissão de Relações Exte
riores e de Segurança Nacional acompanhar de per
to esses fatos, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Os 
Srs. Senadores Odacir Soares, João França, Flavia
no Melo e Casildo Maldaner enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na forma do disposto 
no art 203 do Regimento Interno. 

S. EJ<'!s serão atendidos. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) -Sr. Pre

sidente, Sr% e Srs. Senadores, pelo Ofício ri' 
136/GV/95, a mim, atenciosamente, encaminhado 
por Maria Lúcia Lopes Teixeira, em 15/09/95, estóu 
sendo informado de que esta brilhante correligioná
ria e estimada amiga, vem aluando, desde janeiro 
do corrente, como zelosa Vereadora da Câmara Mu
nicipal de Pimenta Bueno. 

Com efeiro, anexo ao ofício em referência, teve 
a ilustre vitoriosa correfigionária a gentileza de me 
remeter, também, cópia do tenno de sua posse, bem 
assim como da ata da sessão solene, na qual lhe foi 
dado posse no cargo de Vereadora da Câmara Mu
nicipal de Pimenta Bueno, assumindo, como primei
ra suplente eleita em 311 0/92, a vaga aberta com o 
licenciamento da Vereadora MARIA INtS SONAL, 
que assumiu o cargo de Secretária de Estado. 

Ao reüerar meus cumprimentos à ilustre Verea
dora, não posso furtar-me ao registro público, nesta 
tribuna, desse auspicioso evento, tanto mais que ele 
põs em relevo algumas circunstâncias que convém 
destaca-las. 

A primeira delas diz respeito ao fa!o de tratar
se de uma correligionária que muüo prezamos e que 
agora vê consolidada, em Pimenta Bueno, seu mani

.. testo pender para a liderança política 

A segunda circunstância que também desejo 
destacar, resulta da emergência de mais liderança 
política assumida em terras rondonienses, por uma 
mulher. Efetivamente, esse pormenor deve ser enfa. 
tizado, Sr. Presidente, não apenas porque ele refor
ça uma tendência que se vem manifestando com 
crescente intensidade, de participação ativa da mu
lher brasileira em todas as instâncias da vida pública 
do País, mas também, porque põe em evidência, 
que neste particular, a Sociedade de Rondônia evo
lui com o mesmo ímpe!o progressista notado nos 
Estados mais desenvolvidos do Pars. 

Aproveito, pois, Sr. Presidente, o ensejo de mi
nha presença nesta tribula, para apiaudir calorosa
mente o sucesso político da Verea:lora Maria Lú::ia Lo
pes Teixeira, aplausos essés que !orno extensivos oo 
numeroso contingente de mulheres rondonienses que 
militam na política do Estado, errprestando-lhe o con
curso de seu ideafiSITlO e de sua inquestionável ~ 
dade de serviço e de dedicação a:> interesse p(blico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro assunto 
me traz à tribuna 

É próprio das leis, propor-nos ou ordenar-nos o 
que fazer. 

Não lhes é inerente , porém, por mais perfeüas 
que sejam. a capacidade de fazer ou executar aquilo 
que só a nós cabe fazer ou executar. 

É por desconsiderar essa premissa fundamen
tal que expressivos segmentos da sociedade brasilei
ra, incorrem, com frequência, no erro de atribt.ir à fragi
lidade das leis ou às falhas e imperfeições ínsitas em 
sua contextura normativa, a causa de seu descunpri
mento pela maioria generalizada dos cidadãos. 

Derivaria daí, muito provavelmente, a distinção 
errônea que se faz na sociedade brasileira entre leis 
que •pegam• e leis que "não pegam•. Segundo tal 
crença. as primeiras seriam constitufdas por normas 
tão bem elaboradas que conteriam o carisma de se 
tomarem automaticamente aceitas e, por conseguin
te, acatadas sem maiores resistências. 

Essa é 1.n1a ãJStorÇão que nos tem impedido de 
discernir com maluidade o papel decisivo que assu- ·· 
mem, na irrpla'ltaçfo das leis, a von!ade poh1ica daque
les a quem cabe fazê-las CI.IJllrir e a consciência cívica 
daqueles a quem cumpre a:atá-las e obedeoê-las. 

Essas reflexões afluíram-me à mente, ao com
pulsar a cartilha elaborada pela SeCretaria da Assis
tência Social do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, com o objetivo de orientar a implemen
tação do art 30, da Lei ri' 8.742 - Lei Orgânica da 
Assistência Social. 
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Essa Cartilha, 'qüe me veio àS mãos por deté
rência da Doutora Lúcia Vânia Abrão Costa, digna 
Secretária da Assistência Social do MPAS, aco~
nhando o Ofício Circular MPAS/SAS/n" 44, subscrito 
pelo Sr. Giuseppe Vecci, Dir~tor do Departamento 
de Planejamento do referido Ministério, "trata, espe
cialmente, dos procedimentos a serem adotados pe
los Estados, Disbito Federal e Municípios, para cria
ção dos conselhos de Assistência Social e dos Fm
dos de Assistência Social, bem como para elabora
ção dos Planos de Assistência Social". 

Estamos, pois, diante de um documento tão 
singelo quanto eficaz, que manifesta inequívoca 
vontade política de implementar em sua plenitude a 
Lei Orgânica de Assistência Social, e de oferecer, 
paralelamente, àqueles a quem incumbe aplicá-la os 
instrumentos básicos e a orientação esclarecedora 
para a implantação do Processo de Descentraliza
ção Político-Administrativo, no campo da Assistência 
Social. 

Da leitura da apresentação desse documento, 
infere-se, sem sombra de dúvida, que a Secrelária 
Lúcia Vânia Abrão Costa, finnemente determinada a 
cumprir os preceitos constitucionais e as diretrizes 
traçadas pela Lei Orgânica da Assistência Social, 
buscou antes de tudo, eliminar os prováveis óbices 
que, não removidos, poderiam emperrar e inviabili
zar o Processo de Descentralização Político-Admi
nistrativo, determinado pela Lei Orgânica 

Nascem desse propósito os esciarecimentos 
endereçados aos executivos dos cerca de 4.900 mu
nicípios brasileiros sobre o Fundo Municipal de As
sistência Social. 

Derivam da mesma p~, a oferta de um 
Modelo de Projeto de Lei de criação de Fllldo Mmici
pal de Assistência Social, assim como o levantamento 
de algumas questões importantes sobre o Conselho · 
Mmicipal de Assistência Social e sobre os ~ 
tópicos a serem considerados na elaboração do Regi
mento Interno dos citados Conselhos. 

Obedece, ainda, à mesma solicitude e à mes
ma estratégia, a proposta, na cartilha, de um modelo 
de Lei de Criação do Conselho Municipal de Assis
tência Social, asim como a oferta de um valioso 
elenco de sugestões para a elaboração do Plano 
Municipal de Assistência Social. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para aqueles 
que, como nós Parlamentares, conhecem as proflll
das carências que limitam e tolhem a eficiência ad
ministrativa da maioria dos Municípios brasileiros, 
não paira a menor dúvida sobre a importância de 

. que se revestem instrumentos como a Cartilha da 

- - -· 
SASIMPAS, para que as nonnas da Administração 
Pública possam ser plenamente implantadas assim 
como para que os benefícios que elas proporcionam 
possam ser ampla e efetivamente auferidos. 

Daí porque a satisfação com que registro, em 
primeiro lugar, o lançamento da Cartilha da SAS e, 
em segundo lugar, a iniciativa da Secretária Lúcia 
Vânia Abrão Costa, de tomá-la conhecida dos parla-
mentares. · 

Toma-se evidente que, por essa via, os louvá
veis propósitos da Secretaria de Assistência Social, 
no que concerne aos esclarecimentos e à ajuda que 
deseja prestar aos Executivos Municipais, serão se
guramente atingidos. 

É que, certamente, a SAS contará para tanto, 
com a colaboração participativa dos mandalários 
desses Executivos e de seus munícipes no Congres
so Nacional. 

É o que penso, Senhor Presidente. 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr. 

Presidente, Sr% e Srs. Senadores, retomo hoje um 
assunto que há mLito venho denunciando, junta
mente com outros colegas da minha região, _sem 
que severas providências sejam tomadas: o proble
ma da devastação da Amazônia, em particular do 
meu Estado, o Acre, confonne tão bem mostrou o 
Sistema Brasileiro de Televisão, em seu programa 
SBT Repórter da última terça-feira. 

As imagens, os depoimentos, as denúncias 
apresentadas no programa confirmam o que as vo
zes que se levantam em meio à floresta, e mesmo 
nesta Casa, tentam mostrar: a situação é dramática, 
e não permite que as autoridades competentes con
tinuem fazendo de conta que não existe ou mesmo 
protelando as providências cabíveis. 

Como disse o programa: O Acre está em cha
mas. Ou melhor, a Amazônia está em chamas! A nu
vem de fumaça que há meses paira sobre a região, 
causando prejuízos à própria sàúde da população e 
dificultando inclusive a navegação aérea dã bem a 
dimensão do índice de devastação. 

Tudo vai virar pasto para gado, disse bem o 
SBT, que colocou também outro grave problema en
fret)tado pelo Acre: a retirada ilegal de madeira nobre, 
principalmente do mogno - a maior riqueza local e que, 
todavia, não deixa praticamente nada para o Estado. 

Já denunciei aqui, outras vezes, o nível de de
vastação e dos danos ambientais causados por este 
tipo de atividade, como em 94, quando equipes do 
IBAMA apreenderam cerca de 1 o mü metros cúbicos 
de mogno que estavam sendo retirados ilegalmente 
no Município de Sena Madureira, pe~ Madeireira · 



90 . ANAIS DO SENADO FEDERAL . OUtubro de 1995 

Ferreira Conforme disse na época o IBAMA, a ma
deireira promoveu a maior exploração de mogno de 
toda a história do Estado, deixando um terrível rastro 
de destruição. 

Os danos podem ser imaginados pela própria 
forma como a madeira era retirada, arrastando tudo 
à frente, abrindo estradas em plena floresta, aterran
do rios e igarapés para possibilitar a passagem das 
máquinas. Onde a madeireira atuou, praticamente 
acabou com a capacidade de regeneração da flores
ta E do que era derrubado, aproveitava apenas o 
filé - o mogno de primeira qualidade. O reslo, era 
abandonado. 

E esse tipo de ação que continua acontecendo 
no Estado, envolvendo outras madeireiras, como as 
denúncias feitas pelo SBT Repórter, por falta de pro
vidências mais rígidas que desestimulem estas ações. 

O Acre, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
é um Estado extremamente pobre, sem qualquer ex
pressão econômica e que tem na floresta o seu úni
co grande patrimõnio, mas que está sendo dilapida
do por pessoas inescrupulosas que nunca estiveram 
preocupadas com· a floresta e muito menos com os 
seus habitantes. 

É: no Acre, além do Pará, onde se concentram 
as maiores reservas de mogno do Brasil. Todavia, a 
população local nada em miséria, enquanlo o seu 
maior patrimõnio esiá sendo dilapidado. Como o 
SBT mostrou: O madeireiro paga 150 reais por uma 
árvore no chão. Essa mesma árvore ele vende por 
cinco mil reais para paises como Japão, Itália e prin
cipalmente Inglaterra. A maioria da madeira é retira
da de forma ilegal, não paga imposlos e não deixa 
divisas para o Acre, onde o serviço de fiscalização é 
muilo precário. 

Por outro lado, quem ousa se opor ao desma
Ie, corre risco de vida Grande exemplo é o assassi
nato do sindicalista Chico Mendes, ocorrido em 
1988, e as atuais ameaças a lideranças como os pa
dres Heilor e Paolino Baldassari, que lutam contra a 
devastação no Municipio de Sena Madureira 

Diante do quadro, é preciso que as perguntas 
feitas pelo Padre Heilor sejam repetidas: 

- Governo do Acre, onde está? 
- Brasília, onde está? 
O Governador do Acre, ao que consta, negocia 

empréstimo de 165 milhões de dólares junlo a em
presa colombiana MOBIL AMI, que está sob investi
gação por suspeita de que os recursos que se dis
põe a emprestar é. oriundo da lavagem de dinheiro 
f"''m'J~=>nio!'1tt:l! rlo +Mfi~n ("(''nft'ln'T'I=I iq Jni rl~=>n• 1nr:iRdO 

como garantia do empréstimo parte da nossa fiareS:. 
ta tropical, em regime de comodato, para que a em
presa possa explorá-la por um período de 1 O anos. 

Além disso, o governador anda às voltas com o 
problema do Boeing 727-200 que, declarou na im
prensa do Acre, é de sua propriedade, e que recen
temente foi apreendido no aeroporlo de Cumbica 
tranaportando carga sem documentação e, segundo 
o Jornal Correio Braziliense, foi comprado do Car
tel de Medelin. 

Quanto ao Governo Federal, a própria situação 
do IBAMA, com apenas 12 fiscais para atender 22 
Municipios onde o acesso, em sua grande maioria, é 
extremamente difícil e que somam, ao lodo, mais de 
150 !1111 qUilômetros quadrados, já diz tudo. 

É: como diz o superintendente local do IBAMA, 
Anlonio Pacaya: enquanlo os fiscais vão para um 
lado, o madeireiros exploram do outro. Ou fazem 
como os Diniz, no Vale do rio lace, em Seha Madu
reira:Mesmo não tendo seu ,projeto de exploração de 
madeira aprovado pelo IBAMA - uma vez que lá en
contram-se animais em extinção - promovem as de
sastrosas derrubadas que há tempos vêm sendo de
nunciadas por habitantes da região, como os padres 
Heitor e Paolino Baldassari e mostradas pe)o SBT. 

É: crime previslo em lei e passivei de prisão. A 
legislação, portanlo, precisa ser aplicada 

É: preciso que se esclareça, Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, que não pertenço à corrente defoo
sora da tese de que a Amazônia deve ser um santuá
rio inlocável, esquecendo que o homem que nela vive 
é parte integrante e ti.ndamental do meio ambiente. 

Ao contrário. Sempre defendi a idéia de que o 
homem, principalmente o da Amazônia, deve usu
fruir dos recursos que a floresta oferece - madeira, 
castanha, resinas, etc. Apenas precisa fazê-lo de 
forma racional, sem destrui-la 

Para isso, é preciso que se dê a esse homem 
os meios para que possa utilizar economicamente 
estes recursos, garantindo a preservação ambiental. 
Já disse várias vezes: se dermos aos próprios em
presários opções de investimenlos rentáveis, que 
não agridam a natureza, eles seguirão. 

É o que chamo de desenvolvimento sustentado 
da região. Um modelo que, porém, é ainda uma as
piração da sociedade e do qual só temos uma vaga 
idéia Só sabemos - ou esperamos - que do uso ra
cional dos recursos florestais, basicamente, possa a 
forç<i de trabalho gerar riqueza, sem que se comple
te de uma só vez o ciclo da floresta 

No entanto, ainda não conhecemos plenamen
. ·. as matérias-primas, nem temos o dominio com-
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pleto dos processos produtivos, assim como a com- menta e criação de órgãos ambientais e de pesqui-
binação ideal de ambos. sa, além do início do zoneamenlo econômico-ecoló-

A base de conhecimenlos técnicos e científicos gico local e do conseqü_ente plano de ocupação. 
disponíveis hoje sobre a Amazônia é certamente in- Infelizmente, porém, estas ações de governo, 
suficiente para garantir a utrlização sustentada dos em sua maioria, não tiveram a continuidade espera-
nossos recursos naturais. da e desejada. A desarticulação é completa. 

A multiplicidade de ecossistemas que se abri- Por outro lado, as políticas do Governo Central 
gam em nosso entre-rios constitui um desafio à ima- para a Amazônia não tem respondido à altura às ne-
ginação criadora dos cientistas e planejadores, no cessidades da região. 
sentido de estabelecerem critérios de preservação O resultado é a devastação que estamos pra-
ecologicamente adequados, mas que ao mesmo senciando e diante da qual não podemos ficar para-
tempo viabilizem economicamente o Estado, contrf- dos. É urgente que avancemos na definição desse 
buindo para o progresso do nosso povo. novo .modelo de desenvolvimento que garante pre-

A tarefa é imensa, pois temos a maior biodiver- servação ambiental e melhorias econômicas e so" 
sidade do planeta, e seu completo domínio levará ciais para os habitantes locais. 
séculos. Neste aspecto, permitam-me colocar a minha 

No entanlo, é nessa direção que temos que ca- decepção no que se relere às ações governamen-
minhar, produzindo as condições necessárias para via- - tais neste sentido. 
bilizar uma economia de base florestal para a regiào. Recentemente, por exemplo, participei de um 

Nesse estágio de transição entra modelos prect- encontro da Bancada Parlamentar da Amazônia 
sarnes - Estado e sociedade organizada - concentrar para discutir a questão com representantes de órgã-
nossas atenções. É preciso que seguremos firmernen- os federais ligados à ãrea e com o próprio Ministro-do 
te as rédeas desse processo, apostando na geração Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, 
de conhecimento e tecnologia para a regiào. Gustavo Krauser, e não vi, em nenhuma das exposiçõ-

Precisarnos conhecer nossa ftoresta e descobrir es, nada de concrelo a este respeito. Cobrado, o Mi-
o que dela podemos tirar e transformar sem o pesado nistro argumentou: "Pelo menos estamos discutindo a 
ânus social e ambiental que hoje se verifica Isso signi- questã:J". Todavia, é o que estamos fazendo há anos. 
fica, inclusive, amp6ar os espaços de influência dos E o logo e as motoserras não esperam. 
Estados da Amazônia na gestão e adaptação das poli- É verdade que a formulação· de propostas des-
ticas públicas voltadas para a regiào. sa natureza, por sua complexidade, demanda tem-

Já indaguei, durante palestra realizada no BID, po. Já é hora, porém, de ações mais concretas, de 
na época em que governava o Acre, e volto a per- atitudes mais ousadas. 
guntar aqui: E enquanto não se define esse novo modelo, é 

- Quanto a humanidade deve pagar para di$por vital a ampliação <ja fiscalização e a utilização dos me-
da Amazônia? canismos legais de proteção ao meio arnbienteAiém 

Mais especificamente: de rrnitas mais altas, é preciso que a legislação am-
- É justo o preço que se paga hoje pelo metro biental seja aplica:la, especialmente no que se relere à 

cúbico de madeira extraída de uma árvore que levou prisão para os devastadores. S6 desta forma conse-
cem anos para se lomar adulta? guiremos desestimtiar estas ações criminosas. 

- O valor nutritivo da castanha-<lo-Brasil está Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
corretamente avaliado pelo mercado internacional, obrigado. 
quando comparado a outras fontes de proteínas? O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR) - Sr. Presi-

- Existe ao menos urna estimativa parcial do ·dente, Srªs e Srs. Senadores, a Amazônia habita o 
valor da flora medicinal amazônica? imaginário brasileiro como um gigante ecológico 

- E, especialmente, está sendo justa a remune- adormecido. Num paralelismo mLito próximo à rep-
ração do trabalho do homem da Amazônia, guardião resentação da Nação no inconsciente do povo brasi-
e provedor destas riquezas? leiro, a Amazônia parece sofrer duplamente do mal 

No período em que governei o Acre, de 1987 a que atinge as regiões menos desenvolvidas. 
1990, procurei inserir a administração pública nessa Faço tal afirmação na convicção de que os Es-
perspectiva, direcionando as ações governamentais lados que compõem a Amazônia são diariamente 
no sentido de viabirlzar um modelo de desenvolvi- prejudicados por uma política nacional de exclusão e 

· menlo sustentado para a região, através do fortaleci- abandono. Somente dessa forma posso entender o 
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· quadro caótico de sustentação econõmico-social 
que se instala pelo Norte. 

Como · representante do Estado de Roraima 
nesta Casa, sinto-me bastante descontente com os 
encaminhamentos políticos que o atual Governo Fe
deral tem adotado em relação à região. Às vezes, 
ensaiam-se movimentos que sinalizam apoio e sim
patia pela causa da Amazônia, mas logo as mãsca
ras caem e tudo retoma à realidade de agruras. 

Vitima do perverso jogo de cena dos podero
sos, a Amazônia se transformou em vitrine da pre
servação ambiental de cuja área de ação homens, 
mulheres e crianças são excluídos. Bichos e árvores 
recebem tratamento de vanguarda; homens e mu
lheres vegetam no esquecimento. 

Pelo menos, é essa a situação do meu Estado, 
onde o homem vale menos que uma barata. De 
nada tem adiantado nossos apelos de mais verbas 
para o governo estadual, pois nossas vozes só têm 
encontrado a indiferença do poder central. 

Há sete anos na condição de Estado Federati
vo do Brasil, Roraima tem recebido o tratamento de 
um reles território desabitado e selvagem. Na longa 
fila por um quinhão menos miserável do orçamento 
da União, meu Estado vive uma situação de insus
tentável agonia 

Como se não bastassem as chagas naturais de 
uma região tão distante da urbanização mínima sa
tisfatória, a geografia física que abraça a cidade de 
Boa Vista se reveste de uma inospitalidade que so
mente os ecologistas mais ferrenhos .ião conseguem 
enxergar. 

Não quero externar com isso que discordo de 
uma política de proteção ambiental para as florestas 
que se abrigam dentro das tronteiras de Roraima 
Porém, parece-me paradoxal lembrar da proteção 
botânica e esquecer das condições mínimas de vida 
humana 

No caso específico de Boa Vista, a situação da 
infra.estrutura urbana é indescritível, de tão eborriná
vel. O saneamento básico ainda constilt.i um sonho 
muito longínquo para uma população tão sofrida. 

A cidade cresce a taxas espantosas, mas sem 
o devido acompanhamento da construção de instala
ções de água e esgoto comuns a uma vivência urba
na decente. O povo de Roraima espera há anos por 
uma medida de sensibilidade da parte do Governo 
Federal, de quem nosso Estado depende quase que 
integralmente para a realização de grandes obras. 

O Governador aluai, Neudo Campos, tem até 
onde lhe compete tentado de todo jeito amenizar o 
problema da falta de saneamento básico. No entan-

to, por mais esforçadas que sejam as autoridades lo
cais, não há como evitar a proliferação de moléstias 
e epidemias. 

Isso certamente não pode ser tomado como 
força de expressão, pois a intestação dos mosquitos 
da malária no$ Municípios de meu Estado adquire 
índices alarmantes. Como exterminá-los se não con
seguimos dotar a região de um sistema seguro de 
canalização do esgoto? 

A cada dia que passa, a rede fluvial de Boa 
Vista fica mais comprometida com a poluição decor
rente dos dejetos derramados indiscriminadamente 
nos rios e riachos das cercanias. Não é para menos, 
na medida em que se registra hoje na capital uma 
população aproximada de cento e sessenta e cinco 
mil habitantes. 

Paralelamente, a degradante situação econõ
mica do Estado tem favorecido o aumento de fave
las nas regiões mais urbanas. A pobreza se alastra 
a olhos vistos, e nada parece poder ser feito para re
mediar o caos senão a ajuda do Governo Federal. 

Sr. Presidente, 
Os últimos cálculos estimam que oitenta por 

cento das habitações da capital de Roraima não 
possuem condições mínimas de saneamento básico. 
O número é escandaloso e só pode ser considerado 
inadmissfvel para os parâmetros normais de urba
nização. 

Vitima de um crescimento desordenado, Boa 
Vista mal obtém êxito na confecção de seu planeja
men1D urbano. Se, do pon1D de vista do saneamento 
básico, o quadro é precário; do ponto de vista do for
necimento de energia, o diagnóstico não é melhor. 

Nesse contexto, o panorama local demanda 
uma interferência rápida do Poder Federal no senti
do de liberar os recursos orçamentários que ora os
tentam a nada agradável tarja de "contingenciados". 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
De nada adianta sermos contemplados com al

guns milhões de reais se a liberação dos mesmos 
fica condicionada ao bom humor da politica econõ
mica nacional. 

Não tem cabimento as autoridades econõmicas 
continuarem num boicote explícito às causas reivin
dicadas pelo povo da Amazônia. Roraima é um Es
tado novo que exige para sua consolidação federati
va uma atenção mais generosa do Chefe da Nação. 

Não seria preciso reiterar que Roraima em lar
ga medida representa a Nação como território que 
estabelece fronteiras com outros países da América 
Latina Por isso só, na qualidade de agente diplomá
tico, cuja boa relação com a Venezuela configura 
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missão excepcional, meu Eslado mereceria um tra- Esta obra· representa uma contribuição impor-
lamento mais apropriado à altura de sua repre- !ante no atendimento dos requisitos indispensáveis 
sentação nacional. para aproximar e habilitar o vale do ltajaí -'- de acor-

Era o que tinha a dizer. do com os princípios de internacionalização dos na-
Muito obrigado. gócios da indústria, do comércio e da prestação de 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC) - serviços com o florescente Mercosul 

Sr. Presidente, Sr'!> e Srs. Senaâores. Certamente que a decisão pessoal de V. Ex" 
O Estado de Santa Catarina viveu, ontem, um de inaugurá-la, juntamente com o Exm" Sr. Ministro 

momento ímpar, quando da conclusão de um trecho Odacir Klein, com direlores do DNER, demonstra 
de 25km da rodovia BR-470 que teve a presença do não apenas uma ação administrativa, irradiadora de 
Excelentissimo Senhor Presidente da República, reflexos políticos e sociais, mas e sobretudo -mais 
Fernando Henrique Cardoso, do Exm" Sr. Ministro uma atenção do Governo Federal com o Estado de 
da Aeronáutica, Brigadeiro Mauro Gandra, do Exm" Santa Catarina, aqui representado pelo Governador 
Sr. Ministro dos Transportes, Odacir Klein, nosso Paulo Afonso Vieira, pelo Vice-Govemador e SaCra-
Governador Dr. Paulo Afonso, e as mais expressivas tário de Transportes José Augusto Hülse e pelos 
e legitimas lideranças políticas e empresariais do que executam a política rodoviária do Estado, direlo-
meu Estado. res e gerentes regiomi.is do DER. 

É com grande satisfação, que vejo a conclusão A missão honrosa que me foi conferida, como 
desta obra licitada na minha gestão quando gover- representante neste alo dos prefeitos da Associação 
nador do Estado e concluída pelo companheiro Pau- do Médio Vale do ltajaí e de outros micr<H"egiões -
lo Afonso. Mas, a alegria é maior por sabermos a im- das classes produtoras. empresários e trabalhado-
portância dela para todos os nossos municípios vizi- res - investidores do turismo, certamente é gratifi-
nhos, ar incluso o Estado do Rio Grande do Su. cante e histórica, porque assinala a conclusãó, de-
Esta obra trará o desenvolvimento turístico regional, pois da barragem norte de José Boiteux, denomina-
infra~strutura de transporte intermodal que abrange- da Pedro Ivo Campos, de uma obra sonhada hâ 
rá os grandes centros consumidores da região Su, mais de 20 anos, pelos brasileiros que aqui vivem e 
sem contar naturalmente com o já florescente Mer- contribuem significanternente com a força do seu 
cosul. trabalho e produção para o desenvolvimenlo, dentro 

Isto poslo, gostaria de fazer constar nos Anais dos princípios de seriedade do Brasil Real. 
do Senado Federal, a íntegra da manifestação do Além de oficial, este pronunciamento se ajusta 
Prefeito do Município de Blumenau, Dr. Renato Via- e faz coro, as reivindicações que por certo haverão 
na proferida naquela oportunidade. (Em anexo.) de chegar as mãos de V. Exª pelas lideranças que 

O vale do ltajaí aqui comparece para manifes- participam deste ato. . 
lar, por intermédio de suas mais expressivas e legíti- A presença do Exm" Sr. Ministro da Aeronâuti-
mas lideranças políticas, empresariais e comunilá- ca- Brigadeiro Mauro Gandra- e o anúncio da assí-
rias o seu agradecimento peJa conclusão deste tre- natura do documento de internacionalização do 
cho de 25km, dos 365 da BR-470 - rodovia que de- aeroporto Hercmo Luz, projeta a capital do Eslado -
pois da BR-1 01 representa a via de integração da Aorianópolis - e por extensão a nossa Região na 
foz e do vale do ltajaí com o planallo serrano e com o rota do desenvolvimento aeroportuârio, em decor-
vizinho Estado do Rio Grande do Su. rência não só do Slatus, mas dos investimentos com 

Além de se constituir na principal artéria de es- que será contemplado, visando aprimorá-lo às exi-
coamento dos produtos agrfcolas e industriais do in- gências crescentes dos que se deslocam para nosso 
terior para o liloral do nosso Estado, ela viabiliza Eslado, pela capital, a fim de desempenhar múltiplas 
uma segunda opção, neste trecho de 25km, da BR- atividades e concretizar negócios, interesses, etc_ 
1 01 ao Município de Blumenau, promovendo o de- O pleito de gratidão contraído com V. Ex" não 
senvolvimento turístico regional e assegurando uma seria complelo, Presidente Fernando Henrique Car-
utilização mais ágil da intra~strutura de transporte doso, se não fosse estendido a essa figura humana 
interrnodal, através do. Aeroporto de Navegantes e e política notâvel, que vem demonstrando a testa do 
parlo de ltajaí, com os grandes centros urbanos con- Ministério dos Transportes - rara sensibilidade admi-
sumidores de produtos e negócios originários desla nistrativa, cuidadoso na aplicação dos parcos recur-
que se deslaca pelo seu trabalho e produção como sos pertinente a sua pasta - refiro-me ao Ministro 
uma das mais importantes regiões do Sul do Brasil. Odacir Klein. 
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Nunca e em tão pouco tempo se tem realizado Cotbe reconhecidamente ao governador Paulo 
tanto em nosso Estado e de uma forma especial a Afonso e ao vice José Augusto Hulse que acumula o 
região em que nos encontramos. cargo de secretário de Transportes-' recuperá-la de 

As recentes inaugurações do túnel construí- algumas erosões e pavimentá-la em 17,5kms e na 
do sob a BR-101, no município de Barra Velha e totalidade de seus acostamentos, demonstrando dis-
do viaduto no acesso ao município de Joinville, cemimento, maturidade e a grandeza de administra-
obras de engenharia rodoviária que já rendem dor público ao priorizá-la, determinando continuida-
seus frutos pela queda sensível do número de aci- de dos trabalhos e o seu término. 
dentes e mortes nesses trechos - garantindo A obra estã acabada e dentro de mais alguns 
maior segurança, conforto e fluidez ao grande nú- instantes será entregue ao tráfego. Resta lembrar o 
mero de veículos que se utilizam da mais requisi- imortal poeta Fernando Pessoa: 
tada e por via de conseqüência da mais perigosa 
rodovia do País. 

Já agora em andamento, de acordo com proje
to técnico aprovado - a duplicação da BR-1 01 , nos 
pontos considerados crHicos - corno na intersecção 
da rodovia Jorge Lacerda, antigo acesso ao municí
pio de ltajaí, para cujo trecho já foi autorizada a lici
tação para a construção de necessário viaduto: - no 
balneário de Camboriú - a duplicação se realiza na 
reta localizada defronte a santur, - no município de 
ltapema- no acesso tradicional a este balneário, em 
franco desenvolvimento turístico. 

A duplicação da BR-1 01 , no trecho compreen
dido entre os municípios de Garuva, próximo a divi
sa com o Estado do Paraná e Palhoça, vizinho a ca
pHal do estado, constitui-se na obra que os catari
nenses esperam de V. Ex' e ela incluída nos com
promissos com nosso estado, para que todos possa
mos esquecer a designação de rodovia da morte, 
em face dos inúmeros, constantes e catastróficos 
acidentes nela ocorridos, no trecho que corta o terri
tório barriga verde. 

Devemos, neste instante, reconhecer que o es
forço e a vontade política do governo do estado ca
tarinense, foram decisivo para viabilizar a conclusão 
desse empreendimento rodoviário. 

Dos governadores Pedro Ivo, Casildo Maldaner 
e de forma mais significativa nas administrações do 
ex-governador e hoje Senador Vilson Kleinct!ing e 
do atual governador Paulo Afonso Vieira. 

A e~reii:eira triunfo, vencedora da licHação, 
teve que aplicar as técnicas mais avançadas da en
genharia civil para vencer os banhados e as exten
sas ãreas de turfas, adotando o processo de estacas 
de areia e proteção das margens com bermas, para 
evHar o adensamento e a erosão. Três (3) pontes 
modernas sobre córregos e ribeirões existentes. 
Esse trabalho de infra-estrutura foi realizado em 
grande parte no governo de Vilson Kleinübing e o 
início da cobertura asfáltica, de 7,5 kms, no governo 
de Antonio Carias Konder Reis. 

"Deus quer, o homem sonha e a obra 
nasce." . 

Os investimentos de 48 milhões de reais para 
sua conclusão, em poucos meses será absorvido e 
co~ensado pelos benefícios dela decorrentes. 

Os constantes e expressivos investimentos fi
nanceiros do Governo do Estado sempre na expec
tativa de uma participação mais efetiva e substancial 
do Governo Federal, fato que se não ocorreu faz 
com que o crédito existente seja revertido nos inves
timentos para as melhorias de conservação desta 
rodovia que passa a se denominar por iniciativa do 
Deputado Paulo Gouveia da Costa - De lngo He
ring, na duplicação do trecho, cujo projeto já se en
contra em fase de elaboração - do trecho de Blume
nau até o Município de lndaial - incluídos nesse tre
cho, a construção dos 3 viadutos necessários: 

- Defronte ao celeiro do valem ligando a Udo 
Deeke a Rua Johann Sachse, 

- Sobre a Rodovia estadual Guilherme Jensen, 
próximo da Mafisa, 

- Na intersecção da FraÍlcisco Vahdieck, nas 
proximidades da indústria Dudalina. 

Além disso, queremos que, dentre as futuras 
visHas de" V. Ex" seja reservada a data de 25 de ju
lho de 1996, dia do Motorista, para a inauguração da. 
ponte do T amarindo - como é conhecida, no acesso 
rodiviãrio de 4,2 kms, em fase adiantada de execu
ção, de Blumenau a BR-470 -já inaugurado parcial
mente, no segmento de 1 ,5 km pelo Exmo. Ministro 
Odacir Klein, no dia 2 de setembro próximo passa
do, quando aquele município comemorou 145 anos 
de sua fundação. 

Não fosse e, cumpre reconhecer publicamente, 
a interferência pessoal de V. Ex" ainda, quando Se
nador da República, no exercício do cargo de Minis
tro da Fazenda, candidato a Presidência da Repúbli
ca, não terfarnos logrado êxito na liberação de recur
sos financeiros, e já agora - pelas duas emendas 
aprovadas pelo relator e certamente serão aprova-
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das pelo Congresso, quê~ destina 5 milhões de reais Sala das Sessões, 3 de oulubro de 1995. - Se-
para a finalização deste obra de 5 milhões de reais nadar Ney Suassuna. 
para o cumprimento do cronograma físico da ponte O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O re-
de Tamarindo e do acesso da BR-470 a Blumenau. querimen10 lido será incluído em Ordem do Dia 

Finalmente, goslariamos de aproveitar a presen- oportunamente, nos termos do dispos10 no Art. 255, 
ça de V. E# e do Exrno. Sr. Ministro da Aeronáutica- ll, "c", Item 9 do Regimen10 Interno. 
Brigadeiro Mauro Gandra, para apelar que continue a Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
dispensar 10da atenção aos projelos de ampliação e Sr. 1g Secretário em exercício, Senador Ney Suas-
modernização dos aeroportos de navegantes e do suna. 
aeroporto Quero-quero de Bfumenau, ambos já con
"tam com empenho pessoal do Exrno Sr. Brigadeiro do 
Ar- Hermes Moreira do 5" GOMAR e do Comandante 
da nossa base aérea- Gel. Wagner. 

Ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, além 
do pedido de duplicação da BR-470, nos 20 kms de 
Blumenau a lndaial, melhoria dos acostemen10s e 
repavimenteção do feno e de p<intes no trecho até 
Rio do Sul, no al10 vale, e a construção dos viadu10s 
já anteriormente mencionados, solicnando ainda que 
de apoio como em até aqui dado, aos proje10s de 
ampliação de atracadouros, ampliação de pátio, de
sassoreamento dos canais de acesso e modern
ização dos portos de ltejai e São Francisco do Sul, 
por onde são transportedos, por via marítima, nos
sos produ10s para outros estedos e países. 

Finalmente, desejamos reiterar nossa gratidão 
e dizer-lhe que este inauguração, verdadeiro ·presen
te para a região que se prepara para grandes even
tos turísticos de oulubro, registra indelevelmente a 
presença de V. Exª com a participação dos ilustres 
Ministros Odacir Klein, dos TranSportes e Mauro 
Gandra, da Aeronáutica, no justo reconhecimen10 
dos calarinenses do Vale do ltejaí, de sua foz ao 
A~o Vale, e marca efetivamente a participação do 
Governo Federal, no processo de desenvolvimen10 
acentuado, equilibrado e com qualidade de vida, do 
Estado-de Sante Caterina. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - So
bre a mesa, requerimen10 que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Ney Suassuna. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N~ 1.297, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 397, I, do Regimen10 Inter

no, requeiro a convocação de Sua Excelência o Mi
nistro de Estado da Administração Federal e Refor
ma do Estedo, Senhor Luiz Carlos Bresser Gonçal
ves Pereira, a fim de que, perante o Plenário, preste 
informações sobre a Reforma Administrativa propos
~te pelo Governo Federal. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N~ 1.298, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucinais do art 50, § 22, e na 

forma regimental do arl. 216, requeiro seja encami
nhado ao Ministro da Administração Federal e Refor
ma do Estado, Senhor Bresser Pereira, Requerimen-
10 de Informações conforme o abaixo exposto: 

1. Considerando que o PA T gera impac10s ex
tremamente relevantes no âmbito econõmico/social 
para os seguintes agentes econõmicos: trabalhado
res, empresas ·empregadoras, Governo, empresas 
administradoras Especializadas, agentes interve
nientes (resteurantes, fornecedores etc), tamma do 
trabalhador e sociedade em geral; 

2. Considerando que o PAT é um programa de 
grande impac10 social de vez que atinge cerca de 1 O 
milhões de trabalhadores, especialmente os de me
nor renda: 85% deles recebem até 7 (sete) salários 
mínimos; 

3. Considerando que o PA T é um programa 
com uma significativa cobertura de beneficiário em 
todas as regiões do País e em todos os setores da 
atividade econõmica. 

4. Considerando que o PAT proporcionou um 
expressivo aumento no nível da atividade econõmi
ca, pelo efei10 derivado de negócios sugidos no ârn
bi10 dos agentes econõmicos participantes; 

5. Considerando que o PA rgerou um expres
sivo volume dire10 de negócio: cerca de US$ 38 bi
lhões nos 18 (dezoi10) anos de funcionamento do 
Programa; atualmente o volume de recursos mone
tários relativos à transações diretes através do PAT, 
represente aproximadamente 1 ,4% do PIB; 

6. Considerando que o PAT gerou cerca âe 
285,4 mil novos empregos dire10s; 

7. Considerando que o PAT gerou um cresci
men10 na demanda de produ10s agropecuários da or
dem de 13 (treze) mlhões de 10neladas no período; 

8. Considerando que nos resteurantes popula
res dos centros metropolnanos, maís da metade do 
teturamento deriva do recebimen10 de tfquetes-refei- · 
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ção (uma das três modalidades de atendimento do O SR. PRESiDENTE (Jefferson Péres) -o re-
PAT, juntamene com os serviços de refeições indus- querimenlo lido será despachado à Mesa para deci-
triais e de cestas de alimentos); são, nos termos do inciso III do Art. 216 -do Regi-

9. Considerando que o aumento na arrecada- manto Interno. 
ção de tributos via crescimento da atividade econõ- Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 
mica no peóodo foi de cerca deUS$ 6,5 bilhões; 1~ Secretário em exen:fcio, Senador Ney Suassuna 

1 O. Considerando que a renúncia fiscal é muito É lido 0 u·nte· 
pequena: menos de US$ 80 mühões/ano, o que indi- seg 1 

• 

ca que o Governo tem um custo por trabalhador be- PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 277, DE 1995 
neficiado com alimentação pelo PAT da ordem de 
US$ 1 ,00/mês. (Dados divulgados pela SRF OESP, 
29!7/95, indicam que a renúncia fiscal do PAT é de 
R$ 13,5 milhões, o que equivaleria a um custo de R$ 
1,40/trabalhador/ano); 

11. Considerando que o rateio dos custos do 
PAT favorece o Governo: empresa (65%), trabalha
dor (20%) e Governo ( 15%); 

Solicita~e a Sua Excelência o posicionamento 
daquele ministério c6m relação às notícias veicula
das pela imprensa dando como certa a extinção do 
Programa de Alimentação do Trabalhador e as razõ
es fundamentadas para o Governo optar por uma 
solução que, à luz dos considerandos expandidos, 
contraria frontalmente os compromissos governa
mentais no que tange a políticas sociais cuja relação 
custo/benefício tem se mostrado efetivamene positi-
va para o conjunto da sociedade. -

Justificaçao 

Um pograma social incentivado deve ter objeti
vos claramente definidos e mensuráveis em termos 
de retomo económico, social e político. 

O PAT atende a essas caracterlsticas e, quando 
comparalo com seus similares a nível intemacional, 
mantém sua avalia;:ão cerno 001 programa de sl.lcesso. 

A extinção de uma política de incentivos não 
pode ser feita de forma indiscriminada É fundamen
tal ter~e uma politica de incentivos estabelecida de 
forma criteriosa, visando a atingir objetivos especifi
cos e mensuráveis. 

A ocorrência de fatores esporádicos - as ale
gadas distorções que se verificam principalmente 
em Brasília, segundo os jornais - não pode ser, por 
si só, condição para a eliminação do Programa An
tes, deve-se aperfeiçoar os mecanismos de controle, 
de modo a regulamentar e disciplinar a atuação dos 
agentes económicos envolvidos e, assim, preservar 
o impacto econõmico/social alcançado pelo PAT. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Se
nador Ney Suassuna. 

(A mesa para decisão.) 

· Autoriza a criação da Comissao Es
pecial de lnvestlgaçao, com ãmbito de 
atuaçao na Administraçao Pública Fede
ral direta e indireta, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art 1• FK:a o Poder Executivo autorizado a 

constituir uma Comissão Especial de Investigação, 
com âmbito de atuação na Administração Publica 
Federal direta e indireta, e a finalidade de: 

- 1- prestar ao Congresso Nacional, em especial 
à Comissões Pariamentares de Inquérito, a colabo
ração necessária para a realização de quaisquer dili
gências ou procedimentos investigatórios junto a ór
gãos ou entidades da Administração Pública Federal 
direta e indireta; 

11 -realizar, quando julgar conveniente, diligên
cias e investigações a propós~o de fatos, atos, con
tratos e procedimentos de órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal clireta ou indireta; 

III - determinar providências para a suspensão 
de procedimentos ou a execução de contralos, sob 
suspeita de lesão ao interesse público; 

IV - recomendar a instauração de auditorias, 
sindicâncias, inquéritos ou processos administrati
. vos, acompanhando os respectivos trabalhos; 

V - propor ao Presidehte da República a ado
ção de providências, inclusive de natureza legislati
va, com o objetivo de corrigir ou coibir fatos ou ocor
rências contrárias ao interesse público; 

VI - articUar os procedimentos da Administra
ção Pública Federal cem o Tribunal de Contas da 
União e com o Ministério Público. 

Art 2"- Para o desempenho das suas atribuiçõ
es, a Comissão institufda por esta Lei poderá: 

I - requisitar, em caráter irrecusável e para 
atendimento em reg!me prioritário, servidores ou em
pregados de órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta ou indireta; 

11 - requis~. em caráter irrecusável e para 
atendimento em regime prioritário, informações e do
cumentos a órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta e indireta; 
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III - providenciar representações e requerimen
tos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para 
a instauração de procedimenlos judiciais ou a obten
ção de informações e documenlos de entidades do 
selor privado; 

IV - solicitar a colaboração de outros Poderes ou 
convidar para pariicipar de reuniões plenárias Ministros 
de Estado e outras at.J!oridades da Administração Pú
blica Federal direta e indireta, sempre que hotNer ne
cessidade de esclarecer asst.ntos sob seu exame. 

§ 1 ~ Os servidores e empregados requisitados 
na forma do inciso I serão considerados, para todos 
os fins de direilo, como em efetivo exercfcio do car
go, do emprego ou da função pública que ocupam, 
não podendo sofrer prejufzo de qualquer direito, 
vantagem ou remuneração, nem destituição de fun
ção gratificada 

§ 22 A Comissão será responsável pela guar
da, conservação e, quando for o caso, também pelo 
sigilo dos documenlos e informações que lhe forem 
fornecidos. 

§ 32 Os órgãos e autoridades da Administração 
Pública Federal direta e indireta, de modo especial a 
Advocacia-Geral da União, a. Secretaria Federal de 
Controle Interno e os Conselhos Fiscais ou órgãos 
equivalentes, prestação à Comissão, com priorida
de, o apoio e a colaboração requisitados. 

Art 3" A Comissão será presidida pelo Ministro 
de Estado da Administração Federal e Reforma "do 
Estado e integrada por 7 (sete) membros, escolhidos 
pelo Presidente da República entre brasileiros de re
putação ilibada e notória capacidade. em suas áreas 
profissionais, e aprovados pelo Senado Federal, nos 
termos da alfnea "f' do inciso III do art 52, da Cons- · 
tituição Federal. 

§ 12 Será constitufda urna Secretaria-Executiva 
com a finalidade de dar suporte administrativo e as
sessoramenlo técnico à Comissão. 

§ 22 O Presidente da Comissão poderá consti
tuir, por tempo certo para o desempenho de tarefas 
especificas, grupos de trabalho, sob sua coordena
ção ou de membro da Comissão. 

§ 32 Aplica-se aos membros e aos integrantes 
da Secretaria-Executiva e dos grupos de lrabelho o 
disposlo no § 12 do art 22. 

Art 4º- O Poder Executivo elaborará, no prazo 
de trinta dias contados da data de pú)Iicação desta 
lei, o regimento da Comissão Especial de Investiga
ção, que disporá sobre funcionamenlo, as atribuiçõ
es de seu Presidente e de membros, bem como a 

· · Secretária-Executiva e os grupos de trabalho. 

Art ~ A Comissão apresentará relatórios ao 
Presidente da Replblica, com cópia para o Senado 

- Federal, trimestralmente ou quando solicitados. 
Art 6" Para o desempenho de suas atribuições 

e a realização de seus trabalhos, a Comissão Espe
cial de Investigação contará com recursos materiais 
e financeiros da Secretaria-Geral da Presidência da 
República e do Ministério da Administração e Refor-
ma do Estado. -

Art 79. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 80- Revogam-se as disposições em contrário. 

Juslilicaçlio 

Nas proximidades do final dos trabalhos da Co
missão Mista Parlamentar de Inquérito do Orçamen
to, - quando já se evidenciara a necessidade de fi
xar-lhe um ümile de ação, a fim de que se viesse a· 
obter conclusões práticas num horizonte de tempo 
razoável - propusemos ao Senhor Presidente da 
República, Itamar Franco, a criação de uma "Comis
são Especial, com àmbito de atuação na Adminis-
tração Pública direta e indireta". • 

Tal Comissão, criada pelo Decreto~ 1.001, de 
6 dezembro de 1993, detinha entre outras finalida
des, a de prestar ao Congresso Nacional de modo 
especial, à Comissão Mista Parlamentar de Inquérito 
do Orçamento, a colaboração necessária para a 
realização de quaisquer diligências ou procedimen
tos investigalórios junto a órgãos e entidades da Ad
ministração Pública Federal direta e indireta. 

O art. 3" do referido Decrelo dispunha que a 
Comissão seria composta de cinco membros desig
nados pelo Presidente da República, sob a presidên
cia do Ministro de Estado da então Secretaria da Ad
ministração Federal. Pelo Decrelo ~ 1.037, de 6 de 
janeiro de 1994, o número de membros foi amplia
do para sete. 

Outro Decreto da mesma data designava os 
seguintes membros, sob a presidência do Ministro 
Romildo Canhim: Doutor Daniel Quintela Brandão, 
Doutor Emerson Kapaz, Ministro Evandro Gueiros 
Leite, Doutor Fábio Konder Comparalo, General de 
Divisão R-1 Francisco Balista Torres de Melo, Minis
tro Miguel Jerônimo Ferrante e Doutor Raymundo 
Faoro. Por absoluta impossibilidade de se dediCa
rem, com a devida atenção às atividades da Comis
são, o Dr. Fábio Konder Comparalo e o Dr. RaymUl
do Faoro foram substituídos com a evolução dos tra
balhos, pelo Professor Cândido Antônio Mendes de 
Almeida e pelo Professor Modeslo Souza Barros 
Carvalhosa -
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Dispensáveis quaisquer palavras de apresenta
ção de tal plêiade. E o trabalho por ela realizado, em 
menos de um ano e resumido no Relatório intitulado 
A ·Comissão Especial e a Corrupção na Administra
ção Pública Federal, não deixa a menor dúvida so
bre a indispensabilidade de um tal organismo aluan
do junto à Administração Pública. 

Com efeito, tratando-se de pessoas de compe
tência comprovada e reputação ilibada, como reza o 
bordão estatutário, e inteiramente desvinculadas de 
qualquer interesse pessoal nas relações entre a Ad
ministração Pública, seus servidores e fornecedores, 
os resultados de seu trabalho se revestiram da mais 
absoluta isenção e correlção. 

No entanto, um ato - a meu ver equivocado -
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Decre
to 1.376, de 19 de janeiro de 1995, extinguiu a Co
missão (art 1•), transferindo seu acervo documental 
à guarda (sic) do Ministério da Justiça (art 2") e de
terminando que os procedimentos sobre diligências 
e investigações, a propósito de latos, alos e contra
tos, relativos a órgãos ou entidades da Administra
ção Pública Federal direta e indireta integram (sic) 
as competências da Secretaria Federal de Controle 
do Ministério da Fazenda (art 32). 

Ora, a que atribuir a transferência do acervo 
documental a um Ministério e os procedimenlos so
bre diligências etc., a outro? ••• A História e as pró
prias conclusões das CPis do PC e do Orçamento 
estão aí para comprovar a falácia de se atribuir a um 
órgão subalterno da estrutura de um dos Ministérios 
a fiscalização dos demais. lnexistem aí as necessá
rias prevalência e isenção para agir sobre os trans
gressores das leis, dos regulamentos é da própria 
ética, à falta daqueles. 

Esta a razão por que submeto aos meus pa
res no Congresso Nacional o presente Projeto de 
Lei, que, lamentavelmente, não pôde escapar à 
natureza autorizativa, já que a iniciativa de propo
sições desta natureza compete ao Poder Executi
vo. Ainda assim, ciente e compenetrado desse 
lato, não posso me omitir diante da necessidade e 
da importãncia de que seja constituído um tal or
ganismo junto à Administração Pública Federal, 
com raio de ação sobre toda ela, sem constrangi
mentos de qualquer ordem. 

Conto, portanto, com o decisivo apoio de Vos
sas Excelências para que se dê este passo, que en
tendo decisivo na busca definitiva da moralidade no 
serviço público. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Se
. nador Pedro Simon. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Art 52. Compete privativamente ao Senado 
Federal: ·. 

III - aprovar previamente, por volo secreto, 
após argüição pública, a escolha de: 

nar: 
f) titulares de outros cargos que a lei determi-

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

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O 
projeto será publicado e remetido à comissão com
petente. 

Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti
tuição que será lida pelo Sr. 1• Secretário em exercí
cio, Senador Ney Suassuna. 

É lida a seguinte: 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
W59, DE1995 

Acrescenta inciso ao art 92 e dá 
nova redação ao art 184 da Constituição 
Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos seguintes termos do § 32 do art 
60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto constitucional: 

Art. 12 ACiesce.1!e se ao art. 92 da Constiluiçã:l 
Federal o segt.irie inciso V, renumerando-se os demais: 

"V- os Tribunais e Juízes Agrários;" 

Art 2" Dê-se a seguinte redação ao art 184 e 
seus parágrafos da Constituição Federal: 

"Art 184. A ninguém é lícito manter a 
terra improdutiva por força do direito de pro
priedade. 

§ 1• O uso agrícola tem precedência 
sobre qualquer outro. 

§ 2" E de uso lícilo a superfície quatro 
vezes superior à área produtiva. revertendo 
o excedente ao domínio público. 

§ 32 A Justiça do Trabalho, funcionan
do em caráter provisório como Justiça Agrá- · 



Outubro de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 99 

ria, definirá as áreas de uso lícito e, em con- eis!, é necessário dar uma efelividade urgente à me- · 
seqüência o Fundo de Colonização, que re- dida ora proposta. Para tanto, o melhor instrumento 
tomará ao domínio dos Estados. disponível parece ser a Justiça do Trabalho que, de-

§ 4º- A Justiça do Trabalho, funcionan- vidamente aparelhada pelo Poder Executivo, poderã 
do como justiça Agrária, aprovará os progra- executar, provisoriamente, as funções de uma Justi-
mas de assentamento de lavradores no Fun- ça Agrária Essa, absolutamente indispensável em 
do de Colonização em propriedades de não um Pais que enfrenta mais graves convulsões agrã-
mais de 1 00 hectares, ressalvadas as ãreas rias que urbanas, pode ser instituída mais tarde. 
indispensáveis à proteção ambiental." Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Se-

Art. 3" Fica revogado o art. 126 da Constituição 
Federal, renumerando-se os demais. · 

Justificação 

Tenta-se, hã décadas, promover uma Reforma 
Agrária no Brasil, sem qualquer êxito. Somam já mi
lhares os projetas examinados pelo Parlamento, to
dos inócuos. Assim é porque se parte do absurdo 
constitucional de que a propriedade permite deixat a 
terra improdutiva como objeto de especulação que 
só pode ser desapropriada por um preço que supera 
os recursos da Nação. Esse resguardo integral do 
direito de propriedade é perfeitamente cabível nos 
casos de propriedades produtivas aluando dentro do 
mercado, que, bem ou mal, cumprem sua função so
cial. Mas não pode justificar a monopolização com 
fins especulativos, mesmo porque ela nega a terra a 
milhões de lavradores brasileiros que apenas pedem 
o acesso a uma pequena propriedade em que pos
sam alimentar a sua família e viver como homens H
vres. Calcula-se que somam cinqüenta milhões os 
brasileiros que já foram expelidos do campo para se 
constituir, nas favelas e periferias das metrópoles, 
em um dos contingentes humanos mais miseráveis 
do planeta. Nada hã mais urgente, portanto, do que 
reverter à Nação as terras mal havidas e mal usa
das, retirando-as dos especuladores para fazer de
las um Fundo de Colonização que venha a abrigar 
milhões de familias brasileiras. Assim é que foram 
feitas as reformas agrárias clássicas da Europa e as 
recentes dos países orientais. 

O poder constituinte que transferiu aos Estados 
as terras devolutas· em 1891 é o mesmo poder que 
tem que ser convocado agora para reordenar a insli
tucionalidade fundiária brasileira, a fim de que as ter
ras do Brasil sirvam ao nosso povo. A concessão, 
aos proprietãrios, do uso lícito de quatro vezes a 
área que utilizam efetivamente, é mais do que gene
rosa A m\ldida tem também a virtude de estimular 
maior utilização das terras possuídas para ampliar a 
ãrea de licitude. 

Dada a urgência e gravidade da situação agrá
. fia brasileira, que nos ameaça de uma convulsão so-

nadores Darcy Ribeiro - Antonio Carlos Valada
res - Júnia Marize -José Eduardo Outra - Lucio 
Alcãntara - Roberto Requião -João Rocha - Ro
berto Freire - Emandes Amorim -José Bianco
Joel de Hollanda - Carlos Patrocln i o - Gerson 
Camata - Jeff,erson Peres - Ademir Andrade -
Guilherme Palmeira -Pedro Simon- Benedita da 
Silva - Emllia Fernandes - Bernardo Cabral -

.ieotOnio Vilela- Arlindo Porto- Marluce Pinto
Waldeck Omelas - Gilvan Borges - Coutinho 
Jorge - Lauro Campos - Julio Campos - José 
Fogaça - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin -
Beni Veras -Marina Silva -Sebastião Rocha.· 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

F.EDERATIVA DO BRASIL 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada 
mediante proposta: 

§ Jº. A emenda à Constituição será promulgada 
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Seria
do Federal, com o respectivo número de ordem. 

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciãrio: 
I - o Supremo Tribunal Federal; 
11 -o Superior Tribunal de Justiça; 
III -os Tribunais Regionais Federais e Juízes 

Federais; 
IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; 
V- os Tribunais e Juízes Beilorais; 
VI -os Tribunais e Juízes Militares; 
VIl - os Tribunais e Juizes dos Estados e do 

Distrito Federal e Territórios. 
Parágrafo único. O Supremo Tribunal Federal e 

os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal 
e jurisdição em todo o territóiio nacional. 

Art. 184. Compete à União desapropriar por in
teresse social, para fins de reforma agrária, o imóvel 
rural que não esteja cumprindo sua função social, 
mediante prévia e justa indenização em titulos da di-. 
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·. yida agrária, com clássula de preservação do valor 
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir 

. do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização 
será definida em lei. 

(A Comissão de Conslituiçtlo, Justiça e 
Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A 
proposta de emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições específicas, 
constantes dos aris. 354 e seguintes do Regimento 
Interno. 

A matéria será publicada e despachada à Co
missão de Constituição JI:JS!iça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Não 
há mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, designando para a sessão ex-

traordinária das 18h30min, anteriormente convoca
da, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Item único 
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requerimento r1' 
1.237, de 1995, do Senador Romeu Tuma, solicitan
do, nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado r1' 
251, de 1995, com os Projetes de Lei da Câmara r1' 
66, de 1995, e do Senado r1' 32, de 1995, que já se 
encontram anexados. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson péres) - Está 
encerrada a sessão. 

(LeVanta-se a sessão às 17h54min.) 

Ata da 161ª-Sessão Deliberativa Extraordinária 
em 3 de outubro de 1995 

1ª Sessão Legislàtiva Ordinária, da 50ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Teotônio Vilela Rlho e Bel/o Parga 

As 18 HORAS E 30 MINUTOS, COMPARE
CERAM OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Caries Magalhães 
- Antônio Carlos Valladares - Arlindo Porto - Ar
tur da Távola - Bello Parga - Beni Veras - Ber
nardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio 
- Caries Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho 
Jorge - Darcy Ribeiro - Eduardo Suplicy -::- f:lcio 
Álvares - Emilia Fernandes ...: Epitácio Cafeteira 
- Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fernan
do Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira · 
- Freitas Neto· - Geraldo Melo - Gerson Camata 
- Gilberto Miranda - Gilvam Borges - GLilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- fris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson Pe
res - João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pi
nheiro - Josaphat Marinho - José Bianco - José 
Agripino - José Fogaça - José Roberto Arruda -
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar QLintani
lha - Levy Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcânta
ra - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Ma
rina Silva - Mauro Miranda - Ney Suassuna -

Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Re
nan Calheiros -Roberto Freire - Roberto Requião 
- Ronaklo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Teotõ
nio Vilela Alho - Valmir Campelo - Vilson Kleinü
bing - Waldeck O melas. 

O SR. PRESIDENTE (Belb Parga) -A lista de pre
sença a::usa o corrparedmento de 65 SIS Sena:lores. 
Havendo número regimental, declaro abel1a a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Luiz Alberto 
de Oliveira 

1: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO W 1.299, DE 1995 

Senhor- Presidente, 
Nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento ln

temo, requeremos urgência para o Projeto de Lei da Cã
. mara r1' 108, de 1995, que dispõe sobre a exportação 
de bens sensíveis e serviços diretamente vinc1Jados. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. -
Geraldo Melo - Francelino Pereira - Élcio Alva-· 
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res - Jader Barbalho - Valmir Campelo ..: Bemar- · 
do Cabral. 

nalidade de lei ou ato do poder público Só pode ser · 
decretada pelo voto da maioria absoluta dos mem
bros do Tribunal, em sessão plena" (RF 193/131 -
RTJ 951859- RTJ 96/1188- RT 5081217). 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O reque
rimento será votado após a Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Presi
dência recebeu Ofício n" 149 IP/MC, do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, de 27 de setembro úl
timo, solicitando a devolução do Ofício n" S/25, de 
1995 (n" 58-P/MC, na origem). 

A Presidência tomará as providências necessá
rias para proceder à devolução do expediente. 

É o seguinte o ofício recebido. 

OF. fll'! 149-IP/MC 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência 

a devolução do expediente remetido a essa Casa le
gislativa por intermédio do Ofício n" 58-P/MC, de 16 
de maio de 1995 (cópia inclusa), eis que, tratando
se de decisão emanada de Turma do Supremo Tri
bunal Federal, e não de seu Plenário (RISTF, arts. 
177 e 178), não cabe o encaminhamento do respec
tivo acórdão ao Senado da República, para os fins a 
que se refere o art. 52, X. da Constituição. 

O exercício da competência discricionária que 
assiste ao Senado da República para editar a reso
lução suspensiva do ato do Poder Público, que vem 
a ser declarado inconstitucional incidenter tantum 
pelo Supremo Tribunal Federal, supõe a existência 
de pronunciamento jurisdicional irrecorrivel que te
nha necessariamente observado o princípio da re
serva de Plenário (CF, art. 97), eis que o respeito a 
esse postulado - introduzido pela Carta Política de 
1934 em nosso sistema de direito positivo - alua 
como verdadeira condição de eficácia jurídica .da 
própria declaração jurisdicional de inconstitucionali
dade dos atos estatais (Lúcio Bittencourt. "o controle 
jurisdicional da constitucionalidade das leis". p. 
43/46, 2ª ed., 1968, Forense; Manoel Gonçalves 
Ferreira Alho, "Comentários à Constituição Brasilei
ra de 1988", vol. 21209, 1992, Saraiva). tal como já 
tive o ensejo de advertir em decisão proferida nesta 
Suprema Corte (RE 192.920-RS, Rei. Min. Celso de 
Mello, DJU de 1"-9-95). 

As razões subjacentes à formulação do postu
lado constitucional do full bench, excelentemente 
identificadas por Marcelo Caetano (Direito Consti
tucional, vol. IV417, item n" 140, 1978, Forense), 
justificam a advertência dos Tribunais, inclusive des
ta Suprema Corte, cujos pronunciamentos- enfati
zando os propósitos teleológicos visados pelo legis
. lador constituinte -. acentuam que "A inconstitucio-

Sendo assim, apenas as declarações irrecorrí
veis de inconstitucionalidade emanadas do Plenário 
do Supremo Tribunal Federal, proferidas em sede de 
controle incidental, podem qualificar-5e como objeto 
idõneo de comunicação formal ao Senado da Repú-

. · blica para os fins a que se refere o art 52, X. da 
Constituição, não importando, no que concerne a 
esse específico efeito, a fonte de produção normati
va (federal, estadual e municipal) de que se tenha 
originado o ato do Poder Público pronunciado in
constitucional, tal como salientava o saudoso Sena
dor Accioly Rlho (Revista de lnfonnaçao Legislati
va, vol. 48/269). 

Uma vez satisfeitos esses requisitos de ordem 
formal - (a) declaração plenária de inconstitucionali
dade segundo a técnica do método difuso (José 
Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional 
Positivo, p. 457, 9ª edJa> tir. 1993, Malheiros), (b) 
irrecorribilidade do ato decisório (RISTF, art. 178, in 
fine) e (c) observância da exigência de maioria qua
lificada (RT J 96/1188) -, justificar-5e-á, então- e so
mente então - a comunicação processual desta Su
prema Corte destinada a viabilizar, nos termos do 
que prescreve o art. 52, X, da Carta Política, a inter
venção a posteriori do Senado Federal. 

lmpende observar, neste ponto, por necessá
rio. que a função institucional do Senado da RepCbli
ca, presente o contexto assinalado, reveste-se de 
significativa importància político-jurídica, pois cabe à 
Câmara Alta do Congresso Nacional agir discriciolla
riamente no desempenho dessa expressiva atribui
ção de índole constitucional, visto que o Senado da 
República não está obrigado a proceder à edição da 
resolução suspensiva do ato estatal cuja inconstitu
cionelidade, em caráter irrecorrível, foi declarada in 
concreto pelo Supremo T nbunal Federal (Mário 
Gl.imarlies, O juiz e a funçlio jurisdicional, 1958, 
p. 264-5; Aliomar Balleiro, O Supremo Tribunal Fe
deral, esse outro desconhecido, Forense, pp. 
97/98, 1968; Josaphat Marinho., Revista de lnfor-

. . n\açao Legislativa, vol. 2/12 e Paulo Brossard, O 
Senado e as leis inconstitucionais, Revista de ln
fonnaçlio Legislativa, vol. 50/55, v.g.). 

· Esse ato do Senado Federal - qualificado pelo 
saudoso Min. Prado Kelly como deliberação essen
cialmente política, revestida de alcance normativo 
(RTJ 38/19) - submete-5e, quanto à sua prática • 
sempre facultativa, a um regime de estrita discriciO:- · 
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naridade legislativa, de tal modo que, consoante ad- Aproveito a oportunidade pará ai>resentar a · 
·~erte o em. Min. Paulo Brossard, cumpre reconhecer Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
Q.Je " ..• a Senado é o juiz exclusivo do momento em consideração. 
que convém exercer a competência, a ele e só a ele Atenciosamente. - Deputado Jaques Wagner, 
atribuída, de suspender lei ou decreto declarado in- Uder do PT. 
constitucíonal por decisão definitiva do Supremo Tri
bunal Federal. No exercício dessa competência 
cabe-lhe proceder com equilíbrio e isenção, sobretu
do com prudência, como convém à tarefa delicada e 
relevante, assim para os indivíduos, como para a or
dem jurídica" ("0 Senado e as Leis Inconstitucio
nais", in Revista de Informação Legislativa, vol. 
50155-64, 64 - grifeQ. 

Es5e entendimento da questão tem merecido o 
beneplácito da jurisprudência constitucional do Su
premo Tribunal Federal que, por mais de uma vez, jã 
assinalou que o Senado da Rep(bfica, "atendendo a 
razões de conveniência e oportunidade, pode sus
pender, ou não, a execução da lei declarada incons
titucional, estendendo ou não, erga omnes, os efei
tos da decisão do Supremo" (RT J 38128, trecho do 
voto do Min. Luiz Gallotli), circunstância essa que 
subtrai a qualquer pessoa o direito p(blico subjetivo 
- de todo inexistente - de reclamar a edição, pela 
Cãrnara Alta, da resolução a que se refere o art. 52, 
X, da Carta Política, tal como recentemente decidiu, 
a propósito desse específico aspecto da questão, 
esta Suprema Corte (MI 456-DF, Rei. Min. Celso de 
Mello, DJU de 3-5-94; MI 460-RJ, Rei. Min. Celso de 
Mello, DJU de 16-6-94). 

Sendo estes os esclarecimentos que se me afi
guravam necessãrios, valho-me do ensejo para apre
sentar a Vossa Excelência a expressão de meu eleva
do apreço. - Ministro Çelso de Mello, V'ICe-Presidente, 
no exercício da Presidência (RISTF, art. 37, I) 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário 
em exercício, Senador Lulz Alberto de Oliveira. 

São lidos os seguintes: 

OFICIO Nº- 487/PT 

Brasma, 2 de outubro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar os Deputados Luiz Gushiken e 
Sandra Starling, respectivamente titular e suplente, 
em substituição aos Deputados Jaques Wagner e 
Arlindo Chinaglia, para que integrem a Comissão 
Mista destinada a apreciar a Medida Provisória rl" 
1. 128, que dispõe sobre o Controle Interno do Poder 

. Executivo. 

OFICIO Nº- 488/PT 

Brasma, 2 de outubro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia a fim de indicar os Deputados Jair Meneguelli e 
Paulo Paim, respectivamente titular e suplente, em 
substituição aos Deputados Jaques Wagner e Arlin
do Chinaglia, para que integrem a Comissão Mista 
destinada a apreciar a Medida Provisória rl" 1.133, 
que institui crédito fiscal para compensar gastos re
lativos ao PIS/Pasep e Cofins. 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência protestos de elevada estima e 
consideração. 

Atenciosamente. - Deputado Jaques Wagner, 
Uderdo PT. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Serão fei
tas as substituições solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item llnico: 

REQUERIMENTO W 1.237, DE 1995 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n" 1.237, de 1995, do Senador Ro
meu Tuma, solicitando, nos tennos do art. 
258 do Regimento Interno, a tramitação con
junta do Projeto de Lei do Senado rl" 251, 
de 1995, com os Projetas de Lei da Câmara 
rl" 66, de 1995, e do Senado rl" 32, de 1995, 
que jâ se encontram anexados. 

O SR. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Em dis
cussão o requerimento. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P)- Sr. Pre
sidente, a que se refere o requerimento? 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Tramita
ção conjunta de projeto de lei do Senado e projeto 
de lei da Câmara e outro projeto de lei do Senado. 

V. Ex• poderá verificar da leitura do avulso, Se
nador Eduardo Suplicy. 
. - O SR. EDUARDO SUPLICY - Refere-se ao 
projeto que dispõe sobre a exportação de bens se• 
síveis e serviços diretamente vinculados? 
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O SR. PRESIDENTE (ilello Parga} ~ Isso foi que esSa matéria deveria ser submetida à Comissão 
objeto de um requerimento de urgência que será vo- de Relações Exteriores e Defesa Nacional para exa-
lado após a Ordem do Dia me, porque eu não sou especializado nesse assi.J'I-

0 SR. EDUARDO SUPLICY - Perdão, Sr. Pre- to, Senador Elcio Alvares, para assim de uma ho!a 
sidente. Acabo de ingressar no plenário e gostaria para outra votar uma matéria altamente sensível. 
apenas de estar consciente do que está sendo apre- · O SR. PRESIDENTE (Bello Parga} - O Sena-
ciado. Esse requerimento eStá em votação? dor Pedro Simon está com a palavra para encami-

0 SR. PRESIDENTE (Bello Parga} - Trata~e nhar a votação. 
de matéria constante da Ordem do Dia, do avulso, O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, pedi a 
Senador Eduardo Suplicy. palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, peço a Em tese, não podemos ter sessão extraordiná-
palavra para uma questão de ordem. ria às 18h30min num dia em que a sessão ordinária 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga} _ Concedo não era deliberativa, não tinha matéria. Quem não está 
a palavra a v. Ex• aqui neste momento foi porque recebeu a orientação 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para uma de que a sessão de hoje seria não deliberativa e, por-
questão de ordem. Sem revisão do orador.} - Sr. tanto, não haveria 0 registro de presença no painel, o 
Presidente, o Senador José Samey, na Presidência que só ocorre quando a sessão é deliberativa; não há 
das sessões do Senado, introduziu uma inovação regiStrO no painel quando a sessão não é deliberativa 
que nos parece da maior importância. É claro que, Essa é a praxe do Presidente José Sarney. -
por enquanto, essa inovação não é definitiva, tanto . De repente, eatarnos tendo aqui uma sessão 
que estou apresentando emenda ao Regimento, na exlraordinária, à qual muitos Senadores não estão 
Comissão que está t!alando da matéria, para oficiali- presentes, porque nãO sabiam. Não acho normal ha-
zar essa questão. • vec ~ sessão não deliberativa às 14h30min,_ que 

Mas 0 Senador José Samey tem agido com não exrge painel, e depois haver uma sessão ex-
correção, no sentido de sempre sabermos os dias traordinária deliberativa às 18h30min. 
que são destinados às sessões deliberativas e às Quero dizer ao Lfder do Governo que não as-
sessões não.<feliberativas. Se verificarmos no avul- tou querendo criar nenhum obstáculo à matéria, mas 
so, podemos identificar as sessões da semana se- crio obstáruo quanto à não observância da regra, 
guinte: por exemplo, na segunda-feira, há sessão que é importante ser respeitada 
não.<feliberativa Com relação à outra matéria, faria uma consU!a 

Sessão não.<feliberativa é aquela em que· não à secretaria da Mesa: quando a Secretaria inclui nú-
há votação. o que aconteceu? A sessão realizada mero de registro civil e toma outras providências, ane-
hoje, às 14h30min, foi uma sessão não.<feliberativa xa um projeto da Câmara com um oliro, estão todos 
Então, as pessoas não estão aqui agora, porque, no os projetes, inclusive o de minha aLi:oria? 
avulso que receberam estava escrito que a sessão a O nobre Senador Lauro Campos me chama a 
sessão das 14h30min seria não.<feliberativa atenção para uma alteração: 'o painel do plenário 

Agora somos surpreendidos com uma sessão será acionado nas sessões deliberativas'. Na agen-
extraordinária, e as pessoas não estão presentes da que recebemos estava escrito 'sessão não deli-
porque não sabiam que, na sessão das 14h30rnin, berativa' e foi acionado o painel. Não foi cumprido o 
seriam colhidas assinaturas de plenário. artigo que diz que o painel será acionado nas sessõ-

No momento, estamos com uma sessão ex- es deliberativas; logo não será acionado nas sessõ-
traordinária e varnós votar rnàtéria, inclusive aquela es não deliberativas. 
a que se referiu o Senador Eduardo Suplicy. Não sei O SR. PRESIDENTE (Bello Parga} - Senador 
por que votar essa matéria em regime de urgência Pedre Simon, o painel foi acionado indevidamente; 
hoje e não votá-la amanhã. posteriormente, foi desligado. E, ·no decorrer da 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, sessão não deliberativa, o Presidente de então co-
enquanto o Senador Pedro-Simon ... municou que haveria urna sessão extraordinária de-

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga} - Senador liberativa O painel, então, foi acionado para esta 
Suplicy, o Senador Pedro Simon está com a palavra. presente sessão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu queria refor- O SR. PEDRO SIMON- Quero dizer a V. Ex", 
çar o que S. Ex" está dizendo. Se V. Exª me permite, com todo respeito, que o Regimento dispõe o se-

. !lata-se da exportação de bens sensíveis. Entendo guinte: 



!04 ANAJS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

r 
"0 painel do plenário ser~ acionado 

nas sessões deliberativas•. 

O SR. PRESIDENTE (Bell6 Parga) - !: o caso. 
O SR. PEDRO SIMON- Se há uma decisão do 

Presidente José Samey determinando a publicação 
dos dias em que haverá sessão deliberativa e não 
deliberativa, eu não posso aceitar a argumentação 
de V. Ex". Por exemplo, às 14h vim para cá, participei 
da sessão e fi.i errbora. A sessão não era deliberativa 
e de repente virou deliberativa Isso foge à decisão do 
Presidente José Samey que estabelece que saibamos, 
an~e. o que vai acontecer. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Senador 
Pedro Simon, uma sessão não deliberativa não im
plica ausência de Senadores. Houve uma sessão 
não deliberaliva, o painel não foi acionado; no decor
rer dessa sessão não deliberativa, foi comunicado 
pelo Presidente que haveria uma sessão extraordi
nária deliberativa t essa a explicação que tenho 
que dar a V. Ex" 

O SR. PEDRO SIMON - Perdoe-me, Sr. Presi
dente, essa explicação, com todo respeito, não a 
aceito. Essa deliberação tomada na sessão ordinária 
é realmente fazer algo que sei não é o pensamento 
do Presidente José Samey. !: enganar o Plenário. 

Ontem, segunda-feira. eu sabia que a sessão 
ordinária de hoje seria não deliberativa Eu fiquei 
porque quis, mas podia ter ido errbora. Assim se às 
14h30min temos uma sessão não deliberativa e, no 
meio sessão, convoca-se uma sessão extraordinária 
deliberativa. isso foge ao princípio institúdo pelo Presi
dente José Samey, isto é, termos transparência naqui
lo que iremos votar. Então, que pOOiicassem nos Anais 
de ontem, ou de sexta-feira. que às 14h30min haveria 
una sessão não deliberativa e às 18h30min haveria 
uma sessão extraordinária deliberativa 

Perdoe-me, Sr. Presidente, mas há um equívo
co. Tenho a certeza de que o Presidente José Sar
ney não participa desse entendimento, e a Mesa 
está equivocada · 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - De qual
quer forma, Senador Pedro Simon, a sessão extraor
dinária foi convocada nos termos regimentais. 

O SR. PEDRO SIMON - Não, Sr. Presidente, 
porque está escrito "O painel do Senado Federal será 
acionado nas sessões delibelàtivas" • V. Ex" solicita 
que leiamos o AviJso distnbúdo às 14h30min no qual 
constava: sessão não deHberativa 

Dessa 1T181)9ira. a Mesa não poderia convocar 
· uma sessão deHberativa para às 18h30min. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Leio para 
v. Exª: 

"Ar!. 187 A sessão extraordinária. con
vocada de ofício pelo Presidente ou por deli
beração do Senado, terá o mesmo rito e du
ração da ordinária 

Parágrafo único. A hora do Expediente 
de sessão extraordinária não excederá a 
trinta minutos.• 

O SR. PEDRO SIMON - Se terá o mesmo rito 
da ordinária, significa que precisa ser avisada que é 
em sessão deliberativa e não em sessão não delibera
tiva Qual é o rito da ordinária? t pubf1C81' com anteci
pação que a sessão é deliberativa Está escrito aqli 
que "o painel do Plenário será acionado nas sessões 
deliberativas". Se vale para estas sessões e V. Exª 
acabou de ler que a sessão extraordinãria é igual a or
dinária, twroém, tenho que saber, com antecedência, 
quando irá se realizar a sessão extraordinária 

O SR. ELCIO ALVARES -Sr. Presidente, peço 
a palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador, como Uder. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Corno Lí
der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
devo algumas explicações principalmente ao Sena
dor Pedro Simon e ao Senador Eduardo Suplicy. 

Obviamente a sessão ordinária de hoje foi não
deliberativa e não estava ligado o painel eletrõnico. 
No intercurso da sessão não-dellberativa. o Sr. Pre
sidente convocou uma sessão deliberativa extraordi
nária. dando até o aviso de que o painel seria ligado. 
No momento, o painel mostra o número de Senado
'es presentes na Casa 

Então, parece-me que a posição da Mesa está 
inteiramente amparada. inclusive, pela manifestação 
da Presidência na ocasião, quando anunciou a ses
são extraordinária deliberativa para após a sessão 
ordinária não-dellberativa, que foi realizada 

Gostaria de avisar ao Senador Eduardo Suplicy 
que estamos votando neste momento o requerimen
to de urgência urgentíssima, inclusive com a assina
tura de todos os Líderes, para o Projeto de Lei da 
Câmara n2 1 08, de 1995, que trata de exportações 
de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados. 

Esse projeto é da mais alta importância para o 
Governo, pois inclusive há comprometimento do 
Brasil de participação de comissões no exterior. É 
matéria da mais alta importância- - repito. O Sena
dor Jader Barbalho, oportunamente, há duas sema-
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nas, teve ocasião de questionar a urgência urgentís- definir o que sejam os· bens sensíveis? E se houver 
sima, entendendo que essa matéria deveria passar bens sensíveis de dupla finalidade? Vamos supor 
pelas Comissões competentes. Ficou determinado que a tinta com que se pinta tanque de guerra seja 
que ele seria enviado à Comissão de Constituição, usada para outra finalidade; é de dlfllo uso. Quem 
Justiça e Cidadania e à Comissão de Relações Ex- vai definir essas coisas? São assuntos que obvia-
tenores e Defesa Nacional. mente demandam exame cuidadoso por parte da 

No primeiro passo, a Comissão de Constitui- Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
ção, Justiça e Cidadania j!3 apreciou a matéria, com nal. V. Ex" afirma que a matéria será examinada por 
parecer do eminente Senador Romeu Tuma. No se- essa Comissão na quinta-feira. Deve ser mesmo 
gundo passo, na quinta-feira, às 1 O horas, em ses- examinada, mas por que razão precisa ser votada a 
são já convocada pelo Senador Antonio Carlos Ma- urgência urgentíssima, se já passou por uma Comis- -
galhães, será apreciada essa matéria na Comissão são e vai para a pauta? 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O Reta- O SR. ELCIO ALVARES - Senador Eduardo 
tor será o Senador Hugo Napoleão. Aprovada a ur- Suplicy, deixe-me dar-lhe um esclarecimento. 
gência urgentíssima, logicamente a matéria virá para O Sr. Eduardo Suplicy - A matéria será exa-
o plenário ainda na quinta-feira, em sessão delibera- minada naturalmente, não sendo necessária a ur-
tiva para que decidamos. gência urgentíssima. 

Devo satisfação ao Senador Pedro Simon a O SR. ELCIO ALVARES - Gostaria de explicar 
respeito da convocação e tarrtlém ao Senador a V. Ex• que estamos discutindo apenas a urgência 
Eduardo Suplicy. Informo que essa matéria será urgentíssima. Lamento o que ocorreu. Realmente 
submetida à apreciação dos integrantes da Comis- não tive oportunidade de falar com V. Ex". Aos ou- · 
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional na tros Líderes dei as informações necessárias e acre-
quinta-feira. · · · d~o que também toda a assessoria da Secretaria de 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex" Serviços Estratégicos prestou os esclarecimentos 
um aparte? técnicos necessários. Inclusive, há o COIJllrometi-

0 SR. ELCIO ALVARES - Ouço o aparte do manto a nível internacional. 
nobre Senador Bernardo Cabral. Sei do cuidado e do zelo de V. Ex". Na quinta-

O Sr. Bernardo Cabral - Foi realmente essa a feira, às 1 O horas, na reunião da Comissão de Rela-
explicação que V. Ex" me deu ao pedir que eu assi- ções Exteriores e Defesa Nacional, a presença de V. 
nasse o requerimento de urgência urgentíssima, e· Ex" será muito importante, porque, evidentemente, o 
eu o assinei. Havia feito a mesma observação que o nobre Relator Hugo Napoleão prestará a V. ExA as-
Senador Pedro Simon. A exceção se faz mais no clarecimentos, respondendo a todas essas pergun-
sentido da explicação que V. Ex• dá do que no senti- tas que agora estão sendo formuladas. Então a ma-
do de declarar que foi uma decisão do Presidente léria será inteiramente elucidada para ser votada na 
Samey. Não foi uma decisão do Presidente, mas do sessão de quinta-feira. 
Plenário. -A SJ'f. Júnia Marise - V. E"ª' permite-me um 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. E"ª' perm~e-me aparte? 
um aparte? O SR. ELCIO ALVARES- Pois não, Senadora 

O SR. ELCIO ALVARES- Ouço V. Ex" Júnia Marise. Tenho a impressão de que está ha-
0 Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" mencionou vendo uma liberalidade regimental, mas ouço V. E"ª' 

que todos os Líderes assinaram o requerimento de com muita alegria. 
urgência. Não me lembro de tê-lo assinado como Lí- A Sra. Júnia Marise - Senador Elcio Alvares, 
der do PT. Pergunto· por que é preciso o requerimen- com relação aos requerimentos de urgência. é até 
to de urgência urgentíssima, pois, estando o projeto norma regimental, nesta Casa, fazê-los apoiados pe-
na pauta da Comissão de Relações Exteriores, las Lideranças, para tramGção mais rápida de pro-
pode, perfeGmente, a Comissão examinar essa ma- jetos de interesse nacional. É perfeGmente justificá-
léria. Gostaria de salientar que se trata de matéria vel que as Lideranças tenham empenho na tramita-
sensível, por razões que avalio necessário o exame ção rápida dos projetas. No entanto, vai aqui minha 
da maléria por aqueles que têm responsabilidade na sugestão a V. Ex"- Líder do Governo, que tem tido 
área de segurança. Aqui se fala na disciplina de todo nosso respeito e consideração, não só pessoal, 
operações relativas à exportação de bens sensíveis mas sobretudo política, pela forma como vem enca- . : :~ 
e serviços. O que será um bem sensível? Quem vai minhando todas essas questões de interesse do Go- · -,.,, 
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vemo aqui no Senado Federal -, seria bom que nós, 
Lideres da Minoria, da Oposição, fôssemos informa
dos do encaminhamento de !eC[uerimentos de ur
gência para que, ~no~ momento em que ele estiver 
sendo votado, e essa votação se dá evidentemente 
no plenário, tenhamos o conhecimenfo da oportuni
dade dele e do empenho das Lideranças do Gover
no para a tramitação mais rápida dos projefos. Cer
tamente, agora votaremos üm requerimento de ur
gência do qual a Bancada do PDT e essa Uderança 
também não tiveram sequer conhecimento do seu 
encaminhamento. Muitas vezes temos tido até opor
tunidade de apor a nossa assinatura e de dar tam
bém o apoio ao encaminhamento de requerimentos 
de urgência; mas vale aqui uma sugestão, para sua 
reflexão, para que sejarros informados e não seja
mos tornados de surpresa no encaminhamento de 
requerimentos de urgência como este, que já está 
na mesa para ser apreciado pelo Plenário. 

O SR. ELCIO ALVARES- Quero dizer à Sena
dora Júnia Marise que pt.blicamente quero pedir-lhe 
escusas e trumém ao Senador Eduardo Suplicy, por 
não ter oferecido documento para recolher a assina
tura de V. Ex"s corro .Lideres. 

Fcií exatamente uma medida tomada à última 
hora, mas, se me permite V. Ex", apresenro:Jhe mi
nhas escusas e prometo que nos próximos requeri
mentos, se por acaso surgirem, quero ser honrado 
com a assinatura de V. ~ª-de V. Ex" em primeiro lu
gar. 

Portanto, Sr. Presidente e emimentes Colagas, 
fica esclarecido que estamos discutindo exclusiva
mente a urgência. para que essa matéria seja St.b
metida na quinta-feira - para os Senadores que que
rem tomar conhecimento por inteiro do texto e das 
razões que determinaram essa urgência- na Comis
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
Adianto que a reunião já está convocada e que será 
às 10 horas. 

Essa é a informação que eiJ gostaria de prestar 
ao Plenário, Sr. Presidente. 

Dúrante o discurso do Sr.Êicio AlvareS, 
o Sr. Bel/o Parga. deixa a cadeira da presi
déncia. que é oet.pada pelo Sr. TeoWnio Vi
lela Filho. 1" Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Teotilnio Vilela Filho) -
Em votação· o requerimento do Senador Romeu 
Tuma ~- ~ ~----

Os Srs. Senadores que o aprovam; queiram 
· permanecer sentados. (Pausa) 

Aorovado. 

Os Projetos de Lei do Senado n"s 32 e 251, de 
1995 e o Projefo de Lei da Câmara n2 66, de 1995, 
passam a tramitar em conjunfo. 

. O SR. PRESIDENTE (Teotilnio Vilela Filho) -
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia 

Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen
to n2 1.299, de 1995, de urgência. lido no Expedien
te, para o Projeto de Lei da Câmara n2 1 08, de 1995. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 
é o projeto sobre os bens sensíveis? 

O SR. PRESIDENTE (Teofonio Vilela Rlho) -
Trata-sé da votação do requerimenfo de urgência 
para o projefo que dispõe sobre a exportação de 
bens sensíveis. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Quero apenas 
declarar, Sr. Presidente, que vou votar a favor, por
que recebi atencioso e explicativo ofício da Secreta
ria de Assunlos Eatratégicos, informando tudO sobre 
o projefo e a respeito do que eu havia aqui, de início, 
feito algumas observações. 

O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teofonio Vilela Fdho) - ~ 
Com a palavra o Senador Laura Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pela ordem. 
Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, corro não 
tive o privilégio de receber da Secretaria de Assl.ll
tos Estratégicos os esclarecimenfos que levaram o 
nobre Senador, que me precedeu, a declarar sua sa
tisfação diante das explicações e tendo em vista 
esta reunião, convocada de uma forma um tanto es
tranha, com o comparecimento escasso de Senado
res, eu pediria, primeiro, que pelo menos nos man
dassem a cópia, para que tomássemos conhecimen
to. Mas como não há tempo para isso, gostaria de 
pedir votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Teofonio Vilela Filho) -
Nobre Senador Lauro Campos, quando iniciamos 
esta sessão extraordinária, tínhamos 1.111 quorum de 
54 Srs. Senadores. De acordo com o painel, já são 60. 

O SR. LAURO CAMPOS - Gostaria que a veri
ficação fossé nominal, pois me parece que há um 
defeifo no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)- O 
Senador lauro Campos solicita que a votação seja 
nominal e tem o apoiamento dos Senadores Roberfo 
Requião, Eduardo Suplicy e Emília Fernandes. 
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Solicito aos SIS. Senadores que ocupem os . O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Fiho) -
seus lugares, pois vamos fazer votação nominal, Tem V. Ex" apalavra 
pelo sistema elelrOnico. O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pela ar-

Presentes na Casa 61 Srs. Senadores. dem) - Sr. Presidente, foi peã!da a urgência porque 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que se en- pertferemos uma comissão importante em nível in-

contram em seus gabinetes que compareçam ao temacional se não votarmos neste momento? 
plenário, pois vamos proceder à votaç!io nominal, O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Filho) -
que exige a presença dos Srs. Senadores nas suas Sim. 
bancadas. (Pausa) A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocu-

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que se en- pem os seus lugares. 
contram em seus gabinetes que compareçam ao Os Srs. Senadores já podem votar.(Pausa) 
plenário, pois teremos uma votação nominal pelo 
sistema eletrOnico. Portanto, a presença dos Srs. 
Senadores nas suas respectivas bancadas é indis
pensável. 

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ortfem. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Filho) -
V. Ex" tem a palavra. 

A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, qual 
o proje1o que está em votaçao? 

O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Filho) -
Estamos votando o Requerimenlo de Urgência rfl. 
1.299, feifo pelos Uderes para o Projeto de Lei da 
Câmara rfl. 1 08, de 1995, que dispõe sobre a expor
tação de bens sensfveis e serviços diretamente vin
culados. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à vo~o.) 

O SR. PEDRO SIMON - Voto com o Senador 
Elcio Alvares. 

O SR. PRESIDENTE (Teolonio Vilela Filho) -
Votação nominal do requerimenlo. 

Os flrs. Senadores que aprovam o requerimen
to votam "sim". 

O SR. ROBERTO REQUIAO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1onio VRela Filho) -
Tem V. Ex .. a palavra. 

O SR. ROBERTO REQUIAO (PMDB-PR. Pela 
ortfem.) - Sr. Presidenfe, o painel não está funcio
nando. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vdela Filho) -
Irá funcionar agora. 

A Presidência pede que desfiguem o painel, 
pois vamos proceder novamente à mesma votaç!io. 
O restilado não foi sequer apresentado. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
O SR. NEY SUASSUNA -Sr. Presidente, peço 

. a palavra pela ortfem. · 

(Procede-se à votação) 

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
A. Carlos Magalhães - Arlindo Porlo - Artur da 

Távola - Bello Parga - Bani Veras - Bernardo Ca
bral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos 
Wilson - Élcio Alvares - Aaviano Melo - Francelina 
Pereira - Freitas Ne1o - Geraldo Melo - Gerson Ca
mata - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão -
HLmberlo Lucena - Jader Barbalho - João Rocha -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - JOsaphat Mari
nho - José Agripino - Júnia Marise - Levy Dias -
Lúcidio Portella - Lúcio Alcantara - Luiz Alberlo -
Pedro Simon - Roberlo Requião - Ronaldo C. Uma 
- Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas. 

VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade - Eduardo Suplicy - Ernma 

Fernandes- Emendes Armorim- Gilberto Miranda 
- Gilvam Borges - José Roberto Arruda - Lauro 
Campos- Marina Silva 

O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Filho) -
Está encerrada a votação. Votaram SIM 34 Srs. Se
nadores; e NÃO 09. 

Não houve abstenções. 
Total de vo1os: 43. 
Aprovado. 
Aprovado o requerimen1o, a matéria a que se 

refere figurará na Ordem do Dia do segundo dia úbl 
subseqüente, nos termos do art. 344, inciso 11. do 
Regimenlo Interno, combinado com o art. 4" da Re
solução rfl. 37, de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Teo1onio Vilela Filho) -A 
Presidência comunica aos Srs. Senadores que a 
sessão conjunta do Congresso Nacional, anterior
mente convocada para as 11 horas de amanhã, foi 
transferida para 19 horas, para a apreciação dos 
Proje1os de Lei do Congresso Nacional n"s 14, 15, 
16, 17, 24, 26, 27, 30,31 e 33, de 1995. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para uma questão de ordem . 
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O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) -
Conéedo a palavra a V. Exª 

. O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (- DF. Para 
uma questão de ordem.) -Sr. Presidente, eu já havia 
avisado à Mesa que o meu voto está anunciado er
rado no painel. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Füho) -
Será régistrado o voto correto de V. Exª 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Alho) -
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai en
cerrar os trabalhos, designando para a sessão ordi
nária de amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N235, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art 64, § 2"-, da ConstihJição Federal, combinado 

com o ar!. 375, Vflf, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº- 35, de 1994 (nº- 356193, na Cã
mara dos Deputados), que aprova o ato que outor
ga permissão à RÁDIO RONDON L TOA. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Rondon do Pará, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, sob nº- 632, de 1995, da Co
missão de Educação. 

-2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N225, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do art 64, § 2"-, 
da Constituição Federal, combinado com o art 375, 

VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de De
"crelo Legislativo nº- 25, de 1995 (nº- 369193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que renova 
a concessão outorgada à RÁDIO SOCIEDADE 
VERA CRUZ L TOA. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na Cidade de Goiané
sia, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável. sob nº- 634, de 1995, da Co
missão de Educação. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N2 72, DE 1995 

(Em regime de urgêlx:ia, nos termos do art. 64 .. § 2"-, 
da Constituição Federal, combinado com o art 375, 

VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto Legislativo nº- 72, de 1995 (nº- 28/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à TELEVISÃO ITAPOAN S. A. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora de 
sons e imagens na Cidade de Salvador, Estado da 
Bahia, tendo 

Parecer favorável, sob nº- 631, de 1995, da Co
missão de Educação. 

~:~-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA T!VO Nº 7 4, 

DE1995 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 
64, § 2"-, da Constituição Federal, combinado 
com o art 375, VIII; do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo ·único, do Projeto de De
. creio Legislativo nº-74, de 1995 (nº-17/95, na Cãma
. ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a 
concessão outorgada à RÁDIO EDUCADORA DE 
IPIAÚ LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de lpiaú, Estado 
da Bahia. tendo 

Parecer favorável, sob nº- 630, de 1995, da 
Comissão d& Educação. · 

-5-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 1994 

Discussão, em furno ooico, do Projeto de 
Lei da Cãmara nº- 98, de 1994 (nº- 649/91, na Casa 
de origem), que modifica a Lei nº- 7c347, de 24 de 
julho de 1985, que disciplina a ação civil pública, 
para estendê-la a segurança, saúde e interesses 
difusos dos trabalhadores, e dá outras providên
cias, tendo 

Pareceres sob nº-s 224 e 600, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania; 1~ 
pronunciamento: favorável ao Projeto, apresen
tando as Emendas nº-s 1 a 3-CCJ; 2"- pronuncia
mento: favorável à emenda oferecida perante à 
Mesa 
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6-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA !11'!5, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei 
da Câmara n" 5, de 1995 (n" 5.653/90, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre limites de potência dos aproveita
mentos das quedas d'água e outras fontes de ener
gia hidráulica de capacidade reduzida e dá outras 
providências, tendo 

Pareceres, sob n"S 412 e 608, de 1995, da 
Comissão 

- de Serviços de Infra-Estrutura, 12 pronun
ciamento: favorável ao Projeto, nos temos do Substi
tutivo que oferece, com voto em separado, do Sena
dor José Eduardo Outra; 22 pronunciamento: pela re
jeição das emendas n"S 2 a 4, de Plenário. 

-7-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 89, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de lei 
da Câmara n" 89, de 1995 (n" 4.108/93, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre o Conselho Nacional de Ciência e 
Tecnologia, tendo 

Parecer favorável, sob n" 560, de 1995, da 
Comissão 

-de Constituiçao, Justiça e Cidadania. 

-a-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO fll'! 34, 

DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto legislativo n" 34, de 1993 (n" 237193, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto da Con
venção n2 169 da Organização Internacional do Tra
balho sobre os povos indígenas e tribais em países 
independentes, tendo 

Pareceres sob n"S 603 e 604, de 1995, das 
Comissões ~ 

- de Relaçoes Exteriores e Defesa Nacio
nal, favorável ao Projeto, com restrições aos arts. 
16, 17 e 32, e pela audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, quanto ao en
tendimento dado ao art. 14, com reflexo sobre os 
arts.15e 16;e ~ ~ 

- de Constituiçao, Justiça e Cidadania, favo
rável ao Projeto, uma vez não encontrado óbice à 
adoção do texto do art. 14. 

-9-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N2 61, 

DE 1995 

~ Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto legislativo nº 61, de 1995 (n" 69/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo 
de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em 
Matéria Contratual, concluído em Buenos Aires, no 
âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul), assi
nado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 605, de 1995, da 
Comissão 

- de Relaçoes Exteriores e Defesa Nacional. 

-10-

PROJETO DE DECRETO LEGISÜ TIVO 
N• 68, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto legislativo n2 68, de 1995 (n" 63/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto do Acareio de 
Cooperação para a Prevenção ao Uso e Combate à 
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 
Substãncias Psicotrópicas, celebrado entre o Gover
no da Replblica Federativa do Brasil e o Governo 
da Federação da Rússia, em Moscou, em 11 de ou
tubro de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob rf1 606, de 1995, da · 
Comissão 

- de Relaçoes Exteriores e Defesa Nacional. 

-11-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N283, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projeto de De
creto legislativo n2 83, de 1995 (n" 61/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito 
de Madeira, celebrado entre o Governo da R9públi
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai, >'!111 Brasília, em 12 de setembro de 1994, 
tendo 

Parecer tavorávef, sob rf1 607, ~de 1995, da 
Comissão 

- de Relaçoes Exteriores e Defesa Nacional. 

-12-

PROJETO DE RESOLUÇÃO !11'!93, DE 1995 
~ -

Discussão, em turno único, do Projeto de Re
solução n2 93, de 1995 (apresentado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu 
Parecer n2 539, de 1995), que autoriza a Companhia 
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Vsle do Rio Doce - CVRD a contratar operação de -
crédito externo, no valor equivalente a até cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos, junto ao Ban-
co Internacional para Reconstrução e Desenvolvi
mento- BIRD, com garantia da União. 

-13-

MENSAGEM ~ 221, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
sobre a Mensagem n" 221, de 1995 (n" 649195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da Repúb6ca 
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor 
Sérgio Barcellos Telles, Ministro de Primeira Classe da · 
Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com a 
fU1Ção de Embaixador do Brasil junto à FEideração da 
Malásia, exercer a função de Embaixador do BrasH 
junto ao Sultanato de Brunei Darussalam. 

-14-

MENSAGEM W 276, DE 1995 
Escolha de Chefe de Mi~o Diplomática 

. Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
s~re a Mensagem n" 276, de 1995 (n" 798/95, na 
ongem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Luiz Rlipe De Macedo Soares Guimarães Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplo~ata 
para, cumulativamente com a função de Embaixada; 
do Brasil junto à República da fndia, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Ne
pal. 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela FHho) -
Es!ã encerrada a sessão. 

Leiianta-se a sessão às 19h14min. 

Ata da 162ª- Sessão Deliberativa Ordinária 
em 4 de oútubro de 1995 

111. Sessão Legislativa Ordinária, da 5Qll. Legislatura 
Presidência dos Srs. Odacir Soares, Levy Dias, Ney Suassuna e Jefferson Peres 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-8E 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães -
An10nio Carlos Valladares- Arlindo Porto- Artur da 
Távola- Bello Parga- Benedita da Silva - Beni Va
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos 
Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner 
Coutinho Jorge - Eduardo S~licy - Élcio Álvares -
Errnlia Fernandes - Epi1ácio Cafeteira - Emendes 

. Amorim - Esperidião Amin - Raviano Melo - Fran
celina Pereira - Freitas Neto- Geraldo Melo - Ger
son Camata - Gilberto Miranda- ·Gilvam Borges -
Gúlheirne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena- [ris Rezende- Jader Barbalho - Jefterson 
Peres- João França- João Rocha- Joel de Hollan
da - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Agri
pino - José Fogaça - José lgnãcio - Ferreira José 
...: Roberto Arruda - Júnia Marise - Laura Campos 
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Leomar Quintanilha- Levy Dias- í..ucfd;u ?01\eiJS.:. 
Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva -
Marluce Pin!o - Mauro Miranda - Ney Suassuna -
Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias -'- Pe
dro Piva- Pedro Simon- REinan Caiheiros -· Rober
to Requião - Romero Jucá- Ron'aldo Cunha-· Uma 
Sebastião - Rocha Sérgio - Machado Teotõnio -
Vilela Rlho - Vàlmir Campelo - Vilson KfeinObi!lQ -
Waldeck Omelas. · .. 
. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A lista 

de presença acusa o comparecimento de 68.-Srs. 
Senadores. Havendo número · regimental declaro 
aberta a sessão. · · · · 

Sob a proteção de Deu8, iniciamos noSsas tra-
balhos. · · 

· O Sr. 1 º- Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Peres, procederá à leitur? qo _I:Xpédierite: 

É lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

OFÍCIOS 

. DO 1~SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à sessão. do Senado Federal 
autógrafos dos seguintes projetas: · · 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº-149, DE 1995 

(Nº-144195, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo:-Gluadro 
sobre Cooperação em Aplicações- Pacif"t
cas de Ciência e Tecnologia do Espaço 
Exterior, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Gover
no da República Popular da China, em 
Beijing, em 8 de novembro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Arl 1 º- Fica aprovado o tex!o do Acordo-Qua

dro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de 
Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior, celebrado 
entre o Governo da República Federativa cio Brasil e 
o Governo da República Popular da China, em Bei
jing, em 8 de novembro de 1994. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer aios que possam 
resultar em revisão do referido Acordo, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do arl 49 da Constituição Federal, acar
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mõnio nacional. 

Arl 2º- Este decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Arl 3" Revogam-5e as disposições em contrá
rio. . 

MENSAGEM Nº-380, DE 1$95 
· • (Do Poder Executivo} 

De confonnidade com o dispos\Q no artigo 49, 
inciso I, da Constituição Federal, submeto à elevada 
consideração de Vossas Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado das Relações Exteriores, o Acordo-Quadro so
bre CoopeÍ'ação em Aplicações Pacíficas de Ciência 

·e Tecnologia do Espaço Exterior, eelebiado entre o 
Governo ·da Fl_epública Féderativa do Brasil e o Go
verno da República Popular da China, em Beijing, 
em 8 de nq\-eínbro de 1994. . : . 

Brasilia, de abril de 1995. - Segue assinatura 
EM Nº- MRE. DAOC-DAI MESp . 

_ Bràsma, 9 de março de 1995 

Excele.:.Ossimo Sentio'rPresidente da República, 
O bom andamen!o- da cooperação espacial en

tre o Brasil e a República Popular da China- inicia-
:da ·em 1988, com a aprovação do Projeto "China
Brazil" Earth Resources satellites" (CBERS) - tem 
apontado a ·possibilidade de tortalecimen!o e amplia
ção de intercâmbio em novas áreas de usos pacífi
'éos do espaço exterior. 

2. Tendo em vista propiciar o desenvolvimen!o 
ordenadcldesSà. cOOperação, e ·com reflexo do es
'tréilamento das relações entre os dois países no se
tor espacial, .o Senhor Ministro da Ciência e T ecnolo
gia, Doutor José Israel Vargas, assinou em Pequim, 
em 8 de novembro de 1994, o Acordo-Quadro sobre 
Cooperação em Apr~cações Pacíficas de Ciência e 
Tecnologia do Espaço Exterior, com o Governo da 
República Popular da China 

3. O referido acordo servirá como arcabouço 
· jurídiCo para a ampliação da cooperação entre os 

dois países nas diversas áreas de ciências, tecnolo
gias e aplicações espaciais para fins pacíficos, em 
consonância oom os princípios e objetivos da Políti
ca Nacional de Desenvolvimen!o das Atividades Es
paciais. 

4- Nessas condições subme!o a alta considera
ção de Vossa Excelência anexo projeló de Mensa
gem ao Congresso Nacional, acompanhado do tex!o 
do Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações 
Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exte
rior entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República Popular da China 
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Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi-
nistro de Estado das Relações Exteriores. 

ACORDO-QUADRO SOBRE COOPERAÇÃO 
EM APLICAÇÕES PAC[FICAS DE CltNCIA 
E TECNOLOGIA DO ESPAÇO EXTERIOR 

ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO 

DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA 

O Governo da República Federativa do Biasil 
e 
O Governo da República Popular da China 
(doravante denominados "Partes") 
Desejosos de fortalecer e aprofundar as traãl

cionais relações de amiz~de entre os dois pafses; 
Convencidos dos benefícios para toda a huma

nidade de uma cooperação internacional no campo 
espacial com fins especificas; 

Convencidos da importância, para o Brasil e a 
China, da utilização do espaço exterior como instru
men10 para a promoção do desenvolvimento social, 
econômico e cuHural, assim como para o fortaleci

. men10 dos meios de comunicação, infonnação e 
educação de seus povos; 

Conscientes de· que a capacilação no setor es
pacial permitiria um melhor conhecimen1o dos terri
tórios e dos recwsos naturais de seus países, assim 
como a proteção do meio-antliente; 

Tendo presente que a intensificação da coope
ração espacial entre os dois países constitui um dos 
objetivos do Ajuste Complementar, de 29 de maio de 
1984, ao Acordo de Cooperação Cientffica e Teax>
lógica, de 25 de março de 1982; 

Tendo ern conta os resl.itados já alcançados 
no Programa dos Satélites Sino-Brasileiros de Re
cursos de Terra (CBERS), estabelecido, no quadro 
supramencionado, por meio de Protocolos específi
cos assinados entre o Governo do Brasil e o Gover
no da República Popular da China desde 1988; 

Tend:l em cxirm os termos do Protocolo sobre Qxr 
penr;ã> em Apl~ Específicas de Ciên:ia e Tecnokl
gia do Espa;D Exteror, de 23 de ooveniiro de 1993; 

Considerando os termos do Tratado soore 
Princípios Reguladores das Atividades dos Estados 
na Exploração e Uso do Espaço Cósmico, inclusive 
a Lua e Demais Corpos Celestes, de 27 de janeiro 
de 1967, assim como os Termos de outros Tratados 
e Convênios multilaterais sobre a utilização e uso do 
espaço exterior dos quais a República Federativa do 
Brasil e a República Popular da China são partes; 

Dispos1os a incrementar os resl.itados de sua 
cooperação no se1or espacial, com vistas à intensifi-

cação do intercâmbio bilateral nas áreas de ciência 
espacial, tecnologias espaciais e aplicações espa
ciais para fins pacíficos e em beneficio dos povos de 
ambos os países, · . 

Acordam o seguinte: 

Artigo I 

1 . As Partes promoverão, com base nas leis e 
nos regulamentos de cada país e em nonnas de di
reito internacional universalmente reconhecidas, e 
com base no princípio de igualdade e benefício mú
tuo, a cooperação entre os dois países em matéria 
de pesquisa no setor espacial e utilização do espaço 
exterior para fins pacíficos. 

Artigo 11 

A cooparação no âmbito do presente Acordo 
cobrirá as seguintes áreas: 

1. Cooperação e intercâmbio em ciência espa
cial, tecnologia eSpacial e aplicações espaciais, in
clusive os Satáli!Bs Siri<H3rasileiros de Recursós da 
Terra e vários outros tipos de satélites, sensoria
men10 remo1o e suas aplicações, comunicação es
pacial, materiais espaciais e microgravidade. 

2. Serviços de veículos lançadores de satélites. 
3. Outras áreas que sejam discutidas e acorda

das por ambas as Partes, incluinci<H;e serviços de 
lançamen1o e outros itens que sejam do interesse de 
ambas as Partes. 

Artigo 11 

1 • A cooperação no âmbito do artigo 11 do pre
sente Acordo poderá assumir as seguintes formas: 

a) elaboração e execução conjuntas de um pia~ 
no de cooperação espacial mutuamente benéfioo; 

b) organização conjunta de reuniões cientificas 
e técnicas; 

c) realização de programas de treinarnen10 de 
pessoal; 

d) troca de infonnações e documentação; 
e) prestação de serviços de consultoria; 
f) estabelecimento de joint-ventures; ou 
g) qualquer outra modalidade convencionada 

pelas Partes. 
2. Os programas e projetos de cooparação no 

campo espacial a que se refere o presente Acordo 
serão obje1o de protocolos complementares a serem 
negociados e assinados pelas agências governa
mentais designadas. Os mencionados protocolos 
complementares especificar.1lo os objetivos de tais 
programas e proje1os, os procedimentos de execu
ção, bem como as obrigações, inclusive financeiras, 
de cada uma das Partes. · 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL ~ 113 

Artigo IV 

1. O Governo da Rep(blica Popular da China 
designará a Administração Nacional de Espaço da 
China para implementar o presente Acordo. O Go
verno da RepCblica Federativa do Brasil designará a 
Agência Espacial Brasileira para implementar o pre
sente Acordo. 

2. Para o cumprimento do presente Acordo, 
fica estabelecido um Grupo de Trabalho Sino-Brasi
leiro sobre Cooperação no Campo Espacial, que se 
reunirá a cada ano, alternadamente, no Brasil e na 
China. O mencionado Grupo de Trabalho será infe.. 
grado por representantes designados pelas Agên
cias Governamentais referidas no parágrafo 1"- deste 
artigo. 

Artigo V 

Serão concedidas aos funcionários e peritos, 
de cada uma das Partes, designados para trabalhar 
no território da outra no âmbito do presente ACOrdo 
facilidades locais, em base de reciprocidade. 

Artigo VI 

Cada uma das Partes facilitará a entrada e saí
da de equipamentos e rriateriais procedentes da ou
tra Parte no âmbito, do presente Acordo, em termos 
a serem acordados em bases mútuas. 

Artigo VIl 

Cada uma das Partes notificará à outra da con
clusão das formalidades necessárias à entrada em 
vigor do presente Acordo, o qual terá vigência a par
tir da data da última dessas notilicaçOes. 

Artigo VIII 

1. A validade do presente Acolilo será de 5 
(cinco) anos, prorrogáveis por iguais períodos, salvo 
se uma das·Partes notificar à outras, através dos ca
nais diplomáticos, com antecedência mínima de 6 
(seis) meses, de sua decisão em contrário. 

2. O presente Acordo poderá ser denunciado 
por qualquer das Partes por meio de notificação di
plomática, e seus efeitos cessarão 6 (seis) meses 
após a data do recebimento da mencionada notifica
ção. 

3. A denúncia não afetará os programas e pro
jetes em execução, salvo quando as Partes convie
rem diversamente. 

Feito em Beijing, em 8 de novembro de 1994, 
em seis exemplares, nas línguas portuguesa, chine
sa e inglesa, sendo todos os textos igualmente au
tênticos. Em caso de divergência de interpretação, 
prevalecerá o texto em língua inglesa. 

Pelo Governo da RepCblica Federativa do Bra
sil, José Israel Vargas, Ministro de Estado. da Ciên
cia e Tecnologia 

Pelo Governo da República Popular da China. 
Llu Jivuan, Administrador da Administração Nacio
nal de Espaço da China- CNSA. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 117, DE 1995 
~ 4.583/94, na Casa de origem) 

De iniciativa do Presidente da República 

Dá nova redação aos arts. ~. 28 e 31 
da Lei no. 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, 
que dispOe sobre o Registro da Proprie
dade Marftima. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 12 O art. ~. e seus parágrafos, e os arts. 

28 e 31 da Lei n2 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

CAPITULO 11 
Do registro da propriedade de emban:açOes 

Art. ~ O registro da propriedade de 
embarcação será deferido, exceto nos casos 
previstos nesta lei. a brasileiro ou a socieda
de constituída de acordo com a lei brasileira, 
com sede no Brasil, administrada por brasi
leiros domiciliados e residentes no Brasil, 
cujo capital votante pertença em pelo menos 
60% (sessenta por cento) a brasileiros e 
controlada por brasileiro ou por pessoa mo
ral brasileira que satisfaça às exigências 
previstas neste artigo. 

§ 1• Além dos casos previstos neste 
artigo, o registro será, também, deferido a: 

I - pessoas de direito plblico interno; e 
11 - sociedades de economia mista, 

empresas p(blicas e fundações instituídas 
pelo poder plblico. 

§ 2" O brasileiro casado com estran
geira somente poderá ser proprietário de 
embarcação se tiver a direção dos seus 
bens ou dos bens do casal, nos termos da 
lei civil. 

§ 32 A brasileira casada com estrangei
ro somente poderá ser proprietária de em
barcação se excluída esta da comunhão de 
bens e competir à mulher. a sua administra
ção, nos termos da lei civil. 
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CAPITULO VI 
DasSançOes 

Art 28. Pela inobservância das obriga
ções nos prazos previstos nesta lei, será 
aplicada ao infrator, pelo Tribunal Marítimo, 
a multa de 5 (cinco) Unidades Rscais de 

· Referência- UFIR ou outro índice de atuali
zação monetária que vier a ser legalmente 
instituído por mês ou fração decorrido após 
o prazo fixado, até o máximo de.200 (duzen-
tas) UFIR. . , 

;:;t·:;;·:·õ·ó~ã~-;~p;;-~;i"p;;j~"P~ii:" 
tica de Marinha Mercante, ncs casos de sua 
competência, providenciará a efetivação das 
sanções aplicadas com base nesta lei, à vis
ta de comunicação do Presidente do Tribu-
nal Marítimo. · 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. -

Art 32 Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

MENSAGEM N"-364, DE 1994 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos termos do artigo 61 da Constiltição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de \fossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Marinh;~, o texto do 
projeto de lei que 'Altera dispositivos da Lei n" 
7 .652, de 3 de fevereiro de 1988, que dispõe sobre o 
Registro da Propriedade Marítima e dá outras provi-
dências". • 

Brasília, 13 de maio de 1994. -Itamar Franco 

EM N" 037/MM 

Brasma, 5 de maio de 1994 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

Anteprojeto de Lei anexo, que visa a alterar a reda
ção dos Artigos 6", 28 e 31 da Lei n" 7.652, de 3 de 
fevereiro de 1988, que dispõe sobre o Registro da 
Propriedade Marítima, em virtude dos mesmos se 
apresentarem desatualizados face legislação poste-
rior. 

2. Participo a Vossa Excelência que as altera
ções à Lei n" 7.652188, a serem introduzidas pelo 
Anteprojeto de Lei, baseiam-se ncs seguintes as
pectos: 

a) Artigos 12 § 2• e 178 § 22 da Constituição 
Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, que 

deram novo ordenamento jurfdii:o quanto à naciona
lidade dos proprietários e armadores de embarcaçõ
es nacionais, tomando inadequado o termo "brasilei
ro nato" disposto no Artigo 62 da Lei; 

b) Lei n" 8.383, de 30 de dezembro de 1991, 
que instituiu a Unidade Rscal de Referência (UFIR), 
como medida de valor e parâmetro de atualização 
monetária das multas expressas em outros índices, 
atingindo o disposto no Artigo 12 da Lei, que utiliza o 
Maior Valor de Referência como parâmetro; e 

c) Lei n2 7.731, de 14 de fevereiro de 1989, 
que extinguiu a Superintendência Nacional da Mari
nha Mercante- SUNAMAM - havendo necessidade 
de adaptar o Artigo 31 da Lei. 

3. Dessa forma, o Anteprojeto de Lei ora apre
sentado, . corrige as discrepâncias existentes na Lei 
n2 7.652188, razão pela qual solicito a Vossa Exce
lência, caso aprovado, seja o mesmo encaminhado 
para ;~preciação do Congresso Nacional. 

Respeitosamente, Ivan da Silveira Serpa,_ Mi
nistro c:fe Estado da Marinha. 

ANEXO A EXPOSIÇÃO DE MOTNOS . 
DO MINISTÉRIO DA MARINHA 
N237, DESDE MAIO DE 1994 

· 1. Síntese do problema ou da situação que re- -
clama providências: 

A Lei n2 7.652/88, que dispõe sobre o Registro 
da Propriedade Marítima necessita ser atualizada 
em face de legislação posterior. 

2. Soluções e providências contidas no ato nor
mativo ou na medida proposta: 

O Anteprojeto de Lei proposto, que altera a Lei 
n2 7.652/88 corrige as discrepâncias existentes so
bre a nacionalidade dos proprietários e armadores 
de embarcações, sobre a atualização monetária das 
muliias nela previstas e sobre designação de Órgão 
Feàeral. 

3. AHernativas existentes as medidas ou aios 
propostos: 

Não se vislumbra outra solução para o proble-
ma 

4. Custos: 
A medida proposta não implicará despesa de 

espécie alguma 
5. Razões que justificam a urgência:. 
xxxx 
6. Impacto sobre o meio ambiente: 
Não há. 
7. Síntese do parecer do órgão jurídico: 
Afigura-se · a esta Consultoría Jurídica que o 

Anteprojeto encontra-se em condições de ser sub
metido à elevada apreciação do Exm" Sr. Presidente 
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da República - Hélio de Almeida 
Consultor Jurídico da Marinha 

LEGISLAÇÃO CITADA 
ANEXADA PELO AUTOR 

Domingues, 

LEI N" 7.652, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1988 

DispOe sobre o registro da Proprie
dade Marítima e da outras providências. 

O Presidente da República, faço saber que o 
CongresSo Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te lei: 

CAPfTULOI 
Da Finalidade 

Art 12 Esta lei tem por finalidade regu
lar o registro da propriedade marítima, dos 
direitos reais e demais ônus sobre embarca
ções e o registro de armador. 

CAPITULO 11 
Do Registro da Propriedade de EmbarcaçOes 

Art 6" O registro da propriedade de 
embarcação será deferido, exceto nos casos 
previslos nesta lei, a brasileiro nato ou a so
ciedade constitufda de acordo com a lei bra
sileira, com sede no Brasil, administrada por 
brasileiros natos, cuja capital votante perten
ça, em pelo menos 60% (sessenta por cen
to), a brasileiros natos e controlado por bra
sileiros mitos ou por pessoa moral t..asileira 
que satisfaça a~ exigências em realce. 

§ 1 ~ Persiste assegurada a situação 
dos que, brasileiros naturalizados, já deti
nham a qualidade de propríelários, armado
res, comandantes e tripulantes de navios 
nacionais, de acordo cem o art 20 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transiló
rias, de 18 de setembro de 1916. 

§ 2" Além dos casos previstos neste 
artigo, o registro será, também, deferido a: 

a) pessoas de direito público interno: e 

b) sociedades de economia mista, em
presas públicas e fundações instituídas pelo 
poder público. 

§ 32 O brasileiro nato, casado com es
trangeira, somente poderá ser proprielário 
de embarcação se tiver a direção dos seus 
bens ou dos bens do casal, nos termos da 
lei civi!. 

§ 4l' A brasileira nata, casada com es
trangeiro, somente poderá ser proprielária 
de embarcações se excluída esta da comu
nhão de bens e COrqlE!tir à mulher a sua ad
ministração, nos termos da lei civil. 

Art 72 O registro da propriedade das 
embarcações classificadas nas atividades 
de pesca, será, também, deferido a brasilei
ro ou a sociedade constitufda de acordo 
com a lei brasileira, com sede no Brasil, que 
seja administrada por brasileiros, cujo capi
tal votante pertença, em 

CAPfTULOVI 
DasSançOes 

Art 28. Pela inobservância das obriga
ções nos prazos previstos nesta lei, será 
aplicada, pelo Tribunal Marítimo, ao inlrator, 
a multa de 5 (cinco) vezes o maior valor de 
referência vigente no Pais, por mês ou fra
ção decorrido após o prazo lixado, até o má
ximo de 200 (duzenlos) valores de referên
cia 

§ 1Q A falta de registro, seja o de pro
priedade ou o de armador, sujeita o infralor 
também ao cancelamento da aulorização 
para operar em qualquer classe de navega
ção, sem prejuízo da suspensão imedia1a do 
tráfego da embarcação em situação irregular 
ou de todas as embarcações do armador, 
conforme o caso. 

§ 2" As mesmas penalidades serão 
aplicadas à pessoa que, sem estar legal
mente habilitada como armador, exerça tal 
atividade na situação prevista no parágrafo 
único do art 16 desta lei. 

§ 32 Nos casos de reincidência, as 
multas serão aplicadas em dobro. 

§ 4l' Mediante o pagamento da multa e 
iniciado o processo de registro, o tráfego da 
embarcação será liberado por aulorização 
do Presidente do Tribunal Marítimo. 

Art 29. O não-cumprimento da exigên
cia no prazo de 30 (trinta) dias ou naquele li
xado no despacho, contados a partir da da1a 
do seu conhecimenlo, ou ainda a falta de 
pagamento das taxas na forma estabelecida 
no Regimento de Custas do Tnbunal Manli-
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mo importaiá no indeferimento do pedido e · metido à elevada apreciação do Exm" Sr. Presidente 
conseqüente arquivamento do processo. da República. 

§ 1• A partir da data da ciência do des- E: o parecer. 
pacho de indeferimento, será considerada SMJ. 
em situação irregular a embarcação ou 0 . Brasília DF. 20 de abril de 1994. -Hélio de AI-
seu armador. me1da Domingues, Consultor Jurídico da Marinha 

§ 2" Para desarquivamento do proces- . (A ~missD.o de Constituição, Justiça 
so indeferido, o interessado ficará sujeito à e Cidadama) 
renovação do pagamento das taxas. LIDERANÇA DO PARTIDO 

Art 30. Verificado, a qualquer tempo, DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT 
que ·o proprietário ou armador deixou de 
atender aos requisitos dos artS. 6"-, 1• e 8" 
desta lei, ser-lhe-á concedido um prazo de 
60 (sessenta) dias, contado da data do seu 
conhecimento, para que se ajuste às citadas 
normas, sob pena de, não o fazendo, ser 
determinada a suspensão · do · tráfego das 
suas embarcações, bem como o cancela
mento da autorização para operar em qual
quer classe de navegação. 

Art 31. A Superintendência Nacional 
da Marinha Mercante- SUNAMAM, nos ca
sos de sua competência, providenciará a 
efetivação das sanções aplicadas com base 
nesta lei, à vista de comunicação do Presi
dente do Tribunal Marítimo. 

Pàrágrafo único. As medidas punitivas 
serão tomadas sem efeito tão logo cessem 
os motivos que as determinaram, feita a pro
va alravés de documento expedido pelo Tri
bunal Marítimo. 

OF. 1\!Q 391/95 Brasma, 28 de setembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os Senhores Deputados Severiano Alves e 
Sérgio Carneiro, para integrarem, na condição de 
membros Titular e Suplente, respectivamente, em 
sl.bstituição ao meu nome e do Senhor Deputado 
Giovanni Queiroz, a Comissão Mista do Congresso 
Nacional destinada a apreciar e dar parecer à Medi
da Provisória nº 1.119, de 22 de setembro de 1995, 
que dispõe sobre a fixação das mensalidades esco
lares e dá outras providências. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Miro Tei
xeira, Líder do PDT. 

SGMP 1.114 Brasflia, 29 de setembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia, em atenção ao Ofício nº 672195, da Uderança 
do PP, cópia anexa, a indicação do Deputado José 
Rezende, como ~ente, para integrar a Comissão 

···································-···-·-······--·-····-······-·-···-·-··-· Mista de Planos, OJÇalTlentos Públicos e Fiscaliza

MINISTÉRIO DA MARINHA 
Consulloria Jurfdica da Marinha 

PARECER W4i94. 

Assunto: Anteprojeto de lei alterando dispositi
vos da Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988, que 
dispõe sobre o Registro da Propriedade Marítima 

1. Trata-se de anteprojeto de lei objetivando al
terar os artigos 62 e seus parágrafos, 23 e 31 da Lei 
nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988. 

2. A alteração pretendida decorre de dispositi
vos da ab.Jal Constituição Federal pertinentes à na
cionalidade - artigos 12, § 2" e 178, § 2" - bem 
como de legislação infraconstitucional - Lei nº 8.383, 
de 30 de dezembro de 1991. 

3. Afigura-se a esta Consultaria Jurídica que o 
anteprojeto encontra-se em condições de ser sub-

ção em substituição ao Deputado João Maia 
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên

cia protestos de apreço. Lufs Eduardo, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -O ex

pediente lido vai à publicação. 
Sobre a mesa, projetos que serão ridos pelo 1• 

Secretário em exercício, Senador Je!ferson Peres. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N2 278, DE 1995-COMPLEMENTAR 

DispOe sobre a adoçao, pelo Banco 
Central do Brasil, de sistema de orienta
çlio aos usuários elos serviços que espe
cifica, prestados por instituiçOes finan
ceiras, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
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Art 1"- O Banco Central do Brasil adotará siste-
• ma permanente de orientação aos usuários dos ser
viços prestados por instituições financeiras na forma 
de contas de depósitos à vista e de poupança, assim 
como de aplicações financeiras a prazo não superior 
a trinta dias, com o objelivo de habilitá-los a selecio
nar adequadamente a entidade bancária à qual con
fiarão seus depósitos ou aplicações. 

Art 2!1. O sistema de ·orientação incluirá, neces
sariamente, a publicação mensal de dados estatísti
cos que caracterizem, entre outras informações con
sideradas relevantes, o estado de liquidez e de sol
vência de cada entidade bancária prestadora de tais 
serviços. 

Art 31! O Banco Central do Brasil submeterá à 
aprovação do Senado Federal, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias a contar da data da publicação 
desta Lei, o esboço do sistema de orientação a ser 
adotado em conformidade com os diSPOSitivos dos 
artigos anteriores. 

§ 1"- O Senado Federal aprovará, por intermé
dio de Resolução, o esboço de que trata o caput. 

O Projeto de Lei Complementar que ora apre
sen!o, objeliva elimi!lar tal omissão do Poder Públi
co, instituindo um sistema de informações voltado 
para a orientação dos clientes de serviços bancários 
quanto às reais condições. das entidades prestado
ras desses serviços de fazer face aos compromissos 
que assumem, justificando-se, portanto, plenamente. 

Sala das Sessões; 4 de outubro de 1995. - Se
nador Joao Fogaça. 

(A Comissão de Assuntas Econó~ 
cos.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº- Z79, DE 1995 

Dispõe sobre o emprego do Docu
mento Unico de Transferência-DUT, o 
uso de instrumento de procuraçao e o 
prazo para a transferência de veiculas ro
doviários automotores. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 º- É obrigatório, nas transações comerdais 

de compra e venda de veículos automotoras, o 
preenchimento do Documento único de Transferên
cia-DUT, pelo vendedor, na presença do tabelião ou 
de seu representante constituído. 

Art 2!1. A assinatura do vendedor, lançada no 
Documento único de Transferência-DUT, e reconhe
cida por tabelião, gera, para o adquirente, a obriga
ção de transferência do veículo junto ao Departa
men!o de Trãnsito - DETRAN, de seu domicílio, no 

prazo de sessenta dias, a contar da data constante 
do carimbo de reconhecimen!o da firma. 

Art 3!' Na data de transferência da propriedade 
do veículo, o comprador lançará sua assinatura no 
Documento Único de Transferência-DUT, em sinal 
de aqOiescência à transação. 

Art. 4" Nos casos de extravio, inexistência 
ou imp<?ssibilidade de expedição do Documento 

· Único de Transferência-DUT pelo DETRAN, o 
vendedor comunicará a esse órgão, através de 
carta ptTOtocolada, a data em que se realizou a 
venda, o valor da transação, o nome completo, 
endereço, números da identidade e do CPF/MF 
do vendedor e do comprador do veículo, com in
dicação de duas testemunhas que tenham pre
senciado o negócio, estas identificadas e com as 
assinaturas, lançadas no mesmo dÕcumento, re
conhecidas por tabelião. 

§ 1" Nas hipóteses de extrativio, inexistência 
ou impossibilidade de preenchimen!o do· Documen!o 
Único de Transferência-DUT, a venda lar-se-á por 
meio de procuração, que terá validade de sessenta 
dias, ainda que não consignado o prazo ou que ou
tro conste do texto do instrumento. 

§ 2" Far~e-á a vistoria do veículo, objelivando 
a transferência de propriedade, em prazo não supe
rior a cinco dias, a contar da data da transação. 

Art 5º- O proprielário se exime de responsabifi
dade sobre o veículo desde a data de sua transfe
rência, constante do carimbo lançado, pelo tabelião, 
no Documen!o Único de Transferência ou, inexistin
do o DUT, a partir da comunicação, ao DETRAN, da 
venda do veículo, na forma do art. 4" 

Parágrafo único. É facultado ao vendedor, des
de a data de venda do veiculo, exibir cópia autenti
cada do DUT ao serviço de protocolo do DETRAN, 
recebendo desse órgão, na oportunidade, o compro
vante da exibição. 

Art 62 Passados sessenta dias, a contar da 
data de preenchimen!o do DUT ou do pro!ocolo da 
carta informativa de venda, sem que o comprador 
providencie a transferência do veículo, os órgãos 
dos DETRAN aplicar-lhe-ão muta, não superior a 
1/2 (um doze avos) do valor do veículo, por mês, ou 
fração de mês, de atraso. 

Parágrafo único. Para a fixação do valor da 
multa, os DEfRAN observarão os valores dos veícu
los constantes das tabelas do IPVA. 

Art "J2. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publie<jçãO. 

Art 8" Revog~e as disposições em centrá-
rio. 
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Justificação 

O número crescente de veículos no Pars difi.. 
culta, para os DETRAN, os controles sobre a pro
priedade e também sobre possíveis formas de utili
zação des~ veículos. A simples utilização do Do
cumento Unico de Transferência-DUT, no entanto, 
embora se constitua em elemento capaz de alterar 
positivamente esses controles, é recurso pouco ob
servado, tanto pelos usuários e proprietários de car
ros, quanto pelos órgãos de fiscalização de trânsito. 

A verdade é que não se há de esperar que di
minua o número de veículos. É necessário, pois, que 
os controles sejam realizados com maior exatidão, 
indicando-se a que domicílio pertencem e quem são 
seus responsáveis. 

Ocorre que, muitas vezes, por negligência dos 
compradores, outras por má-fé, as transferências de 
veículos não se operam. Uma das conseqüências 
dessa omissão é a responsabilização do vendedor, 
nas hipóteses de ajuizamento de ações, com vistas 
à reparação de danos, em razão de colisões, ou 
pela utilização criminosa de carro que, nos registres 
oficiais, permanecem sob sua propriedade. 

Assim, além da universalização do emprego do 
DUT, em todo o território nacional, é imprescindível 
se fixe um prazo, de sessenta dias, para que o com
prador providencie os documentos exigíveis e solici
te ao DETRAN a efetivação da transferência Não o 
fazendo em sessenta dias, submeter-5e-á à muta 
de 1/2 (um doze avos) por mês, ou tração de mês de 
atraso. 

Por outro lado, não é aceitável que o vendedor 
aguarde, por sessenta dias, a iniciativa do compra
dor. Por essa razão, desde a data da transferência 
do veículo, pode o primeiro liberar-5e de qualquer 
responsal:lifidade sobrevinda com a sua utilização, 
bastando que informe ao DETRAN, que através do 
DUT, quer por carta protocolada, de que coristein os 
dados necessários aos registras, confirmáveis por 
testemunhas. Assim se evitarão fraudes. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. -
João França. 

(A Comissão de Constituição, Jusüça 
e Cidadania - decisão terminativa) 

O SR PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os pro
jetas que acabam de ser lidos serão publicados e re
metidos às Comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Nos 
termos do art 276, c, do Regimento Interno, combi
nado com o art 4"- da Resolução n2 37, de 1995, do 
&!nado Federal, o Projeto de Decreto legislativo rt'-

149, de 1995,1ido anteriormente, terá, perante a Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o 
prazo de cinco dias úteis para recebimento de 
emendas, findo o qual a referida Comissão terá 15 
dias úteis, prorrogáveis por Igual período, para opi
nar sobre a proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Se
cretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"-1.300, DE 1995 

Nos termos do art 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal encaminho ao Sr. Ministro da 
Administração Federal e Reforma do Estado o se
guinte requerimento de informações: 

1 - Por que àté a presente data os servidores 
federais dos ex-Territórios Federais de Roraima e 
Amapá não receberam vantagens garantidas por lei 
corno o auxRio-ràfeição e auxRio-creche? . 

2 - Qual a situação atuaJ e quando os seivido
res dos ex-Territórios Federais de Roraima e Amapá 
terão assegurados esses direitos? 

3 - Esse Ministério já está desenvolvendo es
tudos e levantamentos relativos ao pegamento relro
ativo desses benefícios? 

4 - Com relação ao Grupo Magistério dos ex
Territórios Federais de Roraima e Amapá, quando 
os professores terão assegurados os seus direitos 
relativos à progressão funcional suspensa a cerca 
de três anos? 

5 - A compensação financeira retroativa devida 
aos profeSSores enquadrados no quesito anterior já 
é objeto de estudo por parte desse Ministério? 

6 - Corno está procedendo esse Ministério 
com relação à tramitação dos processos de redistri
buição dos servidores federais dos ex-Territórios de 
Roraima e Amapá? Existe orientação no sentido de 
retardar ou até mesmo dificultar o andamento des
ses processos? 

7 - Por que o número de processos de redistri
buição deferidos de servidores dos ex-Territórios é 
insignificante, levando-se em consideração a grande 
quantidade de processos que tramitam nesse Minis
tério? 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Se
nador Joao França. 

LEGISLAÇÃO CfTADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 
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Art 216. Os requerimentos de informações es- !unidade, quero registrar meu retomo a esta Casa 
tão sujeitos às seguintes normas: depois de me ausentar do Pafs por cerca de 15 dias 

I - .serão admissíveis para esclarecimento de em viagem à China, país que nos deixou mtito bem 
qualquer assunto submetido à apreciação do Sena- impressionados e admirados com o processo de mu-
do ou alinente a sua competência fiscalizadora; danças e de evolução que lã observamos. Agradeço 

11 - não poderão conter pedido de providência, também o tratamento de elevada distinção que nos 
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre foi dispensado pelo Embaixador da China no Brasil e 
propósito da autoridade a quem se dirija; pelas autoridades chinesas que nos receberam na-

III - lides na Hora do Expediente, serão despa- quela nação. 
chadqs à Mesa para decisão; Também quero registrar meu agradecimento 

IV - se deferidos, serão solicitadas, ao Ministro ao Presidente do meu Partido, Governador Leonel 
de Estado competente, .135 informações requeridas, Brizola, pelo convite para que eu fizesse parte da 
ficando interrompida a tramitação da matéria que se comitiva; ao Dr. Nívio Moreira, que coordenou a de-
pretende esclarecer. Se indeferido, irá ao arquivo, legação do PDT; ao Cônsul do Brasil em Hong 
feita comunicação ao Plenário; Kong, ao Embaixador do Brasil na China e ao Em-

V - as informações recebidas, quando se desti- baixador do Brasil no Japão pelo apoio que nos foi 
narem à elucidação de matéria pertinente a proposi- dado, e, ainda, à VARIG, pelo tratamento diferencia-
ção em curso no Senado, serão incorporadas ao do que recebemos. 
respectivo processo. As autoridades chinesas enviaram recomenda-

§ 12 Ao fim de trinta dias, quando não hajam ções ao Presidente desta Casa, Senador José Ser-
sido prestadas as informações, o Senado reunir-se- ney, a quem os chineses têm como grande amigo e 
á, dentro de setenta e duas horas, para declarar a intercessor dos interesses da China junto ao Brasil e 
ocorrência do falo e adotar as providências decor- articulador da amizade que cresce, cada vez mais, 
rentes do disposto na Constíb.ição, art 50,§ 2" entre aquele país e o nosso. 

§ 2" Aplicam-se, no que couber, as disposições A China tem pelo Brasil grande amizade e eleva-
do parágrafo anterior ao caso de fornecimento de in- da distinção. E nós, de PDT, que retomamos desse 
formações falsas. pafs, estamos fambém imbufdcs de sentimento de que 
.................................................... - ................... - ... -... devemos trabaíhar no sentido de elevar ainda mais a 

(A Mesa para decisf!io.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos de inciso III de art 216 do Regimen
to Interno. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi

nheiro. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si

mon. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai-

cântara. (Pausa) · 
Concedo a palàvra à nobre Senadora Emília 

Fernandes. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ro

berto Arruda. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Arlindo 

Porto. (Pausa) · 
Concedo a palavra ao nobre Senador Sebas

tião Rocha 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, nesta opor-

amizade, que já é grande, entre Brasil e China 
Acrescento, Sr. Presidente, que estarei enca

minhando relatório completo sobre o trabalho que 
desenvolvemos nessa viagem e que também farei 
pronunciamento apresentando todos os dados que 
trouxer!11ls sobre a importância da China, hoje, no 
contexto mundial tanto político quanto econômico. 

Aproveito também a oportunidade para agrade
cer aos Senadores que compõem a Bancada da 
Amazônia e que estiveram visitando meu Estado, o 
Amapã, nos dias 28, 29 e 30, quando realizamos o 
III Encontro da Bancada Parlamentar da Amazônia 
Antes, apenas um embrião; hoje, de fato, já uma en
tidade, com certa maturidade, mas que precisa se 
organizar ainda mais. O Presidente desta Casa, Se
nador José Samey, e vários outros Senadores pre
sentes abrilhantaram e engrandeceram ainda mais o 
evento. Muito de positivo foi tirado desse Encontro 
que, certamente, servirá de orientação para os Par
lamentares da Região no encaminhamento de pro
postas ao Orçamento da União, ao Plano Plurianual 
e a outras questões de interesse regional. 

Quanto ao meu Estado, quero deixar claro que 
nós, do Amapá, fomos talvez o Estado mais prejudi- . 
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cado na questão do PPA. Estamos nos artiruando, 
trabalhando e, com o apoio da Bancada Parlamentar 
da Amazônia. certamente vamos superar a discrimi
nação feita pelo Ministério do Planejamento com re
lação ao Estado do Amapá. Nem sequer a rodovia 
BR-156, única rodovia federal que temos no Estado, 
foi contemplada no Plano Plurianual que o Governo 
encaminhou a esta Casa. Além do apoio dos Sena
dores do Estado da Amazônia, espero contar com a 
colaboração dos outros colegas Parlamentares para 
que possamos diminuir - como tem dito inclusive o 
próprio Governo - as desigualdades regionais que 
hoje maltratam tanto o nosso País, sobretudo a po
pulação que reside nos Estados mais humüdes da 
nossa Federação. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, não po
deria deixar também de comentar, mesmo de forma 
extemporânea, o episódio da votação das contas do 
Governador Leonel Brizola, Presidente do nosso 
Partido, o PDT. Minhas considerações, nesse senti
do, objetivam demonstrar minha solidariedade ao 
Presidente do meu Partido, e nosso repúdio à mano
bra pérfida de Marcelo Alencar, Governador do Rio 
de Janeiro. Tal manobra por ele coordenada e por 
ele levada adiante, no sentido de prejudicar o Gover
nador Leonel Brizola. o Presidente do nosso Partido, 
dificilmente o livrará da pecha de traidor. 

Brizola desperta, sim, ódio em alguns e paixão 
em muitos. ~ um Líder político nato, incontestável. 
Sua história política confirma essa assertiva Brizola· 
é a negação do fisiologismo, do clientelismo e da 
corrupção. Suas virtudes política são imensuráveis, 
suplantando em muito seus eventuais equívocos, 
próprios de qualquer ser humano. 

A manobra pérfida comandada por S. Ex", o 
Governador Marcelo Alencar, que acusa Brizola de 
malversação de verbas plblicas, é uma tremenda ig
nomínia, própria daqueles que fazem da inveja e do 
ódio os seus guias espirituais. 

Quero, portanto, parabenizar o Governador 
Leonel Brizola, mais urna vez, pela derrota fragorosa 
que irqJrimiu ao Governador Marcelo Alencar. Com 
apenas seis deputados do PDT do Rio de Janeiro na 
Assembléia Legislativa, o Governador Leonel Brizola 
teve uma vitória esplêndida 

Queremos, nesta oportunidade, agrailecer tam
bém aos Senadores, aos líderes políticos que se 
manifestaram, nesse episódio, favoravelmente ao 
Governador Leonel Brizola; queremos agradecer, 
em especial, ao Partido dos Trabalhadores, que, dei
xando de lado questões menores, questões que divi
dem, muitas vezes, do ponto· de vista ideológico, os 

dois Partidos, fechou questão e, com o voto favorá
vel de um dos seus Deputados, ajudou a aprovar as 
contas de Brizola, merecidamente, na Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro. 

Eram essas as considerações que gostaria de 
fazer, era esse o regislrQ que queria deixar no dia de 
hoje em nossa Casa Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra ao Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na segunda
feira passada, a ONU, Organizações das Nações 
Unidas, comemorou no Brasil, mais precisamente na 
cidade de Curitiba, o Dia Mundial do Habitat Sua 
Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardo
so, inclusive, foi ao Paraná participar de urna série 
de eventos destinados a assinalar aquela data e en
tregar à população daquela cidade vários melhora
menlos que irão tomar ainda melhor e mais confor-
távei a vida na Gapital daquele Estado. -

~ importante assinalar que no ano vindoLAO, na 
cidade de Istambul, na Turquia, vai haver uma gran
de conferência mundial do habitat o habitat de 
1996. Ninguém ignora que entre tantos problemas 
com que se deparam as populações dos diferentes 
pafses, particularmente dos pafses subdesenvolvi
dos ou em desenvolvimento, a questão da moradia 
surge como uma das mais relevantes, porque há um 
grande déficit de habitação no mundo todo, déficit 
que é quantitativo, quer dizer, há falta realmente de 
habitação, mas que é também qualitalivo, pois há 
muitas habitações precárias, que numa linguagem 
tida como politicamente correta são chamadas habi
tações subnormais. 

E o Brasil vem se preparando de maneira bas
tante ctidadosa para participar dessa conferência 
mundial, que ocorrerá na Turquia, no ano que vem. 

Vários encontros preparatórios - tive a oportu
nidade de participar de alguns deles - já foram reali
zados em capitais brasileiras como Belo Horizonte, 
Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. E deveremos 
ter, até o fim deste ano, a apresentação do relatório 
que será encaminhado à Secretaria-Geral dessa 
Conferência, sediada em Nairóbi, no Quênia, que é 
exercida por um brasileiro, um urbanista, um arquite
to, o secretário Jorge Wilheim, um notório especialis
ta nessa área 

Pois bem, esse relatório irá definir a posição 
brasileira com relação a essa questão, e obviamente 
não poderá ser apenas um diagnóstico, uma identiti
cação do problema, das suas diferentes ca~cterísti: 
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case pecliiaridades. A Secretaria de Políticas Urba
nas, que é um departamen!o da SEPLAN e está en
tregue à competente direção da DJi'. Maria Emília Ro
cha Azevedo, está também articulando um Plano 
Nacional de Ação para as cidades brasõeiras contem
plando justamente a questão do habita! e oulros tantos 
problemas que tomam ainda mLilo dificil a vida nas 
nossas cidades para boa parte da população. 

Esse Plano Nacional de Ação é justamente o 
programa do G!>vemo Fernando Henrique para fazer 
face a essas questões. E devo dizer que o Governo 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso já adotou 
algumas providências na área da habitação e do sa
neamen!o que merecem o nosso aplauso, o nosso 
louvor, não apenas pelo volume de recursos destina-· 
dos a enfrentar esses dois problemas - saneamento 
básico e habitação-, mas, principalmente, porque os 
documentos que estão orientando a política do Go
verno para essas duas áreas que merecem a aten
ção do poder píblico no Brasil trazem uma inovação 
substancial. Eles descentralizam de maneira bastan
te eficiente a escolha, a eleição das prioridades nas 
obras a serem realizadas, tanto no Pró-Moradia 
quanto no Pró-Sanear, exigindo que se instalem 
conselhos estaduais onde tenham assenlo autorida
des dos governos estaduais, representação dos pre
fei!os municipais, e organizações não governamen
tais representantes da sociedade civil. 

A partir das prioridades determinadas por es
ses conselhos é que os projetas para execução das 
obras, tanto de saneamento como de habitação, se
rão apreciados pelos órgãos federais. É, portanto, 
uma inovação, uma vez que significa, na prática, a 
participação da sociedade na escolha das suas prio
ridades. 

Além do mais, há um outro programa, para a 
população de classe média, que é muito interessan
te, porque significa também uma inovação. É aquele 
mecanismo pelo qual, a partir de um determinado ní
vel de renda, quem deseja adquirir uma casa recebe 
um crédito, e, de posse desse crédito, vai procurar a 
casa, o apartamento, enfim, a moradia que mais lhe 
convier, uma vez que ele não está vinculado ou su
bordinado a um financiamento feito diretamente pe
los construtores, por aqueles que fazem as mora
dias. Ele mesmo tem o direito, com o crédito que lhe 
é concedido pela Caixa Econõmica, de procurar a 
moradia que mais lhe convém. Esta é outra ; ·~.,da
de. Transfere-se o financiamento do produtor, da 
empresa, do construtor para o próprio beneficiário, 
para aquele que deseja adquirir a moradia É uma 
inovação que também vale a pena registrar. 

Deniro desse mesmo campo de atuãção do . 
Governo e de implementação de políticas públicas 
que visam melhorar a condição de vida nas cidades, 
a Secretaria de Políticas Urbanas está, também, 
com uma outra preocupação, que é a elaboração de 
um anteprojeto de lei que poderíamos chamar de Lei 
do Desenvolvimento Urbano. Trata-se de um conjun
to de normas, de procedimentos a serem enviados, 
oportunamente, pelo Poder Executivo, ao exame do 
Congresso Nacional, com vistas a estabelecer uma 
série de determinações de caráter genérico, inclusi
ve complementando dispositivos que estão na Cons
ti!Lição Federal relacionados à política urbana e que 
até então não foram regulados, e que significam um 
grande avanço para a gestão das cidades, para o 
cumprimenlo da função social da propriedade urba
na, para que as nossas cidades possam ser geridas 
de forma mais humana, contemplando de modo 
mais eficiente as massas pobres, miseráveis, analfa
betas, doentes, desempregadas, que incham a peri
feria das nossas grandes cidades. 

EsSa, portan!o, é urna outra iniciativa que Sau
damos como mui!o oportuna, porque nos dará um 
documento legal, normativo, que permitirã, respei
tando a autonomia das cidades e a sua capacidade 
de decidir sobre assuntos de seu interesse, a gestão 

. municipal. 
Eu gostaria de dizer rapidamente, apenas 

para assinalar, que o Plano Nacional de Ação, em 
relação às cidades brasileiras, está sendo desen
volvido no âmbito da Secretaria de Políticas Urba
nas. Contempla alguns princípios básicos e tem al
gumas estratégias: a da universalidade, que objeti
va justamente estender todos os bens e serviços e 
permitir o acesso a eles por parte de todos os ha
bitantes da cidade. · 

Democracia e participação. Fala-se mui!o nis
so. A lodo momen!o se ooncita a sociedade a partici
par, a repartir responsabilidades na eleição de priori
dades, mas nem sempre isso tem sido fei!o na medi
da do que julgamos necessário. Porém, a criação 
dos Conselhos a que me referi já significa um passo 
nesse sentido. 

Eficiência e eqüidade: a promoção do desen
volvimen!o tecnológico e o uso de tecnologias apro
priadas às culturas regionais. Quer dizer, dando-se 
vez para as so!L!ções iocais, que permitem, muitas 
vezes, barateamento das obras e, ao mesmo tempo, 
maior funcionalidade das mesmas, em função da 
disponibilidade de mateneis na iccaJjdade e também 
da cultura e da tradição na uso desses materiais 
para a construção dessas obras. 
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Essas estratégias do Plano Nacional de Ação 
visam justamente a realização da função social da 
propriedade, como acabei de dizer, o que já ocorre 
com a terra e com a propriedade rural, porque a 
Constituição Federal estabelece uma situação espe
cífica para a propriedade rural, inclusive permitindo a 
sua desapropriação com emissão de títulos da dívi
da agrária, mas também é de se buscar esse mes
mo conceilo de função social da propriedade para a 
propriedade urbana 

Políticas de subsídios para famílias de baixa 
renda: o subsidio terá que ser dado à família, e não 
ao bem ou ao serviço; a própria tamma é quem vai 
dispor desses subsfdios, para utilizá-los como me
lhor entender. 

A parceria entre os três níveis de governo. Es
ses Conselhos, a que me referi, são um exemplo 
dessa parceria entre a União, os Estados e os Muni-
cípios. · ··· · · 

Programas de geração de renda e de emprego, 
que estão sendo desenvolvidos através do Comuni
dade Solidária e de programas a cargo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. ·· 

A descentralização dos programas, quer dizer, 
tomand<K>s mais baralos e, ao mesmo tempo, mais 
efetivos. 

Criação dos conselhos paritários, como já falei. 
Transparência e pltllicidade nos atos adminis

tralivos e financeiros. 
Capacitação e treinarnenlo técnico e gerencial 

nos três níveis de governo e também no selor priva
do. Há ainda muito desconhecimento de técnicas 
gerenciais e administrativas que permitam dar maior 
celeridade e maior eficiência a esses programas. 

Apoio ao desenvolvimento de tecnologias alter
nativas. A todo momento, estamos tendo notícias de 
tecnologias novas com o uso de materiais específi
cos que não só barateiam, mas, ao mesmo tempo, 
permitem a realização de obras num espaço de tem-
po menor. · 

Políticas compensalórias, que têm de ser de
senvolvidas para proteger grandes massas urbanas 
que estão muito vulneráveis, em função dos proble
mas de emprego, de saúde, educação e moradia, 
sem que possam ter condições, por elas mesmas, 
de emergir dessa situação extremamente injusta do 
ponto de vista social. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero 
registrar esse evento, ocorrido em Curitiba, que foi a 
comemoração, com a :::hancela da ONU, do Dia 
Mundial do Habitat Também gostaria de destacar 
algumas providências que estão em andamento, no 

âmbito do Governo Federal, para enfrentar a ques
tão das cidades brasileiras. 

Por último, quero ressaltar o falo de uma cida
de brasileira, Curitiba, ter sido escolhida para sediar 
esse evento. Para mim, Curitiba é um exe1J1)1o que 
deve orgulhar o povo brasileiro; obra de mtitas pes
soas, de muitos políticos, de muitos líderes que por 
ali passaram. I:: também um monumenlo, algo a que 
chamo de continuidade administrativa 

Temos aqui, por exemplo, o Senador Roberlo 
Requião, que foi Prefeito de Curitiba, assim como o 
atual Governador do Estado, Jaime Lemer, por mais 
de uma vez. Já passaram vários outros prefeitos por 
aquela cidade e, apesar de serem adversários, de 
terem concepções, de algum modo, diferentes sobre 
administração, sobre as ênfases e as prioridades a 
que deveriam conferir a sua ação ,administrativa, 
guardaram consigo aquilo que é fundamental, o prin
. cípio da. caníínUidade ildininisfrativa· e do plãneja
menlo. 

Muitas vezes, temos aqui falado sobre dados 
negativos do Pafs, sobre posições desvantajosas 
que temos no ranking mundial em relação à educa
ção, à saúde e a tanlos outros ponlos. Mas temos 
muito do que nos orgulhar nas questões em que nos 
colocam no topo das listas. Por exemplo, temos algo 
de Primeiro Mundo: a Música Popular Brasileira e a 
nossa arquitetura. Munos nomes brasileiros constam 
como os melhores na Arte. Também, no caso da ad
ministração das cidades, há o exemplo de Curiliba, 
que é um exemplo mundial de uma administração 
bem-sucedida, da qual nos devemos orgulhar. Inclu
sive, Curitiba deve servir de paradigma para que ou
tras cidades brasileiras, guardadas as suas peculia
ridades, enveredem pelo mesmo caminho. 

Era o que tinha a dizer. Muilo obrigado, Sr. 
Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Lúcio A/cArl- -
tara, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é oa.pada pelo Sr. Jefferson Peres. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra para urna COITUlicação de liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao Senador Epmcio Cafeteira, por 
cinco minutes, para uma comunicação de liderança. 

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para 
uma comunicação de liderança. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, vou 
tentar, em cinco minutos, fazer as colocações que 
entendo necessárias. 
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Sabemos que existem matérias inadiáveis e 
que interessam ao Governo Federal, mas a obriga
ção maior é do Executivo em remete-r as suas priori
dades para o Congresso. O que não se pode é ficar 
aqui ao bel-prazer. não digo do Presidente da Repú
blica, mas daqueles que, trabalhando para Sua Ex
celência, deixam para enviar, na undécima hora, 
projetas que precisam ser aprovados, eu não diria 
ferindo o Regimento Interno, mas atropelando a 
maioria dos Srs. Senadores. 

Foi isso o que aconteceu, Sr. Presidente. On
tem. a sessão era não-deliberativa, painel desligado. 
De repente, entra um projeto com pedido urgência. 
Interessava ao Govemo uma votação em regime de 
urgência e isso foi solicitado, num Requerimento de 
n" 1.299. Apresentado o Projeto, e sendo a sessão 
não-deliberativa, o que resolveu a Mesa? Que have
ria uma sessão extraordinária deliberativa às 
18h30min. Ou seja, todo mundo sabe que todos os 
Senadores, fora a sua missão no Plenário, têm pro
blemas para resolver, dos seus Estados, ·rios vários 
Ministérios de Brasma. Quando não há sessão deli
berativa. é normal que o Senador aproveite o dia 
para resolver problemas urgentes de seu Estado ou 
de um Município de seu Estaâo. Isso ocorreu ontem. 
Colocada em votação a matéria, ao invés dos 65 
Srs. Senadores que estariam anteriormente, apenas 
43 votaram. 

Sr. Presidente, ternos que fazer com que as 
medidas moralizadoras - não tenho a menor dúvida 
de que o são - tomadas pela Mesa da Casa não 
descambem de repente para esse estado de coisas. 
Quando um Senador retorna à Casa, após ter saído 
para resolver um problema de seu Estado, já foi vo
tada matéria que nem iria ser apreGiada, porque a 
sessão não era deliberativa. 

Estou elaborando projeto de emenda ao Regi
mento Interno mediante o qual os requerimentos de 
urgência só poderão ser votados na primeira sessão 
ordinária subseqOente. Essa emenda evitará que se 
use deste expediente: convocar sessão extraordiná
~a deliberativa. 

Ainda há pouco recebi da Mesa o Decreto Le
gislativo n" 7; de 19 de janeiro de 1995, que dispõe 
sobre o pagamento do jeton ao comparecimento a 
cada sessão deliberativa. Mas entendo, Sr. Presi
dente, que, quando se fala em sessão deliberativa, 
fala-se em sessão ordinária, a que ordinariamente 
acontece. As sessões extraordinárias. quando deli
berativas, são enquadradas como aquelas que vão 
provocar a presença ou a ausência de Senadores. 
Não é pelo dinheiro. Sr. Presidente; é pela imagem. 

pela relação que a imprensa vai publicar depois: os 
Senadores que compareceram, os que mais falta
ram. tudo iSso é muito importante para o nosso per-
fil político. · 

Não votamos ontem. Aproveito para declarar 
que o PPR não votou em obstrução a esse tipo de 
expediente que foi usado. E vamos ficar em obstru
ção até que se chegue àqt.ilo que é real, que é ver
dadeiro. O Governo, que defende o Real, precisa 
tratar de forma real os seus Senadores. Que o Go
verno, quando tiver pressa. solicite urgência com an
tecedência, mas não deixe constrangido o seu líder 
e os líderes dos demais partidos. Meu Partido não 
assinou o pedido urgência, porque se o fizesse cria
ria um constrangimento para um grande número de 
Srs. Senadores. 

Sr. Presidente, dois registras faço questão de 
colocar: primeiro, o PPR estava em obstrução na 
sessão extraordinária de ontem. Segl.lldo, Solicito à 
Mesa que os Senadores que não estão abrigados 
por essa posição de obstruÇão do PPR não tenham 
descontos pela falta de ontem, porque a sessão de 
ontem, além de extraordinária, não devia constar 
dos Anais desta Casa. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
0 SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A 

Mesa tomará as providências que V. ExA requereu, 
nobre Senador Epitacio Cafeteira. _ 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao no: 
bre Senador Roberto Requião. 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveitando que V. 
Ex• ocupa interinamente a Presidência do Senado, 
em virtude do grande respeito que lhe tenho, levanto 
uma questão de ordem, com base no art. 1·02, V, do 
RegimentO Interno, que reza o seguinte: 

Art 1 02 - • A Comissão de Educação compete 
opinar sobre proposições que versem sobre: 

V -Criações científicas e tecnológicas, informá
tica, atividades nucleares de qualquer natureza. 
transporte e utilização de materiais radioativos, apoio 
e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia. • 

A minha questão de ordem, Sr. Presidente. re
fere-se ao projeto de lei de iniciativa do Presidente 
da República que dispõe sobre a exportação de 
bens sensíveis e serviços diretamente vinculados. 

Sr. Presidente, no Diário do Congresso Na
cional, de 2 de setembro do corrente ano. esse pro-



124 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

jetq de lei foj destinado à sua comissão de mérito, 
que é a Comissão de Educação. Depois disso, fui 
procurad9 por assessores da SAE que perguntaram 
qual era a min~a posição. Afirmei que era de cautela 
e que deveríamos ter um conhecimen!o mais apro
fundado da matéria. 

Eis que, Sr. Presidente, para minha surpresa, 
na terça-feira,. 19 de setembro, foi publicada no Diá
rio do Congresso Nacional retificação: o projeto de 
bens sensíveis foi retirado da Comissão-de Educa
ção e remetido para a CCJ e para a Comissão de 
Relações Exteriores e Dllfesa Nacional 

Quero ~raditar, Sr. Presidente, q~,~e não foi o 
falo de a Comissão de Educação, comissão de méri
to do proje!o, pretender examiná-lo em profundidade 
que fez com que a Mesa tomasse essa atitude. 
Como fundamentei minha questão de ordem em um 
artigo do Regimen!o, gostaria que a Mesa me infor
masse em que artigo do Regimen!o se. baseou e 
com que justificativa esse proje!o foi sonegado ao 
exame da Comissão de Edupação. . 

Preocupação maior tenho neste momen!o em 
função do fato de a sessão não deliberativa de on-
tem, por uma mágica não regimental, tef.sido trans
formada em sessão ordinária e deliberativa. Adianto 
a V. ExA que pessoalmente, depois de ter examinado 
com mais profundidade, decidi votar a favor do pro
jeto; e votei favoravelmente ao regime de urgência. 
Mas, para que não pairem dúvidas da manipulação 
desta Casa por parte da Mesa do Senado, eu gosta
ria que V. Exª, consultando a sua assessoria, expli
casse a mim e aos Senadores da Comissão de Edu
cação por que não puderam apr9ciai o mérito de 
competência exclusiva da. sua Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -Sena
dor Rober!o Requião, o proje1o que dispõe sobre a 
exportação de bens e serviços diretamente vincula
dos mereceu do Presidente da Mesa, Senador T eo
tonio Vilela Alho, na ausência do Presidente titular, 
em 1Q de setembro de 1995, o seguinte despacho: 
"às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania 
e de Relações Exteriores e Defesa NaCional". É 
esse o despacho original. 

Quando o despacho foi para a publicação, o 
funcionário incluiu, por equivoco, a Comissão de 
Educação. Posteriormente, houve a ratificação, mas 
V. Exª, nos termos do art 255, 11, •c•, 12, do Regi
men!o Interno, poderá solicitar seja o proje!o tam
bém despachado à Comissão de Educação. Seja 
por interpretação errónea, no seu entender, da 
Mesa, o cer!o é que o projeto não foi despachado 
originariamente à Comissão de Educação. 

O SR. ROBERTO REQÜJÃO- Ainda a respeito 
da mesma questão de ordem, Sr. Presidente. 

A conclusão a que chego é que se alguém er
rou foi a Mesa, porque a competência exclusiva do 
exame, do méri!o da matéria é da Comissão de Edu
cação, Ciência, Tecnologia e Comunicação do Se
nado Federal, e esse projeto foi sonegado ao exame 
da Comissão, qualquer que seja a natureza do des
pacho. 

Quero deixar claro, aqui, meu protesto. 
Existem Comissões, no Senado, para. serem 

respeitadas e o Regimento Interno, enquanto não for 
modificado, é para ser obedecido. 

Fica o meu veemente protes!o e não posso 
deixar de vincular a retirada do proje!o da Comissão 
à disposição que tomei clara à Secretaria de Ciência. 
e Tecnologia. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Ape
nas complementando, Senador Roberto Requião, o 
erro, se houve, também ocorreu na Câmara Federal, 
porque, como v, Exª pode verificar, o projeto nãÕ foi 
submetido à Comissão de Educação, Ciência, T ec
nologia e Comunicação daquela Casa. 

O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 
peço a palavra, para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. ERNANDES AMORIM (PDT - RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, apesar 
das diferenças que temos em relação ao Jornal do 
Brasil, com muito respeito, queremos parabenizá-lo 
pelos artigos que tem publicado ultimamente, princi
palmente no que tange ao problema da legalização 
do jogo do bicho. 

Sr. Presidente, há três meses demos entrada, 
aqui neste plenário, em um projeto pela liberação do 
jogo do bicho e dos cassinos. Esse projeto já passou 
pela mão de Senador representante do PT, passou 
também pela mão de um Senador do PFL e talvez 
ainda não tenham tido coragem de fazer o relato so
bre a matéria. Nós sabemos que essa proibição é 
mais velha do que eu, hoje com aproximadamente 
50 anos. 

O Brasil joga todos os dias, pois é uma das vo
cações do povo brasileiro. A Caixa Econõmica, o 
próprio Governo subsidia jogos e, lamentavelmente, 
proíbe-se esse jogo no País. E ainda acontece o 
medo, aqui no plenário, de se fazer um relatório de 
um proje!o tão necessário a este País quanto o da li
beração do jogo, principalmente quando se diz _que a 
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arrecadação dos seus impostos será revertida em 
benefício da saúde e da agricultura 

Agora, Sr. Presidente, para somar a esse pro
jeto, nós temos hoje o apoio de vários Governadores 
de Estados, inclusive -a matéria do jornal diz tam
bém - do próprio Ministro da Justiça. A maioria dos 
Governadores de Estados, a exemplo do próprio Go
vernador do Rio de Janeiro, é favorável a que se 6-
bere o jogo no Brasil. Mas, mesmo assim, esta Casa 
vem a reboque do que o povo pensa, do que é ne
cessário se fazer para melhorar este País, para 
mostrar urna cara de brasileiro. 

Vejo, hoje, as cadeias lotadas, a exemplo do 
meu próprio Estado, sem ter sequer alimentação 
para dar aos presos; as pessoas são presas sim
plesmente por estarem jogando, quando existem cri
minosos de alta periculosidade soltos, e ninguém se 
preocupa em regularizar essa situação. Por isso, pa
rabenizo os próprios Governadores que saíram em 
defesa desse projeto e coloco esta situação aos 
meus nobres pares, pois faz~e necessário a 6bera
ção dos cassinos e do jogo do bicho no Brasil. Espe
ro que a partir de agora se dê urna atenção melhor a 
este projeto. 

Além do mais, parabenizo o próprio Jornal do 
Brasil, ao qual tenho as minhas restrições, mas que, 
nesse posicionamento, nesse apoio, tem sido cora
joso e objetivo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna por 
20 minutos. 

O SR. NEY SUASSUNA- (PMDB-PB. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há um 
ano a Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Nor
te e parte do Ceará exultavam com um projeto 
do então Presidente Itamar Franco de fazer a 
transposição das águas do São Francisco. E 
nós, da Paraíba, ainda mais estávamos felizes 
porque enquanto os outros queriam água para ir
rigação, nós precisávamos de água para consu
mo humano e animal. 

E foi com alegria que verificamos a celeridade 
com que o Governo se lançava nesse projeto. Che
gou-se mesmo a pensar em não fazer concorrência 
para a sua execução, entregando-a aos batalhões 
de engenharia do Exército nacional. Era urna euforia 
só. Nós íamos ao sertão, àquela região de Cajazei
ras, Souza, Patos e todos diziaril: até que enfim vai 
ser cumprida a promessa ainda feita no Império, 

· quando o Imperador prometia que empenharia até 

as jóias da Coroa para minorar o efeito da seca no 
Nordeste. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a terra 
do Nordeste é urna terra boa, principalmente a do 
sertão do meu Estado. Temos uma insolação exce
lente, e basta ter água para que tenhamos urna pro
dução excepcionalmente pródiga 

Há poucos dias e agora mesmo, o Senador 
Joel de Hollanda falava que Petrolina, por dispor de 
água para irrigação, inaugurava um aeroporto, para 
que aviões cargueiros levassem as frutas produzi
das em Pemarrbuco para a Europa e Estados Uni
dos. Há algum teiTpO era um lugar ermo, um lugar 
sem nenhuma produção; fez a irrigação e agora es
tão produzindo uvas de primeira qualidade, melões, 
enfim, é um oásis, e sonhamos vários meses os oá
sis que seriam criados com a transposição das 
águas do São Francisco. 
· Alegria de pobre dura pouco, Sr. Presidente, 

Sr"s e Srs. Senadores. Com a mesma celeridade 
que o Governo se lançou num projeto que iria trazer 
a redenção para esses quatro Estados - como bem 
enfatizei, principalmente para Paralba, porque preci
samos da água para o consumo animal e humano -, 
o assunto foi morrendo, e hoje quase não se fala 
nessa tranSposição das águas do São Francisco. 

Há poucos dias, peroorri o sertão e não ouvi 
outro pedido senão o de que se levasse adiante 
esse projeto. Um projeto que custa muito pouco para 
a República, se considerarmos as megaobras que 
foram iniciadas e muitas delas estão até paralisadas, 
custa US$600 milhões; não é urna cifra alta, princi
palmente se considerarmos o beneficio que esse 
projeto trará ao Nordeste, primeiro fixando o homem 
na Região, evírando a migração que traz problemas 
seriíssimos. lá ficam só as mulheres, os homens 
saem para trabalhar e formar esses anéis de miséria 
que hoje estão em volta das cidades como Rio de 
Janeiro, São Paulo ele. Em segundo, cria para os 
que ficam um problema social muito sério; são famí
r.as e familias que perdem os seus chefes, que vêm 
para o sul e já, ou por acidente, ou por outras razõ.. 
es, ou até porque recomeçam a vida, não voltam, 
criando-se um problema social sério. 

O Sr. Carlos Wilson - Pennite-me V. ExR um 
aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Carlos Wilson -Senador Ney SUassuna, 
antes de tudo, quero parabenizá-lo pelo discurso 
que faz na tarde de hoje. Nós, do Nordeste, sabe
mos da importãncia da questão da água, e esse pro-
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jeto de transposição do rio São FranCisco já se dis
cute há muito tempo em nossa região. Lembro-me 
bem de que, quando deixei o cargo de Secretário 
Nacional de Irrigação - exercido por apenas dez me
ses no Governo Itamar Franco -, fiz uma carta ao 
Presidente, onde dizia da minha honra em ter per
tencido ao seu Governo; e que Sua Excelência po
deria ter sido o Presidente da Rep(t>lica que mais 
realizou na área hídrica, se concluísse - faltava me
nos de um ano para o término do seu Governo - os 
projetos a ela referentes: projelos de irrigação, de 
barragens, de açudes, enfim, projelos da maior im
portância para nossa região. Lembro-me bem de 
que nessa carta eu destacava alguns projetos da 
Paraíba. do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, 
de todos os Estados do Nordeste, e dizia que alguns 
projetos dependiam apenas de contrapartida do Go
verno brasileiro: projelos em que este havia assina
do compromissos com o Banco Mundial, em relação 
aos quais não honrava nem a contrapartida Lem
brava a Sua Excelência que, para concluir 34 proje
tas de irrigação, o Governo precisaria despender 
apenas US$274 milhões. Tenho viajado por todo o 
Brasil e constatado, de forma bastante constrangida, 
a situação das obras paralisadas. Quando hoje se 
discute novamente a transposição do rio São Fran
cisco, fico a perguntar, caro Senador Ney Suassuna, 
se não seria muilo mais importante que se concluís
sem as obras hídricas do Nordeste do que se pensar 
num grande projelo como esse, de transposição do 
rio São Francisco. Quero deixar bem claro que não 
sou contra a transposição do rio São Francisco. Até 
entendo que para a Paraíba, para o Rio Grande do 
Norte, é fundamental que se faça essa obra. Porém, 
muilo mais importante, meu caro Senador Ney 
Suassuna, é que o Governo possa concluir as cha
madas obras inacabadas, porque representam o 
grande desperdícic que se criou neste País, princi
palmente nos últimos anos. Mais uma vez, parabeni
zo V. Ex"- pelo interesse, pela maneira nordestina 
com que trata dos temas da nossa região. 

O SR. NEY SUASSUNA - Muilo obrigado, Se
nador Carlos Wilson. Entendo, como V. Ex._, que 
realmente precisam ter continuidade esses projelos 
de irrigação; porém, no caso específico da transposi
ção das águas do São Francisco, esta é de suma 
importância para o Rio Grande do Norte, para o 
Geará, para a Paraíba e para uma significativa re
gião de Pernambuco; menos para Pernambuco e 
mais para os outros três Estados; no entanto, para a 
Paraíba, é primordial, porque nós precisamos de 
água, inclusive, para o consumo animal. 

O Sr. Renal do Cunha Lima - Permite-me V. 
Ex'- um aparte? 

O SR. NEY SUASSUNA - Tem V. Exã o aparte, 
Senador Ronaldo Cunha Uma. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Senador Ney 
Suassuna, em momenlo muito oportuno, V. Ex'- re
lembra, da tribuna, um problema suscitado há mui
tos anos, prometido há algum tempo, anunciado já 
quase que recentemente, mas que, de repente, cai 
no esquecimenlo, a exemplo de muitas promessas 
para com o Nordeste, tão marginalizado em certas 
decisões e em certos momenlos da nossa história. A 
transposição das águas do São Francisco, cujo or
çamento V. Ex'- cttou, não representa grande coisa 
para o País, para a Nação. É uma obra de decisão 
política E tão-só no instante em que houver essa 
decisão política, estaria sendo iniciada - sem prejuí
zo, evidentemente, da conclusão, que é fundamen
tal, das obras a que se refere o Senador Carlos Wil
son, que preside uma Comissão das mais importan
tes desta Casa e tem prestado, com o seu esPírito 
público, uma grande colaboração a este País. As 
obras inconclusas, evidentemente, precisam ter 
aperte de recursos para a sua conclusão, nos ter
mos certamente defendidos pelo eminente Senador 
Carlos Wilson, mas isso, claro, não impede o início 
de obras fundamentais para a nossa região, como é 
a transposição das águas do São Francisco. Por 
isso, no instante em que V. ExR relembra o assunto, 
renova esse compromisso, para fazer eco na sensi
bilidade dos nossos governantes, especialmente do 
Presidente da República, transmito a minha solida
riedade, os cumprimenlos e as felicitações pela 
oportunidade do seu discUrso. 

O SR. NEY SUASSUNA - Obrigado, Senador 
Ronaldo Cunha Uma; com satisfação recolho as pa
lavras de V. Ex"- a esta nossa oração. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, el)cerro 
esta atuação de hoje à tarde no plenário fazendo 
dois pedidos. Um, no sentido de que todos os Sena
dores do Nordeste se reúnam - somos 27 - e, uni
dos, lutemos pelas obras prioritárias· para a nossa 
região. Temos sido sempre marginalizados e, dessa 
forma, nunca vamos alcançar o desenvolvimento 
das demais regiões. 

A segunda colocação é um pedido ao Presi
dente da República, Senhor Fernando Henrique Car
doso, e ao Ministro Gustavo Krause, para que relo
mem esse projeto e devolvam a esperança que du
rou tão pouco entre nós, dos Estados da Paraíba, do 
Geará, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, 
quando acreditávamos que uma obra definitiva iria, 
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definitivamente, encerrar as agruras do fenômeno cí
clico que tanto nos aflige, a seca. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres} - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda, 
por vinte minutos. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, o sistema educacional brasileiro 
apresente falhas em todos os seus níveis, em diver
sas de suas metas e na execução de seus progra
mas. É um sistema que necessita, urgentemente, de 
uma revisão radical e profunda. Sabemos todos que 
os problemas são de variada ordem e grandeza, 
corno o grande contingente de analfabetos, a eva
são escolar nas primeiras séries, a repetência no ci
clo básico; o volume acentuado de estudantes que 
não chegam a concluir a universidade. Enfim, Edu
cação é algo que preocupa, porque é a base sobre a 
qual repousa a perspectiva de crescimento de uma 
sociedade. 

Por essa razão, Sr. Presidente, quero oferecer 
a esse egrégio Plenário um reiato da primeira reu
nião deste ano do Fórum Permanente do Magistério 
da Educação Básica, realizada em junho, quando foi 
apresentada a proposta do Plano para a Valorização 
do Magistério e Qualidade na Educação. O Ministro 
Paulo Renato Souza abriu a sessão diante dos 
membros daquele colegiado, dos assessores e da 
equipe técnica da UNICAMP. O Professor Walter 
Barelli expôs o plano, que, além de diagnosticar as 
causas da desvalorização do Magistério, forneceu 
ao Fórum subsídios para a efetivação das ações ne
cessárias. 

O Ministério da Educação e do Desporto, na 
gestão do atual Ministro, fez da valorização do Ma
gistério o carro-chefe das preocupações do setor. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Senador 
Joel de Hollanda, perdão por interro11"1piHo, mas é 
apenas para prorrogar a Hora do Expediente por mais 
15 minutos, para que V. E# conclua o seu discurso. 

O SR. JOEL OE HOLLANDA - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O professor bem remmerado é condição básica 
para que a Educação recupere a sua qualidade e sua 
importância estratégica na sociedade brasReira. É evi
dente que, além dessa preocupação, o Ministério e os 
seus técnicos trabalham nos outros problemas ineren
tes ao sistema educacional público brasileiro. 

Os integrantes do Fórum Permanente decidi
ram criar Grupos de Trabalho que vão estudar os 
seguintes temas: 

1} Baboração de estudos sobre os COIJllOnen!es 
dos gastos em manutenção e desenvolvimento do en
sino e encaminhamento da legislação pertinente; 

2} levantamento e análise de mecanismos que 
assegurem a aplicação de recursos em educação; 

3} Fonnulação de propostas para o regime de 
colaboração entre a União, Estados e Municípios 
para a valorização do magistério; 

4} Levantamento dos padrões de remuneração 
do magistério e dos custos de inatividade da relação 
professor-aluno; 

5) Baboração de estudos sobre os estatutos e 
planos de carreira do Magistério e definição de refe
rências para novos planos de carreira associados à 
melhoria de aprendizagem, jornada de trabalho, sa
lários e incentivos, relação entre salário mínimo e 
máximo; · 

6} Estabelecimento do custo alurib-qualidade; 
7} Estudos para viabilização do Piso· Salarial 

Nacional. 
Esses temas, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena

dores, decorrem da análise das causas da desvalori
zação do Magistério apuradas pelo Plano para a Va
lorização do Magistério e Qualidade na Educação. 
Mas o ponto nevrálgico dos problemas no setor de 
educação é o salário do professor. Em outubro do ano 
passado foi lançada a proposta de estabelecer um piso 
salarial de R$300,00 a preços de julho de 1994, para · 
remll1erar o professor com regime de trabalho de 40 
horas semanais. Existe a expectativa de que a partir 
desse ano o novo piso seja uma realidade. 

A situação dos recursos destinados à Educa
ção, no Brasil, é a seguinte: a União contribui com 
18% de suas rendas, ou R$4,8 bilhões, para o ensi
no s~rior, o que não paga a conta estimada em 
R$5,3bilhões. Estados e Municípios contribuem com 
algo em tomo de R$17 bilhões. O Fundo Social de 
Emergência contribuiu com R$1 ,7 bilhão. 

O total dos recursos vinculados à Educação al
cança a ordem de R$23 bilhões. No entanto, não há 
critérios que vinculem a distribuição dos recursos às 
necessidades da Educação, apesar de o País inves
tir 20% de todos os seus recursos fiscais no setor. 
Além disso, o texto da Constituição deixou vaga a 
responsabilidade de Estados e Municípios em rela~ 
ção ao Primeiro Grau. 

lima das principais conseqüências dos proble
mas l.d alocáção de recursos para a Educação é a 
insuficiência de verbas e sua má distribuição, o que 
contribui para piorar o que já é ruim. Sr. Presidente, 
Sr"s e. Srs. Senadores, vejamos alguns rápidos 
exemplos: no Estado de São Paulo, 89% dos estu- . 
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dantes estão malriculados na rede estadual e ape
nas 11% na rede municipal; no Estado do Mara
nhão, os números são inversos: 32% na rede esta
dual e 68% na rede municipal. 

O resultado dessa disparidade está em que, se 
60% dos recursos vinculados forem destinados ao 
Primeiro Grau, o custo médio do aluno, nos dois Es
tados, ficariam assim dislribuídos: em São Paulo, 
R$336,00 por aluno na rede estadual e R$1.136,00 
na rede municipal. 

O Sr. Emandes Amorim - Permite-me V. E# 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com prazer, 
ouço v. E# 

O Sr. Emandes Amorim - Esse problema da 
Educação no Brasil é levado - como sempre tenho 
dito aqui - na base do faz-<le-conta-que-se-faz-edu
cação. até porque é o Ministério, o setor que mais 
tem verba no País, pois conta com 18% do Orça
mento e 25% da verba do Orçamento municipal. E o 
selor que tem condições de pagar os melhores salá
rio e de apresentar restilados eficientes. Mas no 
Brasil não se cumpre lei, não se fiscaliza, e os recur
sos da Educação, às vezes, são empregados, ao ar
repio da lei, em outras atividades, sem fiscalização 
dos Tribunais de Contas e das Câmaras Municipais. 
A falta de atenção a esse setor é responsável por 
essa falência do Pafs. A partir do momento em que 
se CU!l1lrir a lei e que os órgãos fiscalizarem, tere
mos bons professores, bons salários e um bom ensi
no neste País. Na verdade, esse setor está abando
nado. V. E# está de parabéns quando reclama por 
uma educação melhor em seu pronunciamento. Te
nho certeza de que será ouvido em todos os recan
tos do País. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA -Agradeço o Se
nador Emandes Amorim a gentileza de seu aparte e 
prossigo o meu discurso, Sr. Presidente, chamando 
a atenção para o que ocorre nos Estados de São 
Paulo e Maranhão. 

No Maranhão, o custo médio do aluno na rede 
estadual ficaria em R$343,00 e na rede municipal 
cairia para R$88,00. Em verdade, os municípios do 
Nordeste, onde já se fez a municipalização do ensi
no de Primeiro Grau, não possuem recursos sufi
cientes para proporcionar uma educação de qualida
de e uma remuneração adequada ao professor. 

A falta de recursos suficientes acaba nivelando 
por baixo o salários dos professores, aviltando a foo
ção docente. São comuns salários, no ensino muni
cipal do Nordeste, inferiores a R$30,00 por mês. Os 
municípios do Centro-Sul, em geral, temem assumir 

o ensino de Primeiro Grau por falta de garantias 
quanto à continuidade dos recursos para assegurar 
um ensino de qualidade e uma remuneração ade
quada ao professor. 

As propostas que estão sendo analisadas pe
los técnicos do Ministério da Educação visam a me- . 
lhoria da qualidade do ensino e a valorização do Ma
gistério. Elas pretendem vincular três quintos dos re
cursos estaduais e municipais já vinculados constitu
cionalmente à educação ao ensino fundamental, o 
Primeiro Grau Pretendem, também, criar em cada 
Estado o Fundo de Desenvolvimenlo do Ensino Fm- · · 
damental e de Valorização do Professor, além de 
separar 50% dos recursos daqueles fundos para pa
gamento de salários dos professores em efetivo 
exercício. 

Há outras propostas em estudo. Rco nessas 
para dar à Casa uma noção do que ocorre, nesse 
momento, no Ministério da Educação. O que se pre
tende é fixar indicadores para que Estados e Municí
pios possam ter acesso a recursos federais. Entre 
esses critérios estará o de observar parâmetros mí
nimos para as carreiras de professores a serem defi
nidas em legislação estadual e municipal. A novas 
carreiras deverão permitir salários iniciais bastante 
mais elevados que os aluais e diferenças salariafs 
menores dentro das respectivas carreiras, além da 
eliminação de benefícios não monetários. 

O que se busca, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, é que o salário mínimo profissional, em 
cada Estado ou Município, tomará como parâmetro 
o ensino fundamental. O salário mínimo profissional 
será calculado tomando-se como base uma função 
docente, correspondente a uma jornada semanal de 
20 horas de aula e de 4 de horas-atividade, num to
tal de 24 horas semanais de trabalho para cada gru
pode, no mínimo, 25 alunos. Jornadas maiores ou 
menores são calculadas como !rações da função do
cente. 

Além disso, Sr. Presidente, os Estados e os 
Municípios assumiriam o compromisso de qualificar 
todos os professores, de modo a eliminar o contin
gente de docentes que não possuam, ao menos, o 
Segundo Grau completo. O Ministério da Educação 
se compromete a auxiliar o esforço de capacitação 
por intermédio de recursos do FNDE e do Projeto 
Nordeste, da produção de cursos a distância e da 
mobilização das Universidades Federais. 

Esse eSforço e essa mobilização têm por obje
tivo vincular ao ensino de Primeiro Grau, por ano, 
R$12 bilhões, com recursos provenientes dos Go
vernos Federal, Estadual e Municipal, e redislribuf-
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los de acordo com os critérios e necessidades desse 
·nível de ensino. Além disso, um objetivo claro é o de 
garantinecursos suficientes para que os municípios 
de menor renda ofereçam ensino de qualidade e sa
lário digno ao professor. Há, ainda, o propósito de 
estimular os municípios de maior renda a assumir o 
ensino de Primeiro Grau, dado que haverá garantia 
constitucional e legal de recursos permanentes. 

Os demais objetivos são conseqüências das 
premissas. É facilitar a descentralização das redes 
estaduais para os municípios, tomar mais transpa
rente a efetiva aplicaçã6 de recursos, eliminar os sa
lários indignos pagos aos professores, reduzir as di
ferenças salariais e aumentar os pisos salariais. É 
isso, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, o que 
está ocorrendo dentro do Ministério da Educação na 
gestão do Ministro Paulo Renato. Em vei"dade, o Mi
nistério está concluindo um diagnóstico preciso da 
situação da Educação no Brasil. Concluída essa 
fase, o sistema será inteiramente reformado, modifi
cado, modernizado, melhorado, dentro das linhas, 
dos objetivos e dos parâmetros que os técnicos es
tão trabalhando. As notfcias sobre a Educação brasi
leira, que costumavam ser ruins, mudaram de quali
dade. O Brasil se prepara para dar um grande salto 
em direção ao Muro neste setor. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Jefferson Péres deixa a cadeira 
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Ney 
Suassuna, suplente de Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Joel de Hol
landa, o Sr. Ney SUassuna. sc.plente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Odacir Soares, 1g Secre
tário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 
a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 Se
cretário, em exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte: · 

PROJETO DE LEI DOSENADON"-280, DE 1995 

Cria área de livre comércio nos mu
nicípios de Pamalba e Luís Correia, no 
Estado do Piauí 

Art 12 É criada, nos municípios de Pamruba e 
Luís Correia, Estado do Piauí, área de livre comércio 
de importação e exportação, sob regime fiscal espe
cial. 

Parágrafo único. Constituem finaiidades- da 
presente área de livre comércio promover o desen
volvimento da região litorânea do Piauí e incre
mentar as relações comerciais do País com outras 
nações. · 

Art 2º Nos termos da legislação vigente, o Po
der Executivo fará demarcar as áreas contínuas em 
que se instalará a Área de Uvre Comércio de Par
naíba e Luís Correia, incluindo seus perímetros ur
banos, assim como locais apropriados para entre
poslos de mercadorias a serem nacionalizadas ou 
reexportadas. 

Art 32 As mercadorias estrangeiras ou nacio
nais enviadas à Área de Uvre Comércio de Pamruba 
e Luís Correia serão obrigaloriamente destinadas a 
empresa aulorizada a operar nessa área 

Art 4Q A entrada de mercadorias estrangeiras 
na Área de Uvre Comércio de Pamruba e Luís Cor
reia se fará com suspensão do lmposlo sobre Impor
tação e do lmposlo sobre Produlos Industrializados, 
convertendo-a em isenção quando as mercadorias 
se destinarem a: 

I - Exportação; 
11- Venda interna na Área de Uvre Comércio 

de Pamaíba e Luís Correia; 
III - Beneficiamento, em seu território, de pes

cado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas 
de origem agrícola ou florestal; 

IV - Instalação e operação de turismo; 
V - Eslocagem para comercialização no mer

cado externo; 
VI - Atividade de constr!JÇão e reparos navais; 
VIl - Bagagem acompanhada de viajantes, ob

servados os limites fixados pelo Poder Executivo por 
meio da Secretaria da Receita Federal. 

Parágrafo único. Não se aplica o regime fiscal 
previslo neste artigo a: 

a) armas e munições de qualquer natureza; 
b) aulomóveis de passageiros; 
c) fumo e seus derivados. 
Art 52 A compra de mercadorias estrangeiras 

armazenadas na Área de Uvre Comércio de Pamaí
ba e Luís Correia por empresas estabelecidas em 
qualquer outro ponlo do território nacional será con
siderada importação normal para efeitos administra
tivos e fiscais. 

Art 6" Os produloS nacionais ou nacionaliza
dos que entrarem na Área de Uvre Comércio de 
Pamruba e Luís Correia estarão isenlos do lmposlo 
sobre ProduloS Industrializados quando destinados 
às finalidades mencionadas no caput do artigo 42 e 
nos incisos de números I a VIl. 
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§ 1~·Ficam asseguradas a manutenção e a uti
rozação dos créditos do Imposto sobre Produtos In
dustrializados relativos a matérias-primas, produtos 
intennediários e material de embalagem emprega
dos na industrialização dos produtos entrados na 
área de livre comércio. 

§ 2" Estarão excluídos dos beneficias fiscais 
de que trata este artigo os produtos mencionados no 
parágrafo único do artigo .4"- da presente lei. 

Art 79- O Poder Exécutivo regulamentará a apli
cação de regimes aduaneiros especiais. para as mer
cadorias estrangeiras destinadas à Área de Livre 
Comércio de Pamaiba. e L<lís Correia, assim como 
para as mercadorias dela procedentes, nos tennos 
da legislação em vigor. 

Art 8"- O Banco Central do Brasil norrnatizará 
os procedimerrtos cambiais àplicáveis às operações 
da Área de Livre Comércio de Parna.ba e Luís Cor
reia 

Art 9º- Os limites globais para as i~ções 
por meio da Área de Livre Comércio de Parna.ba e 
Luís Correia serão fixadas anualmente pelo Poder 
Executivo; no ato em que o fizer para as demais 
áreas de fivre comércio. . 

Parágrafo único. A Critério do Poder Executivo, 
poderão ser excluídas do limite global as importaçõ
es de produtos pela Área de Livre Comércio de Par
naiba e Luís Correia Qúando destinadas exclusiva
mente à reexportação, vedada a remessa das divi
sas correspondentes e observados todos os procedi
merrtos legais aplicáveis às exportações brasileiras. 

Art 1 o. O Governo do Estado do Piauí e os 
Governos dos Municípios de Parnaiba e Luís Cor
reia terão representantes no Conselho de Adminis
tração que vier a ser estabelecido pela União para 
dirigir a Área de Livre Comércio de Pamaiba e Luís 
Correia 

Parágrafo único. O Poder Executivo assegura
rá os recursos materiais e humanos necessários aos 
serviços de fiscalização e controle aduaneiro na 
AreadeLivre Comércio de P.amaiba e Lufs Correia 

Art 11. As isenções e beneficias instituídos por 
esta lei terão validade pela prazo de vinte anos, a 
contar da implantação da Área de Livre Comércio de 
Parna.ba e Luis Correia 

Art 12. Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art 13 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificaçao 

Constitui o Piauí o único Estado do Nordeste a 
não ter sua capital localizada no litoral, o que propor-

cionou características Élspeciais ao processo de de
senvolvimento regional. Seus municípios litorâneos 
enfrentaram, e errfrentam ainda, problemas deriva
dos do afastamento das principais rodovias, dos 
centros de tomada de decisão e da implantação de 
infra-estrutura econômica e social adequada ao de
senvolvimento da região. A criação de uma Área de 
Livre Comércio viria combater essas deficiências na
turais e proporcionar à região·os estímulos necessá
rios a seu crescimento econômico. 

Essas condições especiais do Piauí refletiram
se . também sobre o turismo. Seu litoral apresenta 
grande potencial de desenvolvimento'. turistioo, em
bora tenha apenas 66 km de extensão. No entanto, 
pela distância da capital, a 350 quilômetros, não reú
ne meios de competir com outras áreas. litorâneas 
do Nordeste. O Piaui está incJuido no Prodetur,. vê 
reconhecido esSe potencial, mas está . privado dos 
recUrsos que lhe permitiram disputar turistas com os 
demais Estados, cujas capitais se situam no litoral e 
que, dessa forma, contam rom uma infra-estrutura 
própria É o Piauf o único Estado nortlestino excluí
do desses beneffcios. 

A criação da área de livre comércio compensa
ria duplamente essa carência histórica De um lado, 
asseguraria à região litorânea piauiense ~ infra-es
trutura viária e de serviços que estimulariam o aces
so e a pennanência de turistas. De outro, forneceria 
a ela atrativos especiais decorrentes do ingressó a 
uma zona capaz de garantir produtos em condições 
compensadoras de mercado. Trata-se, portanto, an
tes de mais nada de um programa d~ desenvolvi
mento regional que se enquadra no principio de 
combate às desigualdades previsto na própria Cons
ti!Lição Federal. 

Acresce a esse argumento a condição a que o 
Nordeste vem sendo relegado em tennos de estímu
los tributários. Até hoje o Nordeste costuma ver-se 
apontado como uma espécie de paraiso fiscal, em 
função dos incentivos de natureza regional. Os da
dos mais recentes mostram Qüe ocorre jüstamente o 
contrário. No volume total de benefícios tributários 
concedidos pelo Orçamento de 1995 aparece em 
primeiro lugar o Sudeste, com 44,4 por cento do to
tal. Em segundo lugar, graças à Zona Franca de Ma
naus, está a região Norte, com 33,9 por cento. O 
Nordeste amarga um afastado terceiro lugar, com 
apenas 11 ,9 por cento. 

A Área de Livre Comércio de Pamaiba e Luís 
Correia representará efetivo estimulo de natureza 
fiscal a uma região que dele necessita. Trata'Se an
tes de mais nada de uma questão de justiça. Das 
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sete áreas de livre comércio já autorizadas nem uma 
só se localiza no Nordeste. E um fator a mais para o 
desequilíbrio de beneficias de nab.Jreza tributária 
com que temos nos insurgido. A criação dessa área 
em território piauiense, portanto, terá duplo efeito no 
sentido da busca de justiça social. 

Em primeiro lugar, estará sendo dado um pas
so no sentido de se reparar as injustiças cometidas 
com o Nordeste na distribuição dos encargos tributá
rios. Será, claro, algo de extremamente reduzido 
diante das desigualdades na concessão de benefi
cias fiscais, mas nem por isso deixará de representar 
un gesto de combate à discriminação nesse setor. Em 
segundo lugar, terá signilicOOo também na luta contra 
as desigualdades interregionais, amparando-se lin 
território que, em fLr1ção de peruiaridades geográfi
cas, se tem sitematicamenfa colocado à margem dos 
grandes eixos de desenvoMmen1o. O Piaú tem a me
tade da renda per caplta do Nordeste; assim preci
sa e reclama um tratamento realmente diferenciado. 
Precisa ser discriminado a favor. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Se-
nador Freitas Neto. · 

(A Comisslfo de Assuntos Económicos 
decislfo terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Odaci•· Soares) - O pro
jeto lido será plblicado e remetido à comissão com
petente. 

A Mesa comunica aos Srs. Senadores que as 
cinco primeiras matérias terão votação nominal; 
após a votação destas, haverá votação especial 
para a escolha de Embaixador. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se
nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória 1121.138, de 28 de setembro de 1995, que "dis
põe sobre rneãldas complementares ao Plano Real 
e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 40- e 5" do art 20- da Resolução rJO. 
1/89-CN, fica assim constib.Jída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Coutinho Jorge 

Casiklo Maldaner 

Odacir Soares 

SENADORES 

PMDB 

PFL 

Suplentes 

Ney Suassuna 

Femaildo Bezerra 

Carlos Patrocinio 

Romero Jucá 

Lúcio Alcântara 

Hugo Napoleão 

PSDB 

Pedro Piva 

PTB 

Luiz AlbertoOiiveira Emília Fernandes 

Ademir Andrade 

Titulares 

Efraim Morais 

Rosado 

PSB 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL -PTB) 

PMDB 

Luiz Braga Betinho 

Coraúci Sobrinho. 

Luís Roberto Ponte Jurandyr Paixão. 

PSDB 

José Aníbal Arnaldo Madeira 

PPR 

Roberto Campos Luciano Castro 

PT 

PauloPaim Jair Meneguelli 

PP 

OdelmoLeão Edson Queiroz 

De acordo com a Resolução rJO. 1 , de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a tra:n;:. 
tação da matéria: 

Dia 4-10-95- designação da Comissão Mista. 
Dia 5-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 4-10-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 13-1 0-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 28-1 0-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n21.139, de 28 de setembro de 1995, que "dá 
nova redação ao § 3<' do art 52 da Lei rJO. 8.931, de 
22 de setembro de 1994, que dispõe sobre a amorti
zação, juros e outros encargos decorrentes da extin-
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ção ou dissolução de entidades da AdminiStração 
Pública Federal, e dã outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4"- e 5" do art 2" da Resolução n"-
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a maléria: 

Suplentes 

Gilberto Miranda 

Carlos Bezerra 

José Alves 

Freitas Neto 

PedroPiva 

Roberto Freire. 

João França 

Titulares 

Anlônio Ueno 
Aracely de Paula 

Anlônio do Valia 

Roberto Brant 

Nelson Marchezan 

SENADORES 

Titulares 

PMDB 

PFL 

Flaviano Melo 

Mauro Miranda 

Bello Parga 

. Joel de Hollanda 

PSDB 

Geraldo Mello 

PPS 

PP 

Antonio ê. Valadares 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Francisco Diógenes 
Efraim Morais 

PMDB 

Homero Oguido. 

PSDB 

Luiz Carlos Hauly . 

PPR 

Carlos Airton 

PDT 

Fernando Lopes Márcia Cibilis Vrana 

BLOCO (PL-PSD-PSC) 

Eujácio Simões Welinton Fagundes . 
De acordo com a Resolução n2- 1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 4-1 0-95- designação da Comissão Mista. 

· r:iia &-1 a-95 : instalação da Comissão Mista. 
Até 4-1 0-95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 13-1 0-95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 28-1 0-95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se-

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória 11"- 1.140, de 28 de setembro de .1995, que 
•acresce parágrafo ao art 57 da Lei n2- 8.666, de 21 
de junho de 1993, que regulamenta o art 37, XXI, 
da Constitlição Federal, institui normas para licita
ção e contratos da Administração Pública e dá ou-
tras providências". · 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4' e 5"- do art 2" da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Cofllissãó Mista in
cumbic;la de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Suplentes Titulares 

PMDB 

José Fogaça . Raviano Melo 
Gerson Camala Gilvam Borges 

PFL 

Edison Lobão Freitas Neto 
Francelino Pereira Joel de Hollanda 

PSDB 

Carlos Wilson Lúdio Coelho 

PPR 

Leomar Quintanilha Lucídio Portella 

PDT 

Darcy Ribeiro Sebastião Rocha 

DEPUTADOS 

Titulares ~ Suplentes 

Bloco (PFL -PTB) 

Heráclito Fortes Alexandre Ceranto 
César Bandeira Jaime Fernandes 

PMDB 

Luís Roberto Ponte Edinho Bez . 

PSDB 

Aécio Neves lldemar Kussler 

PPR 

Felipe Mendes Telmo Kirst 
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BLOCO (PSB-PMN) 

Fernando Lyra José Carlos Sabóia 

PCdoB 

Sérgio Miranda Inácio Arruda 
. De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN, 

fica estabelecído o seguinte calendário para a trami-
tação da matéria: . . · . . ... 

Di~ 4-1 0-95- ·designação da Comissão Mista. 
Dia 5-1 0-95 - instalação da ComiSsão Mista. 

. Até 4-1 0-95 - prazo para recebimen!ó de 
emendas e para a Cqni(ssão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilídade. . . . . . . . 

Até 13-10-95 -prazo final da Comissão Mista. 
Até 28.-10-95 -prazo no Congresso Naéional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se-

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n" 1.141, de 28 de setembró de 1995, que "al
tera a legislação referente ao Adicional ao Frete 
para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM -
e ao Fundo da Marinha Mercante - FMM - e dá ou
tras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4"- e 5"- do art 22 da ResOlução n" 
1/89-CN, fica·assim constituída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a maléria: 

Titulares 

Gilvam Borges 
Gerson Camata 

RomeroJucá 
Hugo Napoleão 

Beni Veras 

Eduardo Suplicy 

Arlindo Porto 

Titulares 

Jaime Martins 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

RamezTebet 
Renan Calheiros 

PFL 

Edison Lobão 
João Rocha 

PSDB 

Carlos Wilson 

PT 

José Eduardo Outra 

PTB 

Emilia Fernandes 

DEPUTADOS 

Suplentes 

BLOCO (PFL-PTB) 

Raul Belém 

José Carlos Vieira . · Sérgio BareeHos 

PMDB 

Alberto Goldman 

Paulo Feijó 

Simão Sessirri •· 

Sérgio Aro4ca . 

FernandO Gabeira 

Nícias Ri~i(O 

PSDB 

Feu Flosa · · · 

PPÀ 
José Carlos Lm:erda 

. PPS 

Augusto Carvalho 

PV 

De acordo com a RêSolução n" 1 , de 198~CN, 
fica estabelecído o seguinte calendário para .a trami
tação da maiéria; 

Dia ~0-95- designação da Comissão Mista. · 
Dia 05-1 0-95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 04-1 0-95 - prazo para recebimento de 

emendas e '()ara a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilídade. . . · 

Até 13/1 0/95 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 28/10/95 -prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da RepúbliCa editou a Medida Provi
sória n21.142, de 29 de·setembro de 1995, que "dis
põe sobre o Cadastro lntonnativo dos crédi!os não 
quitados de órgãos e entidades federais, e dá outras 
providências~.. " 

De aco'rilo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 42 e 5"- do art 22 da Resolução n" 
1/89-CN, fica assim constituída a Com(ssão Mista in

. cumbida de emitir parecer sobre a maléria: 

Titulares 

Humberto Lucena 
Roberto Requião 

Joel de Hollanda 
Berro Parga 

Sérgio Machado 

Ademir Andrade 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

Ney Suassuna 
Nabor Júnior 

PFL 

Francelina Pereira · 
Freitas Neto 

PSDB 

Geraldo Mello 

PSB 
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PPS 

Roberto Freire 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

Saulo QÚeiroz 
Raul Belém 

Edinhosei · 

Luiz Fernando · 

Fausto Martello 

Bloco (PFL-PTB) 

José S. de Vasconcellos 
Mauro Fecury · 

PJvlDB _ 

:. Barbosa NetO 
PSDB 

·RávioArns · 

.PPfl 

Roberto Balestra 

PRP 
Adhemar de Barros Filho 

· PSL 

Robson Tuma . 
De acordo com a Resolução n"-1, de 1989-CN, 

fica estabelecido o seguinte cal endáiià ·para a trami
tação da matéria: 

Dia 04/1 0195- designação da Comissão Mista. 
Dia 05/1 0195 - instalação da Comissão Mista. 
Até 05/1 o/95 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. . . . . •. 

Até 1411 0195 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 29/1 0/95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n~ 1.143, de 29 de setembro de 1995, que "dis
põe sobre o número de cargos de Natureza Espe
cial, de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores e de Funções Gratificadas existentes nos 
órgãos da Administração Pública Federal direta, au
tfuquica e fundacional, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos tennos dos §§ 4" e 5º- do art 2~ da Resolução n" 
·1/89-CN, fica assim consti1uída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

Pedro Simon 
Raviano Melo 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

CasHdo Maldaner 
Ney Suassuna 

Edison Lobão 
Freitas neto 

Sérgio Machado 

PFL 

Berro Parga 
José Agripino 

PSDB 
Geraldo Melo 

PP 

Antonio Carlos Valadares João França 

· ··.• PPR 

Epitacio Cafeteira 

Titulares 

leur Lomanto 
Salomão Cruz 

Mauri Sérgio 

. . 
Adelson Ribeiro 

Gerson Peres 

Jaques Wagner' 

leomar Quintanilha 

·DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco {PFL-PTB) 

Roberto Fontes 
Lael Varella 

PMDB 

Jorge Wilson 

PSDB 

. Ayrton Xerez 

PPR 

Antônio Jorge 

PT 

Arlindo Chinaglia 

PP 
Odelmo Leão Edson Queiroz 

De acordo com a Resolução n" 1, de 1 989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 04/1 0195- designação da Comissão Mista •. 
Dia 05/1 0/95 - instalação da Comissão Mista. 
Até 05/1 0195 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 14/1 0195 - prazo final da Comissão Mista. 
Até 29/1 0/95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - O Se

nhor Presidente da República editou a Medida Provi
sória n" 1.144, de 29 de setembro de 1995, que "cria 
a Gratificação de Condição Especial de Trabalho -
GCET - para os servidores militares federais das 
Força Armadas, e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lideranças, e 
nos termos dos §§ 4" e 5" do art ~ da Resolução n" 
1 /89-CN, fica assim cons!Huída a Comissão Mista in
cumbida de emitir parecer sobre a matéria: 
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Titulares 

Roberto Requião 
Ney Suassuna 

Júlio Campos 
Hugo Napoleão 

Sérgio Machado 

SENADORES 

Suplentes 

PMDB 

RamezTebet 
Coutinho Jorge 

PFL 

Bello Parga 
Francelina Pereira 

PSDB 

Geraldo Melo 

PDT 

Sebastião Rocha Darcy 
José Eduardo Outra Marina Silva 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL-PTB). 
Darei Coelho Leur Lomanto 
José Mendonça Bezerra José S. de Vasconcellos 

PMDB 
Carlos Nelson AntOnio Brasil 

PSDB 
Robério Araújo Émerson Olavo Pires. 

PPR 
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá 

PDT 
Matheus Schmidt Fernando Lopes. 

BLOCO (PL-PSD-PSC) 
Maurício Campos Expedito Júnior 

De acordo com a Resolução no. 1, de 1989-CN, 
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
tação da matéria: 

Dia 04/10/95- designação da Comissão Mista. 
Dia 05/1 0/95 - instalação da Comissão MiSta. 
Até 05/10195 - prazo para recebimento de 

emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer 
sobre a admissibilidade. 

Até 14/10/95- prazo final da Comissão Mista 
Até 29/1 0/95 - prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Será 

feita a devida comunicação à Câmara dos DepU1a
dos. 

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento no. 
1.293, de 1995, do Senador Ramez Tebet, solicitan
do licença para se ausentar do País, no perfodo de 3 
a: io âo corrememêS; em desempenho de missão, 
integrando a Delegação do Grupo Brasileiro de Tu
rismo da União lnterparlarnentar, que manterá con-

talos com autoridades inglesas com a finalidade de 
adquirir subsídios com o movimento de privatização 
nessepafs. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) · 
Aprovado. 
Rca o Senador Ramez Tebet autorizado a de-

sempenhar a referida missão. · · · · 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - "A Pre

sidência recebeu da Associação Catarinense de Im
prensa- Casa do Jornalista- expediente sugerindo o 
nome do Senador Esperidião Amin para representar 
esta Casa, no dia 5 do· eorrente, em debate a ser 
realizado na Universidade Federal de Santa Catari
na sobre o nome da capital desse Estado. 

Em votação a proposta. · 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Rca o Sr. Senador Esperidião Amin designado 

para participar do referido evento. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Esgota

do o tempo destinado ao Expediente. · 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
W-35, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art 64, 
§ 2", da Constituição Federal, combinado com 

o art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no. 35, de 1994 (n"-
356/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à RÁ· 
010 RONDON L TOA. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade de Rondon do Pará, Estado 
do Pará, tendo · 

Parecer favorável, sob no. 632, de 
1995, da Comissão 

de Educaçao. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
A Presidência esclarece que, nos termos do 

art 288, IV, do Regimento Interno, a matéria depen
de para a sua aprovação do voto favorável de dois 
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quintos da composição da Casa, devendo a votação 
ser realizada pelo processo eletrõnico. 

Solicito aos Srs. Senadores que não registra
ram seu comparecimento que o façam, de modo a 
que seja liberado o painel eletrõnico para que ocorra 
a votação já referida. 

A Presidência deseja lembrar que são neces
sários 33 votos favoráveis para a aprovação desta 
matéria e das subseqüentes. (Pausa) 

A SRA. MARINA SILVA - Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Tem a 
palavra V. Exã · · - -

A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pela ordem.) 
-Sr. Presidente, não registrei a minha presença. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex~ 
vai votar nominal mente e a presença ficará automat
icamente registrada 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Vamos 
dar início ao processo de votação. 

Solicito aos Srs. Senadores que não pressio
nem as teclas de votação, uma vez que está sendo 
acusado erro no processo de votação. 

O SR. EDUARDO SUPL.ICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra a V. Exs. 

O SR. EDUARDO SUPL.ICY (PT .SP. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
o Partido dos Trabalhadores se abstém nesta maté
ria, uma vez que não houve ainda a criação do Con
selho que temos reclamado há tempos para exami
nar essas matérias. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A mani
festação de V. Exã já está registrada nos Anais da 
Casa 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Antônio Carlos Magalhães - Antonio Carlos 
Valadares- Arlindo Porto - Bello Parga - Beni V e
ras - Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos 
Wilson - Coutinho Jorge - Elcio Alvares - Epitácio 
Cafeteira - Ernandes Amorim - Flaviano Melo -
Frãrieelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
Gerson Camata- Gilberto Miranda- Guilherme Pal
meira- Hugo Napoleão - fris Rezende - Jader Bar
balho - João França - Joel de Hollanda - Jonas Pi
nheiro - Jc ..aphat Marinho - José Agripino - José 

Fogaça- José lgnácio- Júnia Marise - Lucídio Por
tella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Ney Suas- . 
suna - Osmar Dias - Roberto Requião - Romero 
Jucá- Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Valmir 
Campelo- Vilson Kleinílling- Waldeck Omelas. 

ABST~-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benetida da Silva - Eduardo Suplicy - Jeffer
son Péres - Pedro Simon. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Esperidião Amin - Laura Campos - Marina Sil-
va. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Vamos 
proclamar o resultado da votação. 

Votaram SIM 42 Srs. Senadores; e NÃO, 3. 
Houve 4 abstenções. 
Total de votos: 49. 
Aprovada a matéria 
O projeto vai à Comissão Diretora para a i'eda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 

a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final que será lido pelo Sr. 1• Secretário em 
exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte 

PARECER N" 635, DE 1995 
- ·(Da Comissão Diretora) 

Redação final do ProJeto de Decreto 
Legislativo n• 35, de 1994 (n" 356, de 
1993, na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n" 35, de 1994 (nº-
356, de 1993, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que outorga permissão à Rádio Rondon 
Lida para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqilência modulada na cidade de Rondon do 
Pará, Estado do Pará 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de outubro 
de 1995. - Odacir Soares, Presidente- Ney Suas
suna, Relator - Ernandes Amorim - Antonio car
ros Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 635, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO f\19. , DE 1995 de, para a sua aprovação, do voto favorável de dois 
quintos da composição da Casa, devendo a volação 
ser procedida pelo processo elelrôníco. Aprova o ato que outorga penniSSlio 

à Rádio Rondon Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqiiência 
modulada na cidade de Rondon do Pará, 
Estado do Pará. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 Q t: aprovado o ato a que se refere a Por

taria oQ 141, de 13 de março de 1990, que ouiorga 
permissão à Rádio Rondon Uda para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na cidade de Rondon do Pará, Estado do Pará 

Art 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que .a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
NQ 25, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do art 64, 
§ 2", da Constituição Federal, combinado com 

o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo oQ 25, de 1995 (oQ 

369/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão ouior
gada à RÁDIO SOCIEDADE VERA CRUZ 
L TDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Goia
nésia, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, sob oQ 634, de 
1995, da Comissão 

de Educaçao. 

Em discussão, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
A Presidência esclarece que, nos termos do 

art 288, IV, do Regime~to Interno, a matéria depen-

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos 

Valadares - Arlindo Porto - Bello Parga - Beni V e
ras - Bernardo Cabral - Carlos Wilson -·Coutinho 
Jorge - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperic 
dião Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira -
Freitas Neto - Geraldo. Melo - Gerson Camata - Gil
berto Miranda- Gilvan ·aorges - Guilherme Palmeira 
- Hugo Napoleão- [ris Rezende - Jader Barbalho
João França - Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro -
Josaphat Marinho - José Agripino - José Bianco -
José Fogaça - José lgnácio - Junia Marise - Levy 
Dias - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio 
Coelho- Ney Suassuna- Osmar Dias- 'Roberto 
Requião - Romero Jucá - Ronaldo Cunha Lima -
Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Valmir Cam
pelo - Vilson Kleinilbing - Waldeck Omelas. 

. ABST~M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva - Eduardo Suplicy - Jeffer
son Peres - Laura Campos - Marina Silva - Pedro 
Simon. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 

Carlos Bezerra 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Vou 
proclamar o resultado. 

Vaiaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, 1. 

Houve 6 abstenções. 

Total de votos: 52. 

Aprovada a matéria 

O projeto vai à Comissão Diretora para a reda
ção final. (Pausa) 

- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final que será lida pelo Sr. 1 Q Secretário em 
exercício, Senador Ney Suassuna 

t: lida a seguinte 

PARECER N" 636, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nQ 25, de 1995 (nQ 369, de 
1993, na Câmara dos Deputados). 
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A Comissão Diretora apresenta a redação fi:1al 
do Projetó de Decreto legislativo nQ 25, de 1995 (nQ 
369, de 1993, na Câmara dos Deputados), que apro
va o ato que renova a concessão outorgada à Rádio 
Sociedade Vera Cruz ltda para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Goianésia, Estado de Goiás. 

Sala de Reunião da Comissão, 4 de outubro de 
1995. - Odacir Soares, Presidente - Ney Suassu
na, Relator- Emandes Amorim - Antonio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER N"- 636, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO Nº- , DE 1995 

Aprova o ato que renova a conces
sao outorgada à Rádio Sociedade Vera 
Cruz Ltda. para explorar serviço de -radio
ditusao sonora em onda média na cidade 
de Goianésia, Estado de Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"- É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n, de 4 de agosto de 1992, que renova a con
cessão outorgada à Rádio Sociedade . Vera Cruz 
ltda para explorar' pelo prazo de deZ anos, a partir 
de 6 de junho de 1990, sem direito de exclusMdade, 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Goianésia, Estado de Goiás. 

Art. 2º- Este Decreto legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soarês) - Apro
vado o projeto e estando a matéria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 

A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENT-E (Odacir Soares) - Item 3: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 72, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 64, 
§ 2º-, da Constituição Federal, combinado com 

o art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto legislativo nQ 72, de 1995 (nQ 
28/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor
gada à TELEVISÃO ITAPOAN S. A. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora de 
sons e imagens na Cidade de Salvador, Es-
tado da Bahia, tendo 
· Parecer favorável, sob nQ 631, de 
1995, da Comissão 

de Educaçlio. 

Em discussão, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
A Presidência esclarece que, nos termos; do 

art. 288, IV, do Regimento Interno, a matéria depen
de, para a sua aprovação, do voto favorável de 33 
Srs. Senadores, devendo a votação ser procedida 
pelo sistema eletrõnico. 

Os Srs. Senadores jâ podem votar- (Pausa) 

(Procede-se à votaçao) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
A. Carlos Magalhães - A. Carlos Valadares -

Arlindo Porto- Bello Parga- Beni ve.ras- Bernardo 
Cabral - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Couti
nho Jorge - Élcio Álvares - Epitâcio Cafeteira - Er
nandes Amorim - Esperidião Amin - Flaviano Melo 
- Francelina Pereira- Feitas Neto - Geraldo Melo
GersonCamata- Gilberto Miranda- Gilvam Borges 
- Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - lris Re
zende - Jader Bar!Jalho - Jefferson Peres - João 
França -João Rocha- Joel de Hollanda - Josaphat 
Marinho - José Agripino - José Bianco -José Foga
ça -José lgnácio - Junia Marise - leomar Qlintani
lha - levy Dias - lucidio Portella - lúcio Alcãntara 
-lúdio Coelho- Ney Suassuna- Osmar Dias- Ao- -
berto ReqLião - Romero Juca - Sebastião Rocha -
Sérgio Machado - Valmir Campelo - Vilson Kleinu
bing- Waldeck Omelas. 

ABS~E DE VOTAR OS SRS. SENADO
RES: 

Benedita da Silva- Eduardo St4Jiicy- Lauro 
Campos- Marina Silva- Pedro Simon. 
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VOTA "NÃO' O SR. SENADOR: 
Carlos Bezerra 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Vou 

proclamar o resultado. 
Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO, 1. 
Houve 5 abstenções. 
Total de votos: 54. 
A matéria foi aprovada 
O projeto vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 

a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final que será lido pelo Sr. 1 "- Secretário em 
exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte 

PARECER Jll2 637, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 72, de 1995 (n" 28, de 1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 72, de 1995 (n" 
28, de 1995, na Câmara dos Oepu:ados), que apro
va o ato que renova a concessão oulorgada à Tele
visão ltapoan S.A., para explorar serviço de radiodi
fusão de sons e imagens na cidade de Salvador, Es-
tado da Bahia · 

Sala de Reunião da Comissão, 4 de outubro de 
1995. - Odacir Soares, Presidente - Ney Suassu
na, Relator- Emandes Amorim -Antonio cartas 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER Nº- 637, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Se
nado Federal, nos termos do art 48, item 28, do Re
gimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que renova a conces
são outorgada à Televisão ltapoan S.A., 
para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens na cidade de Salvador, 
Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 É aprovado o ato a que se refere o De

creto s/n, de 9 de agosto de 1994, que renova, por 
quinze anos, a partir de 5 de oulubro de 1992, a 
concessão outorgada à Televisão ltapoàn S.A.,para 
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-

diodifusão de sons e imagens na cidad~- de Salva
dor, Estado da Bahia 

Art 22 Este Decreto Legislativo entra em vigor 
. na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o projeto e estando a maléria em regime de ur
gência, passa-se à imediata apreciação da redação 
final. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 

sa) 

A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 4: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Jll2 74, DE 1995 

(Em regime de urgência, nos termos do art 64, 
§ 22, da Constituição Federal, combinado com 

o art 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo 11'- 7 4, de 1995 (n" 
17/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outor
gada à RÁDIO EDUCADORA. DE IPIAÚ 
L IDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de lpiaú, 
Estado da Bahia, tendo 

Parecer favorável, sob rJ2 630, de 
1995, da Comissão 

de Educaçao. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Prur 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
A Presidência esclarece que, nos termos do 

art 288, IV, do Regimento Interno, a matéria depen
de, para sua aprovação, do voto favorável de 33 Srs. 
Senadores, devendo a votação ser procedida pelo 
processo eletrõnico. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

(Procede-se à votação.} 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Antonio Carlos Magalhães - Antonio Carlos 

Valadares -Arlindo Porto - Bello Parga- Bernardo 
Cabral - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Couti
nho Jorge- 8cio Alvares - Epitácio Cafeteira- Er-



------ -----
Outubro de 19.95 !40 ANAis DO SENADO FEDERAL 

nandes Amorim - Esperidião Amin - Aaviano Melo 
-Francelina Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo
Gerson Camala - Gilberto Miranda - GLilherme Pal
meira - Hugo Napoleão - lris Rezende - Jader Bar
balho -João França -João Rocha - Joel de Hollan
da- Josaphat Marinho -José Agripino- José Arru
da - José Bianco - José Fogaça - José lgnácio -
Junia Marise - Leomar QLintanilha - Levy Dias -
Lucídio Portella - Lúcio Alcãnlara - Lúdio Coelho -
Ney Suassuna - Osmar Dias - Roberto Requião -
Romero Jucá - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião 
Rocha- Sérgio Machado- Valmir Campelo - Vilson 
Kleinübing- Waldeck Omelas. 

ABST/!M-$E DE VOTAR OS SRS. SENADO. 
RES: 

Benedita da Silva - Eduardo S~licy - Gilvam 
Borges - Jefferson Peres - Lauro CamP<>s - Marina 
Silva - Pedro Simon. 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Carlos Bezerra. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Vai-59 

proceder à apuração. 
Valaram SIM 47 Srs. Senadores; e NÃO, 1. 
Houve 7 abstenções. 
Total: 55 votos. 
A matéria foi aprovada 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. (Pausa) 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 

a Mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a 
redação final que será lido pelo Sr. 1 ~ Secretério em 
exercício, Senador Ney Suassuna 

É lido o seguinte 

PARECER N2 638, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 74, de 1995 (n" 17, de 1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do projelo de Decrelo Legislativo n<> 7 4, de 1995 (n" 
17, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o alo que renova a concessão oulorgada à Rádio 
Educadora de lpiaú Uda, para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
lpiaú, Estado da Bahia 

Sala de Reunião da Comissão, 4 de outubro de 
1995. - Odacir Soares, Presidente - Ney Suassu
na, Relator.- Ernades Amorim. - Antonio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER N• 638. DE 1995 

Faço saber o Congresso Nacional aprovou, e 
eu, Presidente do Senado Federal, nos termos de 
arl 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o 
seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~, DE 1995 

Aprova o ato que renova concessão 
outorgada à Ró!dio Educadora de lpiaú 
Ltda. para explorar serviço de radiodifu
sao sonora em onda média na cidade de 
lpiaú, Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional decrela: 
Arl 1 ~ É aprovado o alo a que se refere o De

creto s/n, de 15 de agosto de 1994, que renova, por 
dez anos, a partir de 16 de março de 1989. a con
cessão oulorgada à Radio Educadora de lpiaú Ltda, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço 

. de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
lpiaú, Estado da Bahia 

Arl ~ Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na dala de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Aprova
do o projeto e eslando a matéria em regime de urgên
cia, passa-se à imediala apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentaçlos. (Pausa) 
Aprovada 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 5 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA ~ 98, DE 1994 

Discussao, em tumo único, do Proje
to de Lei da camara n" 98, de 1994 (n• 
649191, na Casa de origem), que modifica a 
Lei n" 7.347, de 24 de julho de 1985, que 
disciplina a ação civil pública, para esten
dê-la a segurança, saúde e interesses difu
sos dos trabalhadores, e dó! outras provi
dências, lendo 

Pareceres sob ~ 224 e 600, de 1995, da Co
missão 

- de Constituição, Justiça e Cidadania; 1~ 
pronunciamento: favorável ao projeto, apresentan
do as Emendas ~ 1 a 3-CCJ; 2" pronunciamento: 
favorável à emenda oferecida perante à Mesa 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ney Suas
surra 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.301, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n2 98/94, a fim de que seja enca
minhado ao reexame da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Jo
saphat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Nos 
termos da letra "b" do art 279 do Regimento Interno, 
concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Mari
nho. 

O SR. JOSAF'HAT MARINHO (PFL-BA. Para 
encaminhar.) - Sr. Presidente, peço à Casa atenção 
para este requerimento, especialmente ao nobre Se
nador Ronaldo Cunha Lima, que foi o Relator. 

O projeto declara que: 

"1- o inciso IV do art 12 dá Lei n2 7347, 
de 24 de julho de 1985, com redação dada 
pela Lei n2 8.078, de 12 de setembro de 
1990, passa a seru inciso V. 

11 - o novo inciso ÍV terá outra rede-
ção:" 

Assim, Sr. Presidente, modifica-se a ordem dos 
incisos e cria-se um outro inciso. Acontece que a Lei 
n2 7.347 teve sua redação modificada pelo art 55 da 
Lei n2 8.884, de 11 de junho de 1994. Segundo essa 
modificação, o inciso V da lei passou a ter esta reda
ção: "por infração da ordem econômica". Isto é, esta
ria assegurado ao Ministério Público o direito de ini
ciativa de ação civil pública por infração da ordem 
econômica. 

Com o proje!Ó. agora em discussão, que trans
formou o inciso IV e criou o novo inciso V sem fazer 
qualquer menção ao art 88 da Lei n2 8.884, estará 
revogado o inciso V dessa lei. Trata-se, entretanto, 
de inciso da maior importância, porque assegura ao 
Ministério PCblico o direito de ação civil pública por 
infração da ordem econômica. 

Diante disso, peço a V. Ex'- e ao Plenário que a 
matéria seja retirada, para que volte à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de que se 

· faça a revisão da matéria, de sorte que o inciso refe
rido não seja sacrificado. 

. O SR. PRESIDENTE (Odaéir Soarás)-::-O re
querimento de V. E~ propõe o retomo da matéria à 
Comissão de Consti!tição, Justiça e Cidadania 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar a votação da 
matéria 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Para 
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Sena
dor José lgnácio. 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, sr-s e Srs. Senadores, essa é uma questão 
que deita raízes antes da Consti!tição Federal de 
1988. Quer dizer, antes da Constituição Federal de 
1988, já existia essa questão do inquérito civil e da 
ação civil pública, numa lei de 1985, a que se referiu 
o eminente Senador Josaphat Marinho. 

Aliás, uma inspiração muito boa do eminente 
Senador Bernardo Cabral, com o respaldo da Pro
tessora Ada Pellegrini Grinover, que foi um dos sus
tentáculos dessa manifestação doutrinária em rela
ção à questão dos direitos difusos. 

Tenho a impressão de que não foi por esse ân
gulo que foi abordada agora a matéria pelo eminente 
Senador Josaphat Marinho. Mas eu a abordo, uma 
vez que vamos enviá-la para reexame da Comissão. 

O que está ocorrendo, Sr. Presidente, na ver
dade, é que estamos utilizando a noção de direitos 
difusos, qu,~~. foi, uma conquista da Constituição de 
1988. Foi uma conquista colocá-la em sede constifu. 
cional, juntamente com o inquérito civil público e a 
ação civil pctJiica, que só tinham paralelo na ação 
popular que existia anteriormente. Não existia inqué
rito civil pctJiico, nem ação civil pública em sede 
constitucional. 

Agora, o que se cogita nesse processo é o se
guinte: falar-se em direitos difusos para os trabalha
dores. Vejam V. Ex"s que a noção de direito difuso 
decorre de algo que poderia ser exemplificado da 
seguinte maneira: um navio, em alto-mar ou próximo 
à praia, deixa escapar óleo e suja todas as praias. 
Num passado não tão remoto, o que acontecia? Não 
tínhamos titularidade para acionar a quem quer que 
fosse, pois, na verdade, era um prejuízo para todos 
e especificamente para ninguém 

Portanto, a visão de lesão a direito ou inte
resse difuso foi emergindo. Parece-me que, nes
se processo, o direito difuso dos trabalhadores 
passa a ser introduzido nessa lei a que se refe
riu o eminente Senador Josaphat Marinho. Quer 
dizer, no momento em que temos a noção de di- . 
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rei!o difuso para alcançar todo mundo indistintamen
te e, particularmente, ninguém, não podemos referir
nos especificamente a uma categoria que venha a 
ser lesada pela violação de direitos considerados di
fusos. Isso é muito perigoso, segundo a minha ótica, 
embora todos tenhamos o maior interesse em pro
mover lutas que tragam avanços para a classe tra
balhadora. Parece-me que essa idéia de direito difu
so alcançando não a sociedade toda, mas segmen
tos da sociedade, distorce a verdadeira noção de di
reitos difusos. 

Portanto, entendo também que isso deve 
ser objeto de apreciação pela Comissão de Cons
tib.ição, Justiça e Cidadania, conforme solicitou o 
eminente Senador Josaphat Marinho, com muito 
acerto. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A Pre

sidência deseja lembrar aos Srs. Senadores que a 
Ordem do Dia de hoje tem 14 itens, sendo que os 
dois últimos exigem votação nominal dos Srs. Sena
dores. 

Para encaminhar a votação, concedo a palavra 
ao Senador Ronaldo Cunha lima, que foi o Rela1or 
da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania 

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, eu havia st:bscrito um re
querimento, formulado pelo Senador· Hugo Napo
leão, pedindo o adiamento da votação da matéria 
para poder reexaminá-la na qualidade de Relator. 
Ocorre que o Senador Josaphat Marinho levanlou 
um problema que entendo prejudicial ao requerimen
to que fonnulei, juntamente com o Senador Hugo 
Napoleão, porque o nosso foi no sentido de adiar a 
votação, enquanto que o do Senador Josaphat Mari
nho foi no sentido de fazer retornar a matéria à Co
missão de Constilt.ição, Justiça e Cidadania, para 
reexarne, face ao questionamento jurídico suscitado 
por S. Ex .. 

E, em verdade, Sr. Presidente, como relator, 
reconheço procedência na argumentação do Sena
dor Josaphat Marinho, até porque a proposição foi 
apresentada na Câmara dos Deputados em 1991 e 
já em 1993 era promulgada a Lei CofT1llementar n2 
75 que "dispõe sobre a organização, atribuições e o 
estatuto do Ministério Público da União", cujo art 83, 
III, comete ao Ministério Público do Trabalho a atri
buição de •promover ação civil pública no âmbito da 
Justiça do Trabalho, para defesa dos interesses oo-

letivos, quando desrespeitados os interesses sociais 
constitucionalmente garantidos". 

Por essa razão, adiro ao requerimento do Se-
nador Josaphat Marinho, para que a matéria retome 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a 
fim de que seja suprida essa omissão de meu pare
cer. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 
deseja esclarecer ao Senador Ronaldo Cunha Uma 
que o requerimento do Senador Josaphat Marinho 
propõe o retomo da matéria à Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania para revisão do seu mé
rito, enquanto o requerimento subscrito por V. Ex• e 
pelo Senador Hugo Napoleão propõe simplesmente 
o adiamento dà votação da matéria. Portanto, o re
querimento do Senador Josaphat Marinho tem prefe
rência sobre o requerimento de V. Exª 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
solicito a palavra para encaminhamento de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao Senador Hugo Napoleão, Líder do 
PFL no Senado. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, como acabou de dizer o Senador Renal
do Cunha lima, apresentei requerimento de adia
mento da matéria, tendo em vista a existência de le
gislação correlata e sobretudo de veto anterior. Eu 
gostaria exatamente de examinar as razões do veto. 
Comentava comigo o nobre Senador José lgnácio 
Ferreira que as modificações pretendidas pelo inciso 
IV do art. 12 estenderam à saúde física e mental e 
aos interesses difusos dos trabalhadores ;a cobertura 
do presente projeto de lei, o que poderia, evidente
mente, ensejar um número muito grande, talvez até 
intenninável, de novas ações trabalhistas. 

Sobreveio o requerimento do nobre Senador 
Josaphat Marinho, que tem preferência. Quero dizer, 
pela liderança, que concordarei com o requerimento 
de S. Ex", aguardando minha manifestação para o 
exame da matéria na respectiva Comissão. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Após a 

manifestação de V. Ex" e também já tendo ouvido o 
Senador Ronaldo Cunha lima, a Mesa entendeu 
que V. Ex", assim como o Senador Ronaldo Cunha 
lima, subscrevem também o requerimento do Sena
dor Josaphat Marinho. 

Encerrado o encaminhamento de votação, pas
sa-se à votação da matéria 
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Em votação o requerimento apresentado pelo 
Senador Josaphat Marinho. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria volta à Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania para revisão. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 6: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 

da Cãmara ~ 5, de 1995 (n'< 5.653/90, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre lim~es de potência dos aproveita
mentos das quedas d'água e outras fontes de ener
gia hidráuüca de capacidade reduzida e dá outras 
providências, tendo 

Pareceres, sob ~412 e 608, de 1995, da Co
missão 

- de Serviços de Intra-Estrutura, 12 pronun
ciamento: favorável ao Projeto, nos tennos do 
Substitutivo que oferece, com voto em separado, do 
Senador José Eduardo Outra; 2" pronunciamento: 
pela rejeição das emendas ~ 2 a 4, de Plenário. 

Discussão do projeto, do subsmutivo e das 
emendas, em tumo único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência 
regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o 

projeto e as emendas. 
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de se 

redigir o vencido para o tumo suplementar. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a 
palavra o Senador .Eduardo Suplicy, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Pela Or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores, foi entregue um requerimento à Mesa 
Solicito a V. Ex" que seja lido antes da votação da 
matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. Ex" 
tem razão. Por um lapso da Mesa, o papel ficou do
brado e a Presidência submeteu a matéria à vota
ção, sem o requerimento de V. Ex" 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1"- Secretário em exercício, Ney Suassuna. 

t: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"-1.302, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento 

Interno, requeiro adiamento, por 29 (vinte e nove) 
dias, da discussão do Projeto de Lei da Cãmara n< 
5,de 1995. · 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Se
nador Eduardo Matarazzo Suplicy, Líder do PT. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Carlos 
Bezerra. 

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, entendo que houve falha da Mesa 
ao não ler o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - t: ver
dade, V. Ex" tem razão. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Porém, a matéria 
está aprovadà. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Per
doe-me Ex". A Mesa reconheceu que houve um lap
so. Havia um requerimento que deveria ser submeti
do à votação. Por um lapso - repito -, a matéria ficou 
no meio do processo e não foi lida a tempo. Mas, em 
seguida, f9i veóficado o erro; e a Mesa, reconhecen
do que errou, vai submeter o requerimento do Sena
dor Eduardo Suplicy à apreciação do Plenário. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Mas a matéria foi 
aprovada, está decidida 

O SR. EDUARDO SUPLICY - No entanto, ten
do a Mesa cOnsiderado e verificado o erro, foi anula
da a votação. 

Eu gostaria, Sr. Presidente, aliás, porque foi 
solicitado ••• 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral. 

Senador Suplicy, o Senador Bernardo Cabral 
está com a palavra 

O SR. EDUARDO SUPLJCY - Pensei que eu 
estivesse com a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Oda:ir Soares) - Mas V. Exª 
se enganou 
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O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
quero defender a posição da Mesa. O equívoco que 
houve foi material, e o erro material é pacífico de re
tificação. É evidente que, num gesto que caracteriza 
bem a democracia da Mesa, V. Ex• retifica uma posi
ção, o que não poderia deixar de fazer. Portanto, V. 
Exª está com razão quando reverte e manda nova
mente à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 
agradece a intervenção de V. Ex" e esclarece, mais 
uma vez, que sobre a mesa encontrava-se o requeri
mento do Senador Eduardo Suplicy. EStava registra
do no encaminhamento da matéria a existência do 
requerimento, razão pela qual a Mesa reviu a sua 
decisão, submetendo à votação o requerimento do 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce-
do a palavra a V. Ex• · · · 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, trata
se de matéria que tem sido objeto da atenção e es
tudo do Senador José Eduardo Outra. Em função de 
S. Exª ter sofrido um acidente, há dois dias, em Ara
caju, e estar, ele e sua senhora, ferido - felizmente 
fora de perigo, mas impossibilitado de estar aqui-, 
pediu a atenção de poder discutir essa matéria 
Essa é a razão pela qual estamos apresentando o 
requériinento de adiamento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 
esclarece ao Plenário que o requerimento é de adia
mento da votação. O adiamento não implica nenhu
ma modificação do mérito da matéria ora em discus
são. 

Em votação o requerimento do Senador Eduar
do Suplicy. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

A matéria fica adiada per 29 dias. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 7 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 89, de 1995 (nº 
4.108193, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe so
bre o Conselho Nacional de Ciência e T ec
nologia, tendo 

Parecer favorável, sob nº 560, de 
1995, da Comissão 

- de Constituição, Justiça e Cidada
nia. 

Sobre a mesa, requerimento que será 6do pelo 
Sr. 1 Q Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.303, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regimento 

I ntemo, requeiro adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 89 de 1995, a fim de que sobre 
ele seja ouvida a Comissão de Educação. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1995. -
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, a matéria a que se refere vai à 
Comissão de Educação. -

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 8 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Decreto Legislativo nº 34, de 1993 (nº 
237/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto da Convenção nº 169 da Or
ganização Internacional do Trabalho sobre 
os povos indígenas e tribais em países inde
pendentes, tendo 

Pareceres sob nºs 603 e 604, de 1995, 
das Comissões 

- de Relações Exteric-res e Defesa 
Nacional, favorável ao Projeto, com restri
ções aos arts. 16, 17 e 32, e pela audiência 
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, quanto ao entendimento dado ao 
art. 14, com reflexo sobre os arts. 15 e 16; e 

- de Constituiçao, Justiça e Cidada
nia, favorável ao Projeto, urna vez não en

- centrado óbice à adoção do texto do art. 14. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Discus
são do projeto em turno único. (Pausa) 

O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE.(Odacir Soares)- Em se
guida, concederei a palavra a V. Ex• para uma ques
tão de ordem. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1 Q Secretário em exercício, Senador Ney Suas
suna 

É lido o seguinte 
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REQUERIMENTO N•1.304, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento 

Interno, requeiro o adiamento da discussão do Pro
jeto de Decreto Legislativo no 34, de 1993, a fim de 
que a matéria seja reexaminada pela Comissão de 
Relações ExteriorEjS e Defesa Nacional, bem como 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
tendo em vista novas ponderações do Governo Fe
deral, quanto à forma disposta na Convenção 169, 
em seus aspectos legais. 

Justificação 

Tendo em vista divergência e a lacuna existen
te entre os pareceres da CRE e CCJ com relação 
aos artigos 14, 16. 17 e 32 da Convenção no 169 e 
pela CCJ para que possa analisar com maior profun
didade dos artigos mencionados. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Se
nador Romero Jucá. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a 
palavra o Senador Romero Jucá, para encaminhar a 
votação do requerimento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, só para justificar que, tendo sido relator da 
matéria, recebi, hoje, o ofício do Ministro da Justiça, 
Nelson Jobim, que qÚestiona três pontos que consi
dera, nos estudos do Ministério da Justiça, inconsti
tucionais. 

Pede o Ministro que seja ouvida, novamente, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Resolvi, por bem, aceder, apresentar o requeri
mento e peço que seja aprovado, tendo em vista 
que é um acordo internacional e que o País não po
deria entrar em conflito, nessa questão, com a nossa 
Constituição. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em vo

tação o requerimento. (Pausa) 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria volta à Comissão de Relações Exte

riores e Defesa Nacional, bem corno à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 61 , de 1995 (no 
69/95, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Protocolo de Buenos Aires 

sobre Jurisdição internacional em Matéria 
Contratual, concluído em Buenos Aires, no 
ãmbito do Mercado Comum do Sul (Marco
sul), assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 
1994, tendo 

Parecer favorável, sob no 605, de 
1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Discussão em turno único do projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão. em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para reda

ção final. 
. OSR. PRESIDENTE (OdacirSoares) -Item 10: 

Discussão, em turno únioo, do Projeto 
de Decreto Legislativo no 68, de 1995 (no 
63/95, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Aoordo de Cooperação 
para a Prevenção ao Uso e Combate à Pro
dução e ao T ráfioo Ilícito de Entorpecentes e 
Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre 
o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da Federação da Rússia, em 
Moscou, em 11 de outubro de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob no 606, de 
1995, da Comissão 

- de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. 

Discussão em turno único do projeto. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Encerrada a discussão, em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora, para reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 11: 

Discussão,. em turno únioo, do Projeto 
de Decreto Legislativo n'! 83, de 1995 (n'! 
61/95, na Cãmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 
para o Combate ao T ráfioo Ilícito de Madei
ra, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú- · · 
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blica do Paraguai, em Brasma, em 12 de se
tembro de 1994, tendo 

Parecer favorável, sob n" 607, de 
1995, da Comissão 

- de Relaçoes Exteriores e Defesa 
Nacional. 

- Discussão em turno único do Proje!o. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permane

çam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Dire!ora, para reda

ção final 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 12: 

Discussão, em turno único, do Proje10 
de Resolução no 93, de 1995 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econõmicos 
como conclusão de seu Parecer no 539, de 
1995), que au10riza a Companhia Vale do 
Rio Doce - CVRD a contratar operação de 
crédi10 externo, no valor equivalente a até 
cinqOenta milhões de dólares norfe.ameJica. 
nos, jun!o ao Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimenlo - BIRD, com 
garantia da União. 

A matéria cons!ou da Ordem do Ola da sessão 
de 28 de setembro último, quando teve sua discus
são adiada para hoje. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Arlindo 
Porlo, rela10r da matéria na Comissão de Assunlos 
Econômicos. 

O SR. ARUNOO PORTO - (~G. Para 
proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, o nosso parecer vem 
ao encontro da aprovação de financiamenlo da 
Companhia Vale do Rio Doce, para atender espe
cialmente projelo de conservação e reabilitação am
biental da Vale do Rio Doce na região de Carajás. 

A documentação, conforme mensagem e expo
sição de motivos do Ministro da Fazenda, da Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria 
do Tesouro Nacional, está dentro da formalidade le
gal. O financiamen!o é junto ao BIRD. 

O projelo em questão visa, de maneira clara, a 
assistência aos investimen!os em programas am
bientais, assistência à mudança no sistema de pro
cedimenlos necessários ao reforço das políticas de 
gerenciamento ambiental e o alívio do impaclo am-

. biental e social de algumas operações da empresa 

que atua na área. O valor do financiamento é da or
dem de US$50 milhões. 

É importante destacar que do PPA para este 
ano consta a aplicação desses recursos, que estão 
dentro do programa de dispêndios globais da Com
panhia Vale do Rio Doce. 

Entendo que, não obstante, a empresa estar 
sendo 1ralada num processo de privatização, nao PQde
mos diliclitar a mantJenção das a;JÕ8S das erqxesas, 
enquanlo aguardamos esse processo de privatização. 

O fundamental é que o recurso ai está, dispo
nível para que possamos ter às condições ambien
tais daquela região favoráveis e, mais do que isso, 
preservadas no atendimenlo ao aspeclo econômico. 
A empresa tem uma função econõmica importante e 
não podemos nos esquecer de que hoje o emprego 
é fundamental na questão social. 

É o parecer que estamos apresentando a este 
Plenário, favorável à aprovação do financiarnenlo e 
do empréstimo. ._ 

O SR. CARLOS PATROCINIO- Sr. Presiden
te, peço a palavra, para discutir a matéria 

O SR. PRESIDENTE (OQacir Soares) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, 
para discutir. 

O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO. Para 
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, eu gostaria de cfiSCUfit esta matéria, 
e principalmente de entender certas questi5es. 

A Companhia Vale do Rio Doce está inserida 
no Programa Nacional de Desestatização, e hoje te
mos a coluna do Joelmir Beting questionando: 
Quanto vale a Vale? Um consórcio internacional de 
consuHOria haverá de decidir até o mês de julho do 
ano que vem esse valor da Vale do Rio Doce. 

Estamos endívidando a Companhia Vale do 
Rio Doce com a autorização de mais empréstimos, a 
serem empregados, é bem verdade, na área do 
meio ambiente, para restaurar lesões já provocadas 
e para conservar áreas que ainda necessitam da 
proteção ambientaL 

É claro que sou favorável a esse proje10 de lei, 
porque entendo que a Vale vem cumprindo com 
muita eficácia o seu papel. Mas existem vários obs
tácUos para a privatização da Vale do Rio Doce. 
Ainda no decorrer desta semana, ou da semana 
passada, foi levantada uma questão que a Vale do 
Rio Doce tem com os Estados de Mato Grosso e 
Maio Grosso do StJ, com relação à empresa, pare
ce-me, que de mineração de urucum, que teria sido 
alienada pela Vale do Rio Doce, com valores mtito 
aquém do que vale. 
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E existe, confonne ateria o eminente jornalista 
Joelmir Beting, o problema dos direitos minerários 
que teria que ser discutido, ou seja, quanto valem os 
alvarás de pesquisa e o decreto de lavra que inte
gramo acervo da Vale do Rio Doce. 

Perianto, Sr. Presidente, embora esteja dispos
to a aprovar esse projeto de lei, creio que a privati
zação da Vale do Rio Doce, cuja concorrência para 
consultoria, para estabelecer o preço e o modus 
operandi se encerra na próxima terça-feira, deveria 
ser abandonada pelo Governo Federal. Temos inú
meras, milhares - podemos dizer assim -de empre
sas privatizáveis em nossc País, inclusive empresas 
palatáveis, e a privatização da Vale do Rio Doce, 
confonne assevera o eminente jornalista Joelmir Be
ting e até o eminente Presidente do BNDES, Edmar 
Bacha, que reconhece que o exame dos direitos rni
nerários e dos potenciais do SI.Ílsolo dessa grande 
companhia complica muito o processo de privatiza. 
ção da Companhia Vale do Rio Doce. 

Porlanto, tenho a certeza de que inú:neros Par
lamentares haverão de pensar na privatização da 
Vale do Rio Doce, mas depois de privatizadas todas 
as outras empresas palatáveis em nosso Pafs. 

Era o qtie tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conti

nua em discussão a matéria 
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce

do a palavra a V. E# 
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu

tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SJ!Is e 
Srs. Senadores, este é um assl.Ulto que merece a 
nossa atenção, porque é multifacetado. Há diversos 
aspectos contraditórios, que se entrecruzam neste 
processe. 

Por um lado, a DJ'I Helena Landau, encarrega
da do processo de privatização no BNDES, afirma 
que o montante recebido até agora como reslitado 
das privatizações seria de apenas R$23 bilhões, in
suficiente, porlaniO, para pagar os juros da dMda 
pública interna durante o próprio processo de privati
zação. Assim, ao invés de desistir da privatização, 
porque a mesma não teria fundos suficientes sequer 
para girar a dívida pública, a Dr"- Helena Landau pre
tende aumentar o patrimõnio das empresas privati
zadas, elevando o número das empresas que serão · 
transferidas para o capital privado. 

Aqui, já houve ocasião de protestar e de cha
~r a atenção deste Plenário para o falo de que o 

pagameniO antecipado da dMda externa - que é 
hoje objeiO de um artigo do jornalista Jânio de Frei
tas - teve como efeito, em um mês apenas, o au-

. manto de 1 1% na cotação dos títulos no mercado 
dos papéis da dívida externa brasileira Portanto, es
ses papéis, que serão utilizados na conta das em
presas estatais, estão sendo inflados, inchados, va
lorizados, para raduzir o valor pelo qual serão vendi
das as empresas estatais. 

Constatamos que, no caso da VASP, também 
o empréstimo do BNDES foi fei!o ao arrepio da lei, 
no dia seguinte ao da privatização da V ASP. E esse 
empréstimo não poderia ser feito a uma empresa 
privada, como aconteceu naquela ocasião. Ou seja, 
o que percebemos é que esse processo perverso de 
privatização constitui, na realidade, uma doação, da 
qual serão os herdeiros privilegiados, cerlamente, o 
sistema financeiro nacional e o estrangeiro. 

PI'OCU'a-Se enfeitar a noiva para alienar as em
presas estatais, recheadas por operações como 
esta, empréstimos prMiegiados como este, que, se 
obtidos por ll'l1a empresa estatal, deveriam receber 
o nossc apoio e os nossos encõmios. No entaniO, se 

. se trata de um processo no qual se •enfeita a noiva• 
para privatizá-la a preço vil, devemos protestar con
tra isso. 

Li este semana o resUtado de uma investiga
ção sobre o patrimõnio da Vale do Rio Doce, uma 
prospeCção a respeito de toda a sua riqueza patri
monial no que diz respei!o às jazidas e aos recursos 
minerais que essa empresa detém. É de U$354 bi
lhões a avaliação desse patrimõnio, e o Sr. Edmar 
Sacha, Presidente do BNDES - chefe, perianto, da 
privativista Dr. Landau -, declarou, nesta casa, que 
desconhece o valor dessa empresa que o Governo 
insiste em privatizar. 

Por conseguinte, manifesto-me contra a con
-cessão desse empréstimo, porque suspei!o que ele 
. visa apenas •enfeitar a noiva', valorizar o patrimõnio 
que será privatizado com esse erl)préslimo que só 

· uma empresa estatal poderia gozar. 
MuiiO obrigado. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce

do a palavra ao Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 

discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
SJ'Is e Srs. Senadores, estimaria que o Presidente 
da Comissão de Assl.UliOs Económicos prestasse ai
Qll'llaS informações ao Plenário sobre esse projeiO 
que prevê a autorização de contratação de operação 
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· de crédito externo com garantia da União, no valor 
de U$50 milhões, junto ao Banco Internacional para 
a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, desti
nado ao financiamento parcial do projeto de conser
vação e reabilitação ambiental da Companhia Vale 
do Rio Doce. 

Essa companhia está em processo de privati
zação. Há editais publicados. Vale dizer que se pre
tende transformar a condição jurídica da empresa A 
intenção governamental é transformá-la em empresa 
privada Se essa é a intenção com o processo em 
curso, como se vai aufl'Jrizar a contratação de uma 
operação de U$50 milhões em garantia dessa em
presa? Se se consumar' dentro de meses a privatiza
ção da Vale do Rio Doce,. não se estará dando ga
rantia desse montante a uma empresa privada? É 
um problema posto diante do Plenário do Senado 
Federal. 

Ingressa no plenário, neste momenlo, o nobre 
Presidente da Comissão de Assuntos Econõmicos. 
Indagaria a S. Ex" se não seria interessante retirar
mos esse projelo da pauta para que retomasse à 
Comissão e a matéria fosse examinada sob esse 
ângulo. Se a Vale do Rio Doce vai ser privatizada, e 
o Governo já reiterou a sua manifestação de trans
formá-la em empresa privada, como se irá dar ga
rantia de um empréstimo desse montante? Dir-se-á 
que ainda não foi privatizada. Mas o processo de pri
vatização está em curso, editais já foram publicados 
e, pelo que a imprensa divulgou, nomeados os ava
liadores que irão proferir os seus pareceres a respei
to do patrimõnio da empresa 

O Congresso Nacional não estará procedendo 
temerariamente se votar esta lei, se votar este pro
jeto? 

O Sr. Gilber1D Miranda - Permite-me V. Ex~ 
um aparte 7 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com prazer, 
ouço V. Ex"-

0 Sr. Gilber1D Miranda - Senador Josaphat 
Marinho, sendo citado por V. Ex"- como Presidente 
da Comissão de Assuntos Econõmicos, informo-lhe 
que já discutimos essa matéria aqui, no Plenário, e, 
depois, na referida Comissão. 

O empréstimo está sendo tomado em condiçõ
es bem favoráveis. Trata-se de um projelo de prote
ção ambiental necessário de ser realizado. Na épo
ca em que discutíamos na Comissão e aqui, reitera

. mos que, no momenlo em que a Vale for vendida 
na publicação do seu eclital de venda colocaremos 
uma condição: que sejam substituídos os emprésti
mos dos quais o Tesouro Nacional é avalista. Se for-

mos avaliar o endividamento da Vale, veremos que 
ela tem vários outros financiamenlos. Deveríamos, 
sim, fazer constar no edital que todos esses finan
ciamenlos seriam assumidos pelo comprador. Mas 
não podemos deixar a Companhia parada, sem to
mar esse empréstimo prioritário, ainda mais, especi
ficamente, para essa questão ambiental. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Releve-me 
V.Exª; o problema não é tão simples, porque envolve 
terceiro, que é o banco emprestador. Quem dirá que 
o banco aceita a transferência da responsabilidade 
do Governo brasileiro, da Nação brasileira para um 
outro órgão? 

O Sr. Gilber1D Miranda - V. Ex• tem tooa ra
zão, mas, caso isso venha a acontecer, o Governo 
brasileiro dispõe de mecanismos suficientes para r&-·· 
solver essa questão, tendo em vista que a Compa
nhia permanecerá em solo brasileiro, as suas rique
zas, os minérios continuarão sendo todos do País, 
então, o Governo poderá dar uma garantia do 
BNDES, transferi-la ou poderá manter a garantiã do 
T escuro. Há formas de se ressarcir, porque a eom
panhia não vai embora Creio que é necessário que 
não venhamos, de forma alguma, parar a Compa
nhia e fazer com que ela não invista. Mas V. Exª tem 
toda razão nas ponderações que faz a respeito des
sa questão, se o banco vai concordar ou não. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- O argumenlo 
de V. Exª, antes de tudo, prova a temeridade da pri
vatização da Vale do Rio Doce. Se ela.tem essa im
portância, se o projeto de proteção ambiental tem 
esse relevo, o de que não se devia cogitar era da 
privatização dessa empresa, inclusive para que ela 
pudesse realizar tranqüilamente esse projeto de pro
teção ambiental. 

De qualquer modo, o Congresso estará votan
do temerariamente. Estará dando uma garantia para 
uma empresa que está em processo de privatização. 
E, presumindo, consumada a privatização, o credor, 
que vai fazer o empréstimo, concordará na mudança 
do responsável pelo empréstimo. Ora, isso não é 
normal; isso, antes, é anormal. Essa é a ponderação 
que trago, entendendo que a matéria deveria voltar 
à Comissão de Assuntos Econõmicos, para que ela 
demorasse .sobre esse aspeclo, que não é simples, 
envolve a responsabilidade do Senado e a da Nação 
brasileira, que vai garantir o empréstimo. Tumul
tuam-se as queslfíes, tumultuando a responsabilida-

. de do Congresso e da Nação brasileira. 
Sr. Presidente, era o que queria ponderar. 
O SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Conce- ·as àusl!i;lianos que estavam bem aquém -e 
do a palavra, para discutir a matéria, ao nobre Sena- são todos privados -vieram crescendo, crescendo e 
dor Jefferson Péres. estão hoje com 32,6%e vão ultrapassar a Vale, por-

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para que cada vez que ela precisa e há financiamento à 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, disposição, tem que passar pelo Governo. E, no ci'no-
Sf's e Srs. Senadores, com o devido respeito pelos mento em que passa pelo Governo, o seu endivida-
Srs. Senadores que levantaram preoct.!JSçãO em mento é sornado ao nacional, que é proibido. E, senão, 
tomo desse empréstimo, penso que estão vendo quando o Governo permite, tem que passar pelo Sena-
fantasma ao meio dia. Não há risco nenhum para o do Federal, que fica em dúvida se pode emprestar 
T escuro Nacional. Trata-se de um empréstimo à US$50 milhões para quem possli US$8 bilhões. 
companhia estatal mais saudável deste País; empre- Esse montante é necessãrio para obrigações 
sa que vale hoje, no mercado, US$12 bilhões, fora assumidas. Ela tem a obrigação de cumprir esse de-
os direitos minerãrios. O empréstimo é feito pelo ver da proteção ambiental, mas não dispõe de caixa, 
Banco Mundial, pelo Banco Internacional de Recons- porque não pode se endividar, como faz e pode a 
t~uição e Desenvolvimento, não por um banco particu- ·iniciativa privada. 
lar. Quarenta ê nove por cento da Vale do Rio 

Como disse o Senador Gilberto Miranda, na hi- Doce já são privados; apenas 51% não são. E esses 
pótese de a empresa ser privatizada, o seu ativo não 51% amarram os· destinos desta instituição que, 
sairã do País, ficará todo no Brasil, ainda que seja cada vez mais, tem pressa em fazer negócios no 
estrangeira essa empresa Se ela não honrar o em- mundo dinâmico. 
préstimo, a União tomará seus bens, que são mlito Cito o exemplo do que aconteceu com os co-
mais do que suficiente para cobrir irrisório emprésti- reanos, que queriam fechar um negócio de pelotiza-
mo de US$50 milhões. E qual a finalidade do em- ção em Tubarão, mas não era possível cumprir a bu-
préstimo? Preservação ambiental - chamo a atenção rocracia brasileira Ainda bem que o Presidente e os 
dos Senadores do Norte -; é para o corredor de Ca- Ministros, principalmen~ o Ministro da Pasta, tive-
rajãs. Vamos paralisar a Companhia Vale do Rio ram a coragem de assumir o risco. Por isso, não 
Doce, porque vai ser privatizada, sem nenhum risco perdemos esse negócio com os coreanos, que foi 
para a União? extremamente vantajoso para o Brasil. 

Desculpem-me Srs. Senadores, mas o Senado Pensar sobre mitos, ou mais do que isso, pen-
não pode negar esse empréstimo. sar com medo e com temeridade, é um risco para a 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço nossa Nação. 
a palavra para discutir. O subsolo, pela nossa Constituição, é nacional 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce- e as concessões são temporárias, concedidas pelo 
do a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna Governo; não são passáveis sem autorização da 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para dis- República 
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf's Não vejo, não temo e fico impressionado como 
e Srs. Senadores, muito tem-se ouvido de mito so- pessoas mitificam uma situação que na minha cabe-
bre a Vale do Rio Doce. Na realidade, hoje ela não ça é clara e meridiana. Não hã por que temer um 
vale US$12 bilhões; se fossem vendidas as ações, empréstimo desse tamanho, nem tampouco que a 
valeria US$6,5 ou US$7 bilhões, e poderá chegar a Vale seja privatizada, pois isso ocorrerã em outubro 
valer US$12 milhões, dependendo da inteligência e do ano que vem. Se agirmos assim, ela vai ficar imo-
arte que tenhamos nessa moldagem da privatização. bilizada e, nessa época, valerá muito menos do que 

Mas vamos supor que sejam US$8 ou US$1 O está valendo hoje. ... _ . . .. 
bilhões. Eata empresa possli um endividamento de · O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 
US$1 bilhão somente, e é esse exatamente o pro- lembra aos Srs. Senadores que está em discussão o 
blema, Srs. Senadores. Toda a Diretoria da Vale do Item 12 da Ordem do Dia e que os Itens 13 e 14 de-
Rio Doce torce pela privatização, porque ela está mandam votação e sessão secretas. Por isso, solici-
cerceada, está amarrada a grilhões. ta a V. Exis que permaneçam em plenário. 

A Vale do Rio Doce, hoje, detém 34% do mer- O SR. ARLINDO PORTO - Sr. Presidente, 
cado mundial de minério e não está crescendo na peço a palavra para discutir. 
velocidade em que precisaria crescer, num mercado O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce-
extremamente ágil. do a palavra ao nobre Senador Arlindo Porto, que foi 
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o seu Relator na Comissão de Constill.ição, Justiça 
e Cidadania 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, volto a trazer alguns esclareci
mentos aos nobres Senadores. Com todo o respeito 
ao nobre Senador Josaphat Marinho, com relação a 
sua proposta de voltar o projeto à Comissão de As
suntos Econômicos, gostaria apenas de informar ao 
Plenário que, no momeflto da votação deste assunto 
na Comissão de As:;untos Econõmicos, estavam 
presentes os oito Srs. Senadores, o que demonstra 
que o assunto foi excessivamente debatido, discuti
do e, ao final, votado. 

Gostaria também de destacar que, inde
pendente da privatização ou não da Vale do Rio 
Doce, as alividades da empresa devem continuar. 
Ela não pode interrompê-las porque, a partir daí, não 
é apenas um financiamento, mas operações que 
ocorrem no dia-a-dia, a preservação ambiental tem 
que acontecer, pois é muito mais econõmico fazê-la 
do que, depois, fazermos a rea.peração ambiental. 

Mais do que isso: se a empresa for privatizada, 
sua dívida também será privatizada, não há por que 
separar a questão patrimonial daquela de compromis
so financeiro. O seu passivo deverá também ser priva
tizado, destacando, ainda, o financiamento pelo perio
do de 16 anos de prazo, com 6 anos de carência e 1 O 
anos para iniciar o pagamento a partir do ano 2001. 

Em função disso, entendo que o assunto, de
pois de exaustivamente debatido na Comissão, na
turalmente, deverá ser discutido aqui, mas, protelar 
a decisão, protelar o ·momento da votação, seria pre
judicar ainda mais as ações do povo brasileiro. O 
momento exige que tomemos uma posição, que, no 
meu entendimen!o, deve ser tornada aqui, no plená
rio desta Casa 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra, para discutir a matéria, à nobre Sena
dora Júnia Marise. 

A SR~ JÚNIA MARISE (PDT-MG. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e 
Srs. Senadores, tem procedência a questão de or
dem levantada pelo Senador Josaphat Marinho, exa
tamente por estarmos aqui votando um projeto que 
oferecerá os recursos internacionais para uma com
panhia que, até agora, o Governo está dizendo que 
vai privatizar. 

Esta é uma preoct.ij:lação que~ certarriente, pai
ra sobre todos nós e principalmente sobre a opinião 
pública do nosso País. 

Devemos chamar a atenção, neste dia, para a 
votação o empréstimo de US$50 milhões do Banco 
lnteramericano de Desenvolvimento- BID, à Compa
nhia Vale do Rio Doce para que ela passa imple
mentar um projeto, um programa ml.ito importante, 
pois localiza-se na área ambiental em que as suas 
empresas estão sediadas hoje em todo o País. 

Quero dizer que não discuto a questão da pri
vatização da Vale do Rio Doce, até porque já temos 
uma Frente Parlamentar do Congresso Nacional, 
com quase 300 assinaturas de deputados e senado
res de todos os partidos, uma frente suprapartidária, 
e existem projetos em tramitação tanto llé: Câmara 
dos Deputados, quanto no Senado Federal, procu
rando, exatarnente, preservar a Companhia Vale do 
Rio Doce do processo de desestatização do Gover
no Federal e do BNDES. 

Esta é a nossa luta, e nela devemos nos empe
nhar. Por esse motivo, não quero discutir a questão 
da privatização da Vale do Rio Doce. 

Sr. Presidente, voto favoravelmente a esse em
préstimo, porque es!ou defendendo a Comp<Ínhia 
Vale do Rio Doce como empresa estalai de nosso 
Pais. E vamos lutar até o limite de nossa resistência 
política para demonstrar ao País, à Nação e ao pró
prio Presidente da RepCblica a inoportunidade de 
qualquer decisão do Governo Federal em relação à 
privatização da Vale do Rio Doce. 

Tenho a certeza de que poderemos, junto ao 
Governo Federal - e as manifestações têm sido aca
loradas de vários parlamentares e até mesmo de 
Governadores do PSDB, como o Governador Almir 
Gabriel, do Pará -, ser contrários à privatização da 
Vale do Rio Doce. Se ela é uma empresa saudável, se 
dá lucro, se é a maior empresa mineradora do !TUldo, 
não há por que o Governo Federal privatizá-la. 

TIVemos, nos últimos dias, a presença um gru
po de japoneses que certamente devem estar que
rendo dizer para o Governo ou para o Brasil o valor 
do cheque que eles darão pela compra da Vale do 
Rio Doce. E nós veremos, se for mantida a decisão 
de privatizar a Companhia Vale do Rio Doce, um 
verdadeiro leilão de interesses estrangeiros para sua 
aquisição. Não é isso que queremos. 

J:: exatamente para continuar essa nossa deci
são e luta para defender a Companhia Vale do Rio 
Doce, preservá-la como patrimOnio nacional, que vo
tamos favoravelmente a este projeto, porque quere- .. 
mos que ela tenha as -condições necessárias para 
fazer o seu grande projeto ambiental nos Estados e 
nas áreas em que hoje se encontra instalada 
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Quero reafirmar aqui, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, que fazendo isso, estaremos, cada 
vez mais, registrando ·o nosso compromisso com a 
preservação da Companhia Vale do Rio Doce. Tere
mos, no final do mês, uma relllião, um ato simbólico 
no Estado do Pará com todas as üderanças da Re
gião Amazônica, que certamente estarão dando, 
mais uma vez, o seu recado ao Presidente da Repú
blica e àqueles que desejam retirar do patrimônio 
nacional a Companhia Vale do Rio Doce e entregá-
la a grupos estrangeiros. • 

Essa avaliação de R$6 bilhões não chega sequer 
a ser corJ'l)arada com o palrimôrio da Companhia Vale 
do Rio Doce. Talvez, esse tenh:: sido, quem sabe, ova
lor dado por esses estrangeiros, por esses gn.pos japo
neses que estão interessa:los no palrimônio da Compa
nhia Vale do Rio Doce e que, certamente, são hoje os 
maiores compradores de minério do mLildo. 

Portanto, Sr. Presidente, com esta posição que 
estou adotando, coerente com o nosso ponto de vis
ta de continuar lutando e detendendo a Companhia 
Vale do Rio Doce, não faltarei, naste momento, com 
o apoio a essa empresa, para que a mesma possa 
ii'Tlpiamentar o seu programa ambientai em todas as 
regiões do Pafs. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conti

nua em discussão a matéria 
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente, 

peço a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Quero 

esclarecer que se encontram inscritos para usarem 
da palavra, a partir do·Senador Emandes Amorim, os 
Srs. Senadores Eduardo St.plicy, Jader Bmbalho, Ber
nardo Cabral, Francefmo Pereira e Esperidião Amin. 

Concedo a palavra a V. ~ 
O SR. ERNANDES AMORIM ( -RO. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.)"- Sr. Presidente, Sr"s 
e Srs. Senadores, teria até desistido de falar desta 
tribuna, porque já .defendi meu voto contrário a esse 
empréstimo. 

Neste momento, avaliam uma empresa desse 
nfvel, que aufere lucros e que tem um grande pabi
mônio, por volta de US$6 bilhões ou US$7 bilhões. 
Mas sabemos que o patrimOnio dessa e!11lresa é 
dez ou vinte vezes maior do que esse valor. Uma 
empresa que fornece lucro não deveria estar aqui 
pedindo um e!11lréstimo de US$50 bilhões. 
-· ·· ·· E há una. cilitã ~ em nosso Pars. na 
hora em que solicitam US$50 milhões para uma em
presa que dá lwo e eslá à beira de uma privalizaçikl. 

Neste momento, ao lado do Senador Lauro 
Campos, do Senador Josaphat Marinho e de outros 
Srs. Senadores, quero marcar o meu voto contra 
esse empréstimo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, 
para discutir a matéria 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-5P. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Se
nador Odacir Soares, Sr"s e SI'S. Senadores, o pro
jeto refere-se à autorização para contrato de crédito 
externo pela Companhia Vale do Rio Doce, no valor 
de US$50 milhões. As condições do pagamento são 
vantajosas à companhia, já que prevêem a quitação 
no prazo de 1 O anos, com juros definidos pela Libor 
semestral mais 0,5% ao ano de spread, e commn. 
ment fee de 0,75%. Essas taxas podem ser reduzi
das ou aumentadas de acordo com a "margem mé
dia" de custo de captação de recursos pelo banco. O 
contrato prevê, ainda, a redução de 0,35% ao ano, 
nos custos do empréstimo, caso não haja qualquer 
problema quanto ao cronograma de pagamento das 
parcelas semestrais. 

O empréstimo se destina a projetas de investi
mento em programas ambientais e de alfvio do im
pacto ambiental e social de algumas operações da 
CVRD, em particular no corredor de Carajás e parte 
de sua área de influência. 

Deve-se ressaltar que esse empréstimo é 
stbstancialmente favorecido por se tratar de uma 
empresa de excelência em sua área de atuação e 
ser uma estaial que conta com o aval do Tesouro 
Nacional. 

As intenções do Governo em privatizar a Com
panhia Vale do Rio Doce devem levar em considera
ção os empréstimos já realizados e aste que está 
por se realizar, pois em dezembro de 1993, o Sena
do Federal autorizou a CVRD a realizar operação de 
crédito de Us$200 milhões junto ao EXIMBANK, em 
condições também favoráveis. Os empréstimos se
rão transferidos a el11lresas privadas - no caso da 
privatização -, que passarão a contar com o aval da 
União, conforme salientado pelos Senadores Lauro 
Campos e Josaphat Marinho, ou serão absorvidos 
pelo T escuro, como tem acontecido na maioria das 
privatizações até o momento realizadas. 

Mas esta não é a única questão a ser por nós 
considerada. A capacidade de captação de recursos 
externos em condições favorecidas no futuro para 
pro]etoo sociãis ou ambientaiS depenciem aa-slb.ia= 
ção patrimonial da empresa e o Brasil poderá perder 
essa condição privilegiada. 
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Ora, Sr. Presidente, preocupa-nos a questão 
da definição da privatização da Vale. Na última ter
ça-feira foi aprovado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania requerimento que adiou por vin
te dias a apreciação do projeto do Senador José 
Eduardo Outra que propõe que o Congresso Nacio
nal participe da decisão de privatizar ou não a Vale 
do Rio Doce. 

O Senador Lauro Campos está apresentando 
requerimento pera que esse assunto seja melhor 
examinado pela Comissão de Assuntos Ecohôrni
cos. Acreditamos que, diante das considerações 
aqui colocadas, seria prudente que a Comissão exa
minasse essa proposição. Acreditamos que a Vale 
deve ter condições para o seu funcionamento, mas a 
pi"Udência aqui é recomendável. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Para 
discutir a matéria, concedo a palavra ao Senador Ja
der Barbalho, lfder do PMOB. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, ouvi atentamente as preoctpa
ções do Senador Josaphat Marinho e de oliros üustres 
Colegas Senadores a respeito dessa questão. 

Não vou, Sr. Presidente, manifestar, mais uma 
vez, o meu ponto de vista contrário à privatização da 
Vale do Rio Doce, porque haverá o momento oportu
no pera discutir o assunto. Vou discutir especifica
mente a questão do empréstimo. Não vou discuti-la 
como advogado, como disseram há pouco os Sena
dores Josaphat Marinho e Jefferson Péres, vou ten
tar apenas ler o que a Secretaria do Tesouro Nacio
nal escreve a respeito de contragarantias à garantia 
da União. Isso está no processo: 

Confonne entendimentos e negociaçõ
es junto à Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRO), ficou acordado que a contragaran
tia à garantia da União será representada 
por receitas operacionais de sua subsidiária 
integral Vale do Rio Doce Navegação SIA
Docenave, no montante das obrigações da 
referida operação, com mecanismo de débi
to automático em contas de depósito, a ser 
operacionalizado com interveniência do 
Banco do Brasil S/ A. 

Referido contrato deverá prever que, 
enJ caso ele m~ça~o bllJ1C~ depclS~Q 
das receitas, a Docenave deverá informar 
ao Banco do Brasil e à Secretaria do T escu
ro Nacional - STN, a nova instituição, que 
somente poderá movimentar os recursos 

caso emita a carta comprometendo-se nos 
termos do contrato de contragarantia 

Por oporfuno, cumpre informar que se 
encontra anexa ao presente processo a 
base legal para que a Docenave possa pres
tar a referida contragarantia, ou seja, Pare
cer da Assessoria Jurfdica (fls. 345) e extra
to da Ata de Reunião do Conselho de Admi
nistração (fls. 346). Encontram-se igualmen
te anexos cópia das Demonstrações contá
beis da Docenave em 31.12.94 (fls.355/371) 
e o resumo do fluxo financeiro mensal (fls. 
372), que indicam a suficiência financeira 
daquela empresa para a referida operação. • 

Sr. Presidente, além de entender que o proces
so de privatização da Vale não está esgotado, creio 
que politicamente o Governo não conseguirá privati
zar essa empresa Esse é o meu sentimemto a res
peito desta questão. 

Entendo que o investimento se destina a servi
ços e a obras que interessam à sociedade brasileira 
e não apenas à Vale do Rio Doce, de tal ordem que, 
da leifura deste processo, poderá ser encontrado, 
também, no item 6.1 "Inclusão do projeto no Plano 
Plurianual" de investimentos do Governo Federal, 
que está em apreciação por parte do Congresso Na
cional, bem como previsão orçamentária 

Verifica-se, portanto, que esse assunto não diz 
respeito somente à Vale, como, aliás, foi registrado 
aqui pelo Senador Jefferson Peres. Esses recursos 
se destinam ao meio ambiente, isto é, servirão à 
Vale e à sociedade brasileira· 

Além disso, entendo eu que, com o parecer da 
Secretaria do T escuro Nacional, está calçada a 
União com a contragarantia oferecida pela Oocena
ve que, no meu entendimento, em que pese ser uma 
subsidiária da Vale do Rio Doce, só poderá ser pri-
vatizada de forma específica ' 

Além disso, todo o processo da Secretaria do 
Tesouro Nacional deixa bem claro que a Vale do Rio 
Doce se encontra adimpiente com o Cadin, com to
dos os compromissos religiosamente cumpridos. 

Portanto, não há o que se temer neste momen
to. Não há que se argumentar que a Vale estando em 
fase de privatização - aliás, n1kl tenho originalidade do 
argumento -. deva ter paralisadas suas atividades. 

Além disso, o objetivo desses recursos diz res
peito ao interesse geral-dasociedade-brasi!eira- ~ -

O Sr. Ademir Andrade - Senador Jader Bar
balho, V. Ex~ pennite um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO- Com prazer. 
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O Sr. Ademir Andrade - Senador Jader Bar
balho, li todo o avulso desse projelo que estamos 
votando e não consegui identificar em que esses re
cursos serão usados. Fala-se em um projeto de 
US$1 02 milhões e o empréstimo externo seria em 
tomo de US$50 milhões, quer dizer, representaria 
45% do valor. No entanlo, o avulso não explica ab
solutamente nada. Creicr que nós, Senadores desta 
Casa, deverfamos ter uma explicação. Gostaria que 
o relator, que talvez esteja mais inteirado da matéria, 
pudesse nos dizer o que vai ser feito com esses re
cursos, porque está dito que essa verba vai ser utili
zada em meio ambiente, ma~ não fala em que tipo 
de projeto, ação, nad<!. absolutamente nada Esta
mos votando em branco, sem saber como serão 
aplicados esses recursos, apesar de sabermos que 
é para o meio ambiente. Mas não há identificação al
guma, nenhum esclarecimenlo. Em todo avt.iso não 
há absolutamente qualquer explicação, a não ser 
que esteja em inglês, porque boa parte dele está em 
inglês. É muilo complicado. Gostaria que alguém me 
esclarecesse se soubesse para que servirá esse di
nheiro. Como será usado? Para replantar? Parare
florestar? Para proieger um rio? Para recuperar uma 
área destruída pela exploração mineral? Para quê, 
afinal de contas? Não há nenhuma explicação. Creio 
que merecíamos pelo menos conhecer o projeto es
pecífico da utilização desses recursos. 

O SR. JADER BARBALHO - Nobre Senador 
Ademir Andrade, há evidentemente, no bojo desse 
processo, todo um material a respeito desse assun
to. Existe uma exposição de motivos do Presidente 
da Replblica e uma exposição de motivos intermi
nisterial. Esses US$50 milhões estão sendo solicita
dos pela Vale do Rio Doce perante uma agência de 
desenvoMmento da qualidade do Banco Mundial. 

Eu, que fti Governador do Pará por duas ve
zes, sei que em agências dessa natureza os enten
dimenlos são detalhados e demandam anos. Portan-· 
to, não tenho dúvida em confiar. Além disso, sei da 
responsabilidade e. da atuação profissional da di,re
ção da Vale do Rio Doce. Podemos ter restrição 
aqui ou ali, mas a qualidade profissional de sua dire
ção, até aqui, não deve ser colocada em discussão. 

Esse é um projelo que interessa à sociedade 
brasileira A preocupação do Senador Josaphat Ma
rinho era mais do que justa. Espero que este debate 
tenha aclarado, no momento em que a Secreia. .a do 
Tesouro Nacional explica que os depósilos da Doce
nave passam a ficar à disposição e se a Docenave 
for transferida a terceiros, aqui está escrilo, a res
ponsabilidade pelo depósito da Docenave ficará 

como a contragarantia para a União. Poitanlo, pare
ce-me que o aspecto levantado pelo Senador Josap
hat Marinho, cuja preocupação é justa e nos permite 
discutir e votar esse assunto, está esclarecido com o 
parecer da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Quanto aos objetivos. não tenho por que colo-
.. car dúvidas de que a Vale vai efetivamente empre

gar esses recursos em restauração do melo ambien
te na sua área de atuação que, aliás. não é específi
ca apenas ao Pará, mas vai em direção ao Estado 
do Maranhão. 

O Sr. Gilberto Miranda - Permita-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. JADER BARBALHO- Ouço V. Ex" 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Mesa 

pede a V. Ex" que não conceda mais apartes, uma 
vez que o seu tempo está se esgotando e existem 
outros oradores inscritos para debater a matéria 

O SR. JADER BARBALHO - Pediria permis
são a V. Ex"-, porque Pntes da intervenção de V •. f:xi. 
já havia concedido o aparte ao Presidente da Comis
são de Assuntos Económicos. Logo depois encerra
rei meu pronunciamenlo. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. f:xi. 
tem todo o direito de fazê-lo. 

A Mesa lembraria ao Senador Gilberto Miranda 
que, se desejar debater a matéria, poderá inscrever
se. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Será um aparte 
bem rápido, Sr •. Presidente. Senador Jader Barba
lho, V. ExA ao ler a matéria que foi enviada a esta 
Casa, esclareceu ponlo a ponto a questão levantada 
pelo Senador Josaphat Marinho. Após esta leitura, o 
Plenário não tem nenhuma dúvida e a matéria está 
esgotada. Aqueles Senadores que não tinham infor
mações suficientes tiveram tempo necessário para 
obtê-las na Comissão de Economia e na exposição 
de motivos. Agora devemos votar o projelo. Estão 
clarfssimas as garantias em caso de venda, inadim
plência ou qualquer caso. Então vamos votar, Sr. 
Presidente. 

O SR. JADER BARBALHO -Agradeço o apar
te do Presidente da Comissão de Assunlos Eoonô
micos. 

Desejei intervir apenas para contribuir. Parece
me que o tema de preocupação, preocupação justa, 
que faz com que o Plenário possa votar com conhe
cimenlo de causa. era a questão da contragarantia e 
acredito que o parecer da Secretaria do T eso1110 Na
cional esclarece isso. 

Quanto à questão relativa aos objetivos, nao 
teria condições de ajudar o Senador que me apar~ 
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teou, mas o contrato com o Banco lnteramericano 
está anexado, embora o texto seja em inglês, aos 
avulsos, que seguramente especificam, junto ao 
Banco Mundial, onde a Companhia Vale do Rio 
Doce irá empregar esse financiamento. 

é a minha contribuição, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce

do a palavra ao Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, serei mt.ito breve. Espero 
abordar ainda aquilo que os eminentes Senadores 
reservaram para que eu o fizesse, mercê da gentile
za. 

O que se pergunta aqui, Sr. Presidente, é se o 
Senado Federal tem como intervir num contrato que 
apresenta as seguintes condições financeiras: 

Devedor: Companhia Vale do Rio 
Doce. 

Garantidor: Repíblica Federativa do 
Brasil. 

Credor: Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento. 

O que se pede para a concessão de urna ga
rantia se enquadra no conceilo constitucional? Esse 
é o tema. É preciso saber se se enquadra nisto. Se 
se enquadra no conceitO constitucional, não há por 
que duvidar do resto. Quanto ao mais, o Tesouro é 
muito cioso disso. 

Vamos ver o que a Constituição diz: 
Art 52. Compete privativamente ao 

Senado Federal: 

V - autorizar operações externas de 
natureza financeira, de interesse da União, 
dos Estados; do Distrilo Federal, dos Terri1ó
rios e dos Municípios; 

Aqui há um enquadramento, Sr. Presidente. 
Estamos discutindo um assunto, que é o da privati
zação da Vale do Rio Doce, em momento impróprio. 

Estamos preocupados em saber se a garantia 
será cumprida e estamos desconhecendo que, em 
qualquer contrato de empréstimo, aquele que vier a 
ser depois o devedor faz a assunção disso. Não há 
nada mais o que se discutir. 

É claro que a preocupação do Senador Josap
hat Marinho se insere em outra ponta. Essa, sim, ab
solutamente válida para o raciocínio que desenvol
veu. Ademais, a competência é nossa Ou se diz 
sim, ou se diz não. 

Neste caso, não há como se recusar a aprova
ção a um empréstimo dessa natureza, que prevê a con-

servação e reabilila;lãó arrtllerC3l. Não é só a conserva
ção do meio arriJiente, mas também a reabilitação. 

De modo que, sugiro à bancada do meu partido 
que vote pela aprovação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao Senador Francelino Pereira 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, esse projeto é extre
mamente claro. Nele se contêm todas as peças in
formativas para uma decisão que terá a envergadura 
e a dimensão do Senado da República 

A verdade é que estamos discutindo uma ma
téria, relevem-me alguns Senadores, com a preocu
pação de combater a privatização da Vale do Rio 
Doce. Está mais do que claro que não estamos dis
cutindo a privatização dessa companhia 

Esse é um assunto polêmico, que está sendo 
encaminhado vagarosamente pelo Governo. A Com
panhia Vale do Rio Doce já foi relacionada entre as 
empresas que podem ser privatizadas e, ao mesmo 
tempo, o BNDES já tez publicar edital para contratar 
auditoria e consútoria para proceder a uma avalia
ção, que vai requerer, ·como todos sabemos, mais 
de um ano ou um ano e meio, dois anos, para se 
concretizar. A privatização da Vale do Rio Doce é 
uma meta distante. 

Não estamos aqui para discutir o problema da 
privatização da Vale. Trata-se, basicamente, de um 
financiamento externo, como tantos que vêm sendo 
oferecidos e contratados pelo Brasil, e, neste caso 
da Vale do Rio Doce, os objetivos do programa es
tão bastante claros e constam do parecer do Rela
tor, o ilustre Senador Arlindo Porto: 

O projeto em questão tem os seguintes 
objetivos: 

a) a assistência aos investimentos em 
programas ambientais de alta prioridade da 
CVRD; 

b) a assistência às mudanças nos siste
mas e procedimentos necessários ao reforço 
das políticas e gerenciamento ambiental; e 

c) o alívio do impacto ambiental e so
cial de algumas operações da CVRD e de 
empresas que atuam na área, em particular 
no corredor de Carajãs e parte de sua área 
de influência 

O custo total do projeto foi estimado 
em US$1 09.92 milhões, a serem desembol-
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sados no prazo de 5 (cinco) anos, sendo 
"45% dos recursos financiados pelo BIRD e o 
restante aplicados pela CVRD e empresas 
coligadas, como contrapartida 

O parecer da Secretaria do T escuro Nacional é 
inteiramente favorável. A garantia do Tesouro é uma 
determinação de Governo, mas, mesmo assim, a 
contragarantia está assegurada pela Docenave, ou
tra empresa da Companhia Vale do Rio Doce. 

Não quero serexltlnso, Sr. Presidente. A maté
ria está devidamente explicitada Trata~e de um 
empréstimo natural que a empresa não pode deixar 
de tomar, uma vez que não envolve nenhum aspec
to da sua privatização, até porque, se envolvesse, o 
BIRD não estaria participando, de forma tão concre
ta, da iniciativa 

Por isso mesmo é que peço aos Senadores do 
PFL que votem favoravelmente ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Antes 
de conceder a palavra ao Senador Esperidião Amin, 
último Senador inscritO para discutir a matéria, a 
Mesa deseja lembrar as Sr"s e Srs. Senadores que 
os itens 13 e 14 da Ordem do Dia estão sujeitos a 
votação nominal, em sessão secreta, porque envol
vem a indicação de embaixadores do nosso País no 
exterior. Portanto, é necessária a presença dos Srs. 
Senadores em plenário para votação dos dois últi
mos itens da Ordem do Dia de hoje. 

Concedo a palavra ao Senador Esperidião 
Amin e, em seguida, ao .Senador Coutinho Jorge, 
que acaba de se inscrever. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para dis
cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-s. 
e Srs. Senadores, não tenho dúvida em dar o meu 
voto favorável à aprovação desta operação de crédi
to, mas quero aproveitar a oportunidade para fazer 
dois comentários. 

Dou o voto favorável pelo mérito do projeto, 
que já foi aqui mais do que esclarecido. O parecer 
do Senador Arlindo f>orto é preciso e claro a r~sQeitg _ 
do mériio do projelóeda aosofu\aregularidade da 
operação. Ainda por cima, é uma operação firmada 
com uma agência de desenvolvimento, quer dizer, é 
um dinheiro bem vindo para o Brasil. 

Entretanto, por se tratar da autorização que o 
Senado vai dar a uma empresa cuja privatização é 
considerada a privatização do século, eu não posso 
deixar de fazer dois comentários. 

Primeiro, quero aplaudir o Governo por conti
nuar a permitir que a Vale do Rio Doce continue 
sendo uma empresa exemplar, ou seja, seus progra

-mas, seus projetos, subprojetos e atividades centi

l 

nuam. A empresa continua se modernizando e se · 
adeqüando. O que não está ooorrerido com setores 
que estão dependendo de regulamentação, com se
tores que estão esperando definição do que é con
trato de gestão, setores dinâmicos que estão aguar
dando que o Governo dê um rumo gerencial en
quanto a privatização não se concretiza Repito: o 
que acontece na Vale deveria acontecer na adminis
tração pública de um modo geral. 

A segunda reflexão, que já foi aqui comentado, 
é sobre um artigo muito interessante e oportuno, as
sinado pelo notável comentarista de assuntos eoo
nõmicos Joelmir Beting, na edição de hoje dos jor
nais que Sáo prestigiados pela sua coluna, intitulado 
•Quanto Vale a Vale?". Pergunta que povoa o pen
samento e inquieta, de um modo geral, a todos nõs, 
brasileiros. Quanto é que vale? Não vou ler a coluna 
inteira, mas vou ler o inquietante último parágrafo. 

Única certeza: a União é dona de 51 o/o do esto
que de ações da Vale. A preços de mercado, ela re-
celberia um cheque de US$6,5 bilhões. i 

Se essa é a única certeza, essa afirmação~ in
quietante. Porque US$6,5 bilhões correspondáRarn 
hoje ao pagamento de menos de dois meses dos ju
ros da dívida interna. Nossa dívida interna ultrapas
sou a casa dos R$90 bilhões. Seis bilhões e meio de 
dólares corresponderiam praticamente a um juro 
menor do que 3% ao mês incidindo durante dois me
ses sobre essa dívida que está sendo capitalizada 
todos os meses pela quase integralidade dos juros 
vincendos. 

É lógico que essa dívida não vale isso. Essa 
dívida está sendo remunerada a 3%, 3,5%, 4% -já 
chegou a 5% em tempos de real-, porque o credor é 
tido como inedimplente, inconfiável. E a Vale é con
fiável. Tanto que o o Senado vai lhe dar, segundo 
posso estimar e deduzir do que foi enunciado pelo 
Senador, o respaldo para uma nova operação. de 
crédito. 

Então. a propósito ~-al'ligc, enquanlo ilào 
chega a bom termo esse encaminhamento de uma 
avaliação da Vale do Rio Doce, quero aqui enunciar 
algo que é fruto desta minha inquietação. Nem a dí
vida interna nem a dívida externa brasileiras valem o 
que valem. Tanto a dívida externa como a dívida in
terna estão infladas pela componente da falta de . 
credibifidade. Em qualquer mercado, no mínimo 35% 
de deságio seriam obtidos se o devedor fosse con
fiável e tivesse condições não de pagar, mas de ad
ministrar a dívida corretamente. 

Quero dizer a todos os Srs. Senadores que já 
se preocuparam, que já manifestaram a sua preo.cu-"'-' 

/bD I 
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pação a respeito da Vale do Rio Doce, algo que ins
tintivamente me ocorre. O Brasil não tem condições 
C:s se desfazer do controle acionãrio da Vale do Rio 
Doce e continuar cilm dívidas interna e externa No 
mínimo, deveria obter, pela entrega do controle acio
nário da Vale do Rio Doce, a quitação da sua dívida 
interna e da sua dívida externa Qualquer avaliação 
abaixo disso é suspeita; qualquer avaliação abaixo 
disso não está considerando aquilo que é, sem dúvi
da, a grande componente do patrimônio da Vale do 
Rio Doce: os seus direitos minerários. 

Faço-essa observação - não é a oportunidade -
como primeiro passo da tentativa de formular uma 
emenda que eu acredito que, no debate, vai ajudar 
que todos nós venhamos a reduzir a nossa intran
qOilidade a respeito do encaminhamento da privati
zação da Companhia Vale do Rio Doce. Muito obri
g;:!do. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao Senador Coutinho Jorge. 

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Para 
discutir.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ini
cialmente, quero reafirmar o que tenho dito a respei
to da privatização da Vale, que não é assunto em 
questão, porém tem muito a ver com as di8cuisões 
aqui encetadas até agora 

Sou absolutamente contra a privatização da 
Vale do Rio Doce. Em discurso, já expus nossa posi
ção, basicamente alicerçada no papel estratégico 
que ela representa para o Brasil e, particularmente, 
para a Amazônia 

Pelas próprias informações do Presidente da 
Vale e do Presidente do-BNDES à Comissão de As
suntos Econômicos, o Governo Federal não tem a 
mínima idéia do valor da Vale do Rio Doce, do valor 
do seu patrimônio e, sobretudo, do valor das jazidas 
que ela detém, particularmente na Amazônia Para 
isso, está sendo constituída uma ücitação de que vá
cias empresas nacionais e multinacionais participa
rão, no sentido de avaliar o patrimõnio da Vale do 
Rio Doce. Estima-se um patrimõnio excepcional, so
bretudo se se levar em consideração os direitos mi
nerários que a Vale detém nos jazimentos mais im
portantes da Amazônia. 

Por esses motivos, sou absolutamente contra 
qualquer discussão, sem maior profundidade, da pri
vatização da Vale do Rio Doce, como o tema vem 
sendo colocado. 

Quero lembrar que esse projeto é muito impor
tante. Os US$50 milhões são financiados pelo Ban
co Mundial. Sei que aqui há vários exi)ovemadores 

. e ex-ministros que sabem o critério técnico, o rigor 

técnico-jurídico que o Banco usa para aprovar proje
tes - quem quiser analisar o texto. do Banco Mundial 
vai perceber a prioridade dos projetes. No que diz 
respeito ao contrato do Banco Mundial, constam os 
detalhes da aplicação dos recursos na área ambien
tal. Há dois municípios que recebem o impacto am
biental negativo da ação da Vale: Parauapebas, no 
Pará, e ltabira, em Minas Gerais. O Banco Mundial 
define a aplicação de recursos na recuperação am
biental, envolvendo a infra-estrutura desses municí
pios. 

Posso informar aos nobres Senadores que co
nheço o convênio e os projetos de aplicação desses 
recursos na área da Amazônia Quem quiser anali
sar o texto do Banco Mundial, em inglês, pode per
ceber o detalharnento e os critérios desses projetes 
importantes. A proposta está perfeitamente instruída 
técnica e juridicamente e é absolutamente justa. São 
projetes que já se iniciaram e são importantíssimos 
para a Amazônia, Minas Gerais e outros Estados. 
Portanto, U$50 milhões de recursos do Banco "Mun
dial são fundamentais para viabilizar projetes iinpor
tantes para o Brasil. 

Assim, devemos aprovar esse financiamento e 
não misturar a idéia de privatização com aprovação 
de um projeto relevante para a área ambiental. Ain
da confio que o Governo Federal irá refletir e com

. preender que a Vale do Rio Doce não é qualquer 
Companhia e, sob hipótese alguma poderá ser pri
vatizada. Por isso mesmo, devemos aprovar este 
projeto, que nada mais é do que a continuação de 
projetos e programas importantes que beneficiam, 
sobretudo, os municípios em tomo dos projetes que 
a Vale possui na Amazônia e em outras partes do 
Brasil Dei exemplos de dois municípios que conhe
ço. 

O financiamento é indispensável. Não deve
mos misturar os fatos, considerando que o Governo 
deverá refletir e a Vale não irá ser privatizada Esses 
projetes têm caráter urgente e já começaram; são 
fundamentais porque, sobretudo, beneficiam os mu
nicípios em tomo do grande projeto - por exemplo, o 
Carajás e o de Minas Gerais. Esses projetes vão be
neficiar populações carentes. Parauapebas é um 
caos, a Serra do Carajás é considerada uma "Suíça 
brasileira". Quem não conhece Carajás deveria fazê
lo porque é uma belíssima cidade, harmoniosa, equi
librada e dispõe de boa infra-estrutura. 

Parauapebas, situada logo abaixo, recebe um 
impacto negativo do Projeto Carajás e precisa ser 
atendida, reformulada a sua infra-estrutura urbana, 
ter as mínimas condições de sobrevivência Esse 
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projeto visa a atender os municípios e já foram assi- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares).- A Mesa 
nados convênios com as prefeib.Jras. goslaria de solicitar aos Srs. Senadores que parma-

Defendo rigorosamente a urgência e viabilida- neçam em plenário, uma vez que os itens 13 e 14 da 
de desse projeto. Não devemos misturar essa ques- pauta exigem votação secreta e nominal. Portanto, é 
tão com o problema da privatização, que sou rigoro- necessário que haja quorum para que as matérias 
sarnente contra. Apelo aos Srs. Senadores para que sejam votadas. 
dêem prioridade a esse projeto, tendo em vista o im- · Encerrada a discussão. 
pacto positivo que trará .às várias populações brasi- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
feiras. Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

Defendemos a sua aprovação, deixando stand t: lido o seguinte 
by o momento da luta contra a privatização desta 
grande empresa que honra o Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como 
último orador inscrito, para discutir a matéria, éonce
do a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferrei-

. ra. -
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, inscrevi-me porque fi
quei impressionado com o aspecto kafl<iano da 
questão. Quer dizer, é um negócio de quadrado re
dondo. 

t: natural que haja preocupação quanto a es
ses aspectos relacionados à privatização. Acho ab
solutamente sensato que, na hora oportuna, colo
quemos as nossas questões, as nossas dúvidas. Até 
hoje não me pronunciei a respeito da questão da pri
vatização da Vale do Rio Doce. Não podemos discu
tir essa questão trazendo a lume, ou sob o pano de 
fundo, as questões de privatização. NãO vamos po
der fazer empréstimos para a TELEBRÁS, que está 
na iminência- aliás, todo o Sistema Brasileiro de Te
lecomunicações - de privatização. 

A PETROBRÁS detém o monopólio do petró
leo, mas houve flexibilização no setor. Na verdade, o 
que caminha para ocorrer poderia também ensejar 
alguma perplexidade. Pararíamos todas essas ques
tões, que são pano de fundo diante do qual estamos 
nos movimentando. 

Temos deveres. aqui. O Senador Bernardo Ca
bral assinalou isso· muito bem. O art 52 determina 
as nossas obrigações. Temos que votar exatamente 
se daremos ou não o empréstimo, se deixamos ou 
não o Executivo, a União Federal, garantir esse em
préstimo, que é uma coisa mínima: US$50 milhões 
que, se não me engano, é a receita de São Paulo 
por um dia. Apesar de termos, evidentemente, que 
analisar cada caso com a responsabilidade que esta 
Casa impõe, creio que se trata de alguma coisa mui
to pequena que temos deveres de votar ou de rejei
tar. Não hã como se discutir isso ao se colocar dian
te de nós a privatização como pano de fundo. 

REQUERIMENTO N"-1.305, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 315, combinado com a alí

nea b do art 279 do Regimento Interno, requeiro 
adiaÍnento da votação do Projeto de Resolução nº-
93/95, a fim de que seja encaminhado ao reexame 
da Comissão de Assuntos Econõmicos. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. -
Lauro Campos. . 

· O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apre-
sidência considera comó justificação do requeri~n
to o uso da palavra pelo Senador Laura Campos, 
quando da discussão da matéria O requerimento 
propõe, como já percebido pelos Parlamentares, a 
revisão da matéria e o retomo da mesma à Comis
são de Assuntos Econõmicos. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra, para encaminhar a votação do requeri
mento, ao Senador Jader Barbalho, Líder do PMDB. 

O SR. JADER BARBALHO- (PMDB-PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, 
com o respeito que tenho pelo Senador Lauro Cam
pos, oriento a Bancada do PMDB a votar contrário 
ao requerimento, considerando, em primeiro lugar, 
que este assunto já foi retirado de pauta para exame 
na Comissão de Assuntos Econõmicos, salvo enga
no da minha parte, por solicitação do Senador Jo
saphat Marinho. 

Em sessão anterior, quando estava em pauta -
já foi retirado - o Senador Arlindo Porto, como Rela
tor, voltou a dar esclarecimentos. Na sessão sob o 
assunto, parece-me que a discussão permitiu que 
várias questões fossem aclaradas no debate que 
está a se processar. Não vejo motivo, portanto, em 
que pese o respeito que tenho pelo Senador por 
Brasma, para este proje!o retomar. As questões le
vantadas não são apenas em relação às garantias 
de que a Vale pode não vir a ser privatizada mas 
também às garantias da DOCENAVE; são as garan-
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tias estabelecidas em contratos específicos com o 
Banco do Brasil, confonne detalhamento da Secreta
ria do Tesouro Nacional neste processo. Depois dis
so, a questão levantada - o Senador Coutinho Jorge 
acaba de esclarecer ao Plenário acerca do contrato 
com o Banco Mundial - é sobre onde estes recursos 
serão alocados e com que finalidade. O Plano Plu
rianual, em discussão no .Congresso Nacional, espe
cifica a referida matéria como importante. Neste 
caso, considero a importãncia deste financiamento 
não apenas para a Vale, mas tanbém para a socie
dade brasileira, para investimento em meio ambien
te. 

Por essas razões, e por tantas outras já aqui 
defendidas, não vejo como esse processo retomar à 
Comissão de Assuntos Econômicos, sem que seja 
trazido a debate um dado novo. Parece-me que o 
assunto já foi demasiadamente debatido. 

Por essa razão, oriento a Bancada do PMDB a 
votar contra a solicitação de reexarne, uma vez que 
já foi dada por parte da Comissão de Assuntos Eco
nõmicos. 

_O SR. JOSAPHAT MARINHO- P690 a palavra 
para um esclarecimento, Sr. Presidente, por ter sido 
citado nominalmente.. . 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Tem a 
palavra o Senailor Josaphat Marinho para um escla
recimento. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para 
um esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Ape
nas para esclarecer que na oportunidade anterior o 
adiamento se deu, que, em face da singularidade do 
projeto, não estava presente o nobre Relator. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a 
palavra o Senador Hugo Napoleão, para encaminhar 
à votação da matéria. 

O SR. HUGO NAPOLI:AO (PFL-PI. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sl"s e Srs. Senadqres, gostaria de dizer que não há 
dúvida nenhuma de que o Senador Laura Campos 
demonstra sempre um zelo e interesse mlito grande 
a respeito dos assuntos mais imporlantes do nosso 
Pais. Este, não há dúvida nenhuma, é um deles. 
Considero que o assunto referido já foi exaustiva
mente debatido. Hoje, assistimos a um verdadeiro, 
vamos dizer, desfile de oradores que se revezaram 
na tribuna ao encaminhar a votação da matéria. 

Gostaria de salientar que aquele ponto princi
pal, que me parecia o mais vulnerável, a questão da 
União estar garantindo um empréstimo externo, no 

. . 
momento em que se cogita da privatização da en-r 
presa, já está plenamente coberto e dito à sacieda
de, no próprio processado, quando se fala das con
tragarantias à garantia da União, representada exa
tamente pela receita operacional da subsidiária dire
ta da Vale do Rio Doce, que é a DOCENAVE. com a 
interveniência do Banco do Brasil. 

Mesmo que houvesse uma privatização próxi
ma, o que eu não vejo, de maneira alguma - verifica
mos que temos uma garantia suficientemente à altu
ra da prestação das obrigações da União - é que se 
houvesse a inadimplência perante o organismo fi
nanceiro internacionaL 

Por essas razões, quero dizer que o PFL reco
menda à Bancada o voto "não". 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a 
palavra o Senador Lauro campos, como autor do re
querimento. 

O SR. LAURO CAMPOS (PT -DF. Para enca
minhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, não estou preocupado· com 
as garantias de pagamento. Quem deve estar. preo
et.pado com isso é o Banco Mundial, que está ofere
cendo os empréstimos. Estranha-me tanta preocu
pação com o patrimõnio do Banco Mundial e a capa
cidade deste de receber esses empréstimos que es
tão sendo concedidos à Vale do Rio Doce; emprésti
mos em condições realmente favoráveis, feitos, 
quando a Vale do Rio Doce eslá sob o processo de 
privatização. 

E, agora, com os esclarecimentos. do nobre Se
nador, que tão brilhantemente defendeu este em
préstimo, é surpreendente que a empresa Vale i:lo 
Rio Doce seja beneficiária do mesmo e que os paga
mentos sejam feitos por uma empresa que não será 
privatizada, a DOCENAVE, subsidiária da Vale do 
Rio Doce. Ela é quem vai pagar. No meu modo de 
ver, isso é multo grave. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Será apenas 
uma garantia 

O SR. LAURO CAMPOS- Não, pois, a DOCE
NAVE poderá vir a pagar de acordo com os termos 
em que o contrato foi vazado. De modo que, causa
me surpresa que uma empresa que vai ficar fora do 
processo de privatização seja a responsável pelo 
pagamento do empréstimo que virá a beneficiar uma 
empresa qúe será privatizada. Esse argumento novo 
levantado, em boa hora, pelo Senador Jader Barba
lho, que me leva a aumentar as minhas preocupaçõ-

. es e pedir que seja reexaminada essa questão. 
b SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Não 

havendo mais oradores inscritos para encaminhar a 
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votação do requerimento, a Presidência submetEKl à 
apreciação de V. Ex"s -

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passa

se à votação do projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comis.~ão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -As ma

térias constantes dos itens 13 e 14 da Ordem do Dia 
da presente sessão, nos termos do parágrafo único 
do art 383 do Regimento Interno, deverão ser apre
ciadas em sessão secreta com voto nominal. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências 
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositi
vo regimental. 

São os seguintes os itens apreciados em ses
são secreta: 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 13: 

MENSAGEM N!! 221, DE 1995 
Escolha de Chefe de Missao Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e De
fesa Nacional sobre a Mensagem n2 221 , de 
1995 (nQ 649/95, na origem), pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à de
liberação do Senado o nome do Senhor Sér
gio Barcellos Telles, Ministro de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata, para, cu
mulativamente com a função de Embaixador 
do Brasil junto à Federação da Malásia, 
exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto ao Sultanato de Brunei Darussalam. 

-14-
MENSAGEM N!! 276, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missao Diplomática 

Discussão, em turno único, do Parecer da Co
missão de Relações Exteriores e Defesa -Nacional 
sobre a Mensagem nQ 276, de 1995 (nQ 798195, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado o nome do Se
nhor Luiz Filipe De Macedo Soares Guimarães, Mi
nistro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, 
para, cumulativamente com a função de Embaixador 
.do Brasil junto à República da fndia, exercer a fun-

ção de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Ne
pal. 

(A sess3;, transfonna-se em secreta às 
17h50min e volta a ser pública /Is 18 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A ses
são volta a ser pública 

A Presidência lembra aos Srs. Senadores que 
haverá sessão do Congresso Nacional às 19h, no 
plenário da Câmara dos Deputados, para apreciação 
de projetos de lei de abertura de crédito. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Esgoll!
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais que, nos termos 
do art 320 do Regimento interno, se não houver ob
jeção do Plenário, serão frdas pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Levy Dias. 

São lidas as seguintes 

PARECER N!! 639, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçao final do Projeto de Deçneto 
Legislativo n2 61, de 1995 (02 69, de 1,995, 
na camara dos Deputados). " 

A Comissão Dinelora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo n2 61, de 1995 (nQ 
69, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o texto do Protocolo de Buenos Aires sobre Juris
dição Internacional em Matéria Contratual, concluído 
em Buenos Aires, no ãmbito do Mercado Comum do 
Sul (MERCOSUL), assinado pelo Brasil em 5 de 
agosto de 1994. 

Sala de Reunião da Comissão, 4 de outubro de 
1995. - Odacir Soares, Presidente - Ney Suassu
na, Relator- Emandes Amorim -Antonio Canos 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER Nº 639, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inter
no, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N!! , DE 1995 

Aprova o texto do Protocolo de Bue
nos Aires sobre Jurisdlçao Internacional 
em Matéria Contratual, conclufdo em 
Buenos Aires, no ambito do Mercado Cc> 
mum do Sul (MERCOSUL), assinado pelo 
Brasil em 5 de agost9 de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1• É aprovado o texto do Protocolo de Bue

nos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria; 
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.cóntratual, concluído em Buenos Aires, no âmbito ção e ao Tráfico Ilícito ds En!orpecentes e Substiln-
do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), assinado cias Psicotrópicas celebrado entre o Governo da Re-
pelo Brasil em 5 de agos!o de 1994. pública Federativa do Brasil e o Governo da Federa-

Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do ção da Rússia, em Moscou, em 11 de outubro de 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re- 1994. 
sultar em revisão do referido Protocolo, assim como Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
do art 49, I, da Constituição Federal, acarretem en- sultar em revisão do referido Acordo, assim como 
cargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio na- quaisquer ajustes cofllllementares que, nos termos 
cional. do art 49, I, da Constituição Federal, acarretem en-

Art 2" Este Decre,to Legislativo entra em vigor cargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio na-
na data de sua publicação. cional. 

PARECER N" 640, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Proje!o de Decre!o 
Legislativo n2 68, de 1995 (02 63, de 1995, 
na Câmara dos Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Proje!o de Decreto Legislativo n2 68, de 1995 (n2 
63, de 1 995, na Câmara dos Deputados), que apro
va e- tex!o do Acordo de Cooperação para a Preven
ção ao Uso e Combate à Produção e ao Tráfico llfci
to de EnlorpeeenteS e Substancias 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. 

Sala de Reunião da Comissão, 4 de outubro de 
1995. - Odacir Soares, Presidente - Ney Suassu
na, Relator - Emandes Amorim - AntOnio Carlos 
Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2 640, DE 1995. 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, ~em 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte . 

DECRETO LEGISLATIVO N2 , DE 1995 

Aprova o texto do Acordo de Cooperação 
para a Prevenção ao Uso e Combate à Produção 
e ao Tráfico ll!cito de Entorpecentes e Substan
cias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
Federação da Rússia, em Moscou, em 11 de ou
tubro de 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art 12 é aprovado o texto do Acordo de Coope
. ração para a Prevenção ao Uso e Combate à Produ-

Art 2" Este Decre!o Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

(PARECER N" 641, DE 1995) 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo n2 83, de 1995 (02 61, de 1995, 
na camara dos Deputados). 

A Comissão Dire!ora apresenta a redação final 
do Proje!o de Decre!o Legislativo 02 83, de 1995 (n2 
61, de 1995, na Câmara dos Deputados), que apro
va o tex!o do Acordo sobre Cooperação para o Com
bate ao Tráfico Ilícito de Madeira, celebrado entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Go
verno da República do Paraguai, em Brasma, em 12 
de setembro de 1994. 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de outubro 
de 1995. - Odacir Soares, Presidente - Ney Suas
suna, Rela!or - Ernandes Amorim - Antonio Car
los Valadares. 

ANEXO AO PARECER N2641, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos ter
mos do art 48, ~m 28, do Regimento Interno, pro
mulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N2, DE 1995 

Aprova o texto do Acordo sobre 
Cooperação para o Combate ao Tráfico 
ll!cHo de Madeira, celebrado entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República do Paraguai, em 
Brasllia, em 12 de setembro ele 1994. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" É aprovado o tex!o do Acordo sobre 

Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito de 
Madeira, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai, em Brasma, em 1 ~de setembro de 1994 . 
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Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do ção e Reabilitação da CVRD, que prevê, entre ou-
Congresso Nacional quaisquer atas que possam re- tras iniciativas, o alívio do impacto ambiental e social 
su~ar em revisão do referido Acordo, assim como de algumas operações da CVRD e de empresas que 
quaisquer ajustes complementares que, nos tarmos aluam na área, em particular no corredor de Carajás 
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem en- e parte de sua área de influência 
cargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio na- Art. 2~ 10 a República Federativa do Brasil auto-
cional. rizada a conceder garantia à operação de crédito ex-

Art. 2" Este Decreto Legislativo entra em vigor temo referida no art. 1• desta Resolução. 
na data de sua publicação. Art. 3º- As condições financeiras básicas da 

PARECER N" 642, DE 1995 operação de crécfrto externo a ser garantida pela 
(Da Comissão Diretora) União são as seguintes: _ __ _ _ __ _ __ 

a) devedor: Companhia Vale do Rio Doce -
RedaÇlio final do Projeto de Resolu- CVRD; 

Çlio ~ 93, de 1995. b) garantidor: Repúbnca Federativa do Brasil; 
A Comissão Diretora apresenta a redação final c) credor: Banco Internacional para Recons-

do Proje!o de Resolução n2 93, de 1995, que au!ori- trução e Desenvolvimento. 
za a Companhia Vale do Rio Doce- CVRD a contra- dJ juros: Ubor de seis meses para dólares, 
tar operação de crédito externo, no valor equivalente acrescida ou reduzida pela Margem Média ("A vera-
a até US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dóla- ge Margin"), acrescida de spread de 0,5% ao ano. 
res norte-americanos), junto ao Banco Internacional Poderá, ·a critério do Banco, ser aplicado um redu!or 
para Reconstrução e Desenvolvimen!o - BIRD, com de 0,35% ao ano sobre a taxa de juros, concedido 
garantia da União. _ para os !ornadores que mantêm o pagamen!o em d~ 

Sala de Reuniões da Comissão, 4 de oull.tlro - Margem Média ("Average Margin") signillca 
de 1995. - TeotoniO Vilela Filho, Presidente- Ney a margem média ponderada para o semestre prece-
Suassuna, Rela!or - Odacir Soares _ Antonio dente aos dias 15 de janeiro e 15 de julho, conforme 
cartos Valadares - Emandes Amorim. for o caso, entre: 

1 - o custo dos empréstimos em aberto do 
ANEXO AO PARECER N2 642, DE 1995 Banco ou partes destes alocados para a captação 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e ~ de recursos para empréstimos em dólares; e 

eu, Presidente, nos termos do art. 48, ttem 28, do • 2 - a Libor em dólar. 
Regimen!o Interno, promulgo a seguinte Para cada período de juros onde 1 exceder 2, 

RESOLUÇÃO N2, DE -1995 a Margem Média será adicionada aos juros. Para 

Autoriza a Companhia Vale do Rio 
Doce - CVRD a contratar operação de 
crédito externo, no valor equivalente a 
até US$50,000,000.00 (cinqüenta milhOes 
de dólares norte-americanos), junto ao 
Banco Internacional para Reconstruçao e 
Desenvolvimento - BIRD, com garantia 
da União. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 12. É a Companhia Vale do Rio Doce -

CVRD, nos termos da Resolução n2 96, de 1989, do 
Senado Federal, au!orizada a contratar operação de 
crédi!o externo, com garantia da União, no valor · 
equivalente a até US$50,000,000.00 (cinqüenta mi
lhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimen!o 
-BIRD. 

Parágrafo único. Os recurso~ ~'-;eto da opera
.ção de crédi!o destinam-se ao Pro1e10 de Conserva-

cada período de juros onde 2 exceder 1 , a Margem 
Média será deduzida da taxa de juros. A Margem 
Média será determinada e informada pelo Banco. 

e) Commibnent fee: 0,75% ao ano sobre ova
lor não desembolsado, contados a partir de sessenta 
dias após a data do contraiO. 

f) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte parcelas semestrais, 

iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 
de janeiro de 2001 e a última em 15 de julho de 201 O; 

-dos juros: semestralmente vencidos, em 15 
de janeiro e 15 de julho de cada ano; 

- da Cornmifment charge: semestralmente ven
cida, em 15 de janeiro e em 15 de julho de cada ano. 

Parágrafo único. As datas estipuladas para re
pagamen!o poderão ser prorrogadas para manter cor
relação com a efetiva data da assinatura do con!ra!o. 

Art. 4" A au!orização concedida por esta Reso
lução deverá ser exercida no prazo de quinhen!os e 
quarenta dias, contados a partir de sua publicação. 
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Art 52 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Os pa
receres vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO f\101306, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de publicação, para imediata dis
cussão e votação, da redação final do Projeto. de 
Decreto Legislativo~ 61, de 1995 (~ 69195, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Proto
colo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional 
em Matéria Contratual, concluído em Bueno Aires, 
no âmbito do Mercado Comum do Sul (Mercosul), 
assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994. 

Sala das Sessões, em 4 de outubro de 1995. -
Sebastlao Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, passa-se à imediata aprecia
ção da redação final. 

Em discussão.(Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 

a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1~ Se
cretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO f\101.307, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de publicação, para imediata dis
cussão e votação, da redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo ~ 68, de 1995 (~ 63/93, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Cooperação para a Prevenção ao Uso e Comba
te à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 
Substáncias Psicotrópicas, celebrado entre o Gover
no da Rep(illica Federativa do Brasil e o Governo 
da Federação da Rússia, em Moscou, em 11 de ou
tubro de 1994. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Se
. bastião Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, passa-se à imediata aprecia
ção da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre 

a mesa, requerimento que será.lido pelo Sr. 1 ~ Se
cretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO f\101.308, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321, do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de publicação, para imediata dis
cussão e votação da redação final do Projeto de De
creto Legislativo ~83, de 1995 (~61/95, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre Cooperação para o Combate ao Tráfico Ilícito 
de Madeira, celebrado entre o Governo da Repúbli
ca Federativa do Brasil e o Governo da República do 
Paraguai, em Bras ma em 1 º de setembro de 1994. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. Cou
tinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, passa-se à imediata aprecia
ção da redação final. 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Sobre 

a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 12 Se
cretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO f\101.309, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de publicação, para imediata dis
cussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução ~ 93, de 1995, que autoriza a Compa
nhia Vale do Rio Doce - CVRD, a contratar opera
ção de crédito externo, no valor equivalente a até 
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cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, jun
to ao Banco Internacional para Reconstrução e De
senvolvimento - BIRD, com garantia da União. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. -
Francelina Pereira. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Apro
vado o requerimento, passa-se à imediata aprecia
ção da redação final. 

Em-discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce

do a palavra ao Senador Artindo Porto, como Líder. 
O SR. ARLINDO PORTO {PTB-MG. Como Lí

der. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, 
Sr<>s e Srs. Senadores, 

Venho a esta tribuna, a que o Estado de Minas 
Gerais me deu aceSso, a fim de transmitir ao Sena
do da República dúvidas que me inquietam sobre 
aspectos do comportamento que o Poder Executivo 
vem adotando, sob justificativa da necessidade de 
aprimorarem-se preceitos constitucionais e práticas 
administrativas para o ·exercício democrático, sério e 
eficiente da ação governamental no Pais. 

Até para tranquilizar-me desejo que minhas in
certezas especificas sejam do conhecimento desta 
Casa, onde certamente ilustres, experientes e dedi
cados colegas já observaram os mesmos pontos e 
têm subsídios a oferecer, para as respectivas leitu
ras e sobre o caminho a seguir-se ele modo a pre
servarmos nossa responsabilidade para com as Uni
dades Federativas que nos elegeram. 

No meu juízo, Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Senadores, em um país com as dimensõ
es continentais do Brasil, dificilmente consegue-se 
praticar verdadeira democracia sem arquitetura e a 
mecânica próprias de um Estado Federai. 

· Democracia é mais do que liberdade: é auto
governo. 

Por isso mesmo, o processo democrático não 
se completa sob o primado de um centralismo que 
iniba as comunidades de decidirem até a solução de 
problemas tipicamente locais. 

Já em uma federação autêntica, os Estados
Membros ainda que com certa limitação, organizam
se constitucionalmente diante da União e participam 
na formação da vontade nacional. 

Minha primeira pergunta procura esclarecer 
aonde vamos chegar no Brasil diante da produção 
legislativa que só acrescenta poder à União, já hi
pertrofiada pelo minucioso elenco de competências 
que lhe foram atribuidas pelo legislador constituinte. 

Apesar de a forma federativa de Estado situar
se acima da capacidade do legislador ordinário de 
reformar a Constituição, observo que a cada dia, nos 
aproximamos mais da realidade unitária. Essa ten
dência tem estimulado o Executivo e até parte ex
pressiva do Congresso Nacional a preferirem o en
caminhamento de emendas à Lei Suprema, reduzin
do ainda mais as competências constitucionais das 
Entidades Federadas. 

. Nos noticiários da imprensa em geral, esse fato 
vem aparecendo com nitidez, sobretuQo quando se 
consideram as matérias relativas à reforma tributária. 

A propósito e na linha de minha preocupação, 
nosso próprio Presidente, ilustre Senador José Sar
ney, sublinhou, recentemente, a necessidade de res
peitar-se o pacto federativo, cuja preservação :não 
admite novas concessões de poderes à União~ em 
detrimento da autonomia dos Estados-Membros~\. 

Não podemos nos esquecer que, nos últimos 
trinta anos, fatos signifiCativos conspiraram contra o 
espírito federalista e até mesmo contra a forma de 
Estado Federal, no Brasil. 

Observe-se que na fase de exceção, de tutela 
militar, o País, na realidade viveu como se fosse Es
tado unitário, apesar de a Constituição falar de outro 
modo. E o combate à endemia inflacionária, de ori
gem anterior, mas que se fez particularmente aguda 
posteriormente, também contribuiu como efeito cola
teral, já que a vida da moeda é assunto necessaria
mente de competência da União, para cuja estabili
dade é argamassa estralégica. 

É preciso apagarmos, completamente, as mar
cas daquela intervenção e que se observem os es
paços próprios para a presença federal no campo 
monetário e nos outros de sua competência, a fim 
de que não se emasculem as autoridades e se infer
tilizem as forças criadoras locais. 

Hoje, o que se recomenda é distância das fron
teiras do Estado unitário, centralizador, cuja roupa
gem não é ·suficiente para agasalhar as ambições 
democráticas de um país com a população e o ta
manho do Brasil. 

. . Como advertia o saudoso senador Afonso Ari
nos de Melo Franco, estadista e intelectual que hon
rou esta tribuna, "é conveniente conservar as garan
tias essenciais de autonomia dos Estados-Membros, 
na estrutura federal, a fim de que não se percam. 
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nos Estados desse tipo, as razões básicas de sua 
existência, que são a defesa da liberdade {a qual é 
tanto menos garantida quanto mais centralizado o 
poder) e uma flexibilidade maior da administração, 
pois esta, quando sabiamente descentralizada aten
de melhor aos interesses públicos localizados". 

Não nos enganemos, nesse ponto, com a posi
ção de agentes do Executivo federal que, diante da 
evidente impossibilidade de governar-se bem o Pais, 
concentrando tudo em Brasnia, começam a mencio
nar a necessidade de maior descentralização da má
quina administrativa 

Não é por essa via, de mera desconcentração 
tisica, mantendo-se a fonte do poder em Brasma, 
que se assegura um quadro federalista corno preten
deram, desde a alvorada da República, todos os 
constituintes democratas deste País. 

O essencial é a autonomia politica, a capacida
de de auto-organização constitucional e de autogo
verno por parte das Unidades Federativas, ainda 
que sob as 6mitações da Carta Magna da União. 

Ocorre que as limitações já são muitas, além 
do recomendável para, sem se negar a s~ 
natural da União, preservarem-se. em nivel adequado, 
as competências essenciais dos Estados-Membros. 

Por isso, se prosseguirmos acumulando pode
res nas mãos da União, estaremos praticando mecâ
nica unitária tendente a ádicul!ar, pela extensão terri
torial do Pais, a floração de uma primavera demo
crática permanente entre nós. 

A concentração do poder provoca, naluralmen
te, dependência das partes sobretudo das menores, 
e ineficiência na ação governamental, principalmen
te nas mais distantes. 

Por Ôutro lado, quando não se pode, por exem
plo, participar na solução de problemas locais, entre
gue ao juizo, aqui em BI'SSllia, de quem não os co
nhece pela vivência e não precisa resolvê-los, no 
tempo e na essência, da melhor maneira para a co
munidade interessada, surgem tensões que pertur
bam a tranqúilidade social, capazes até, no longo 
prazo, de induzir sentimentos separatistas. 

Desejo aqui esclarecer, pela circunstância de 
estar comentando ângulos vinculados à natureza e 
razão do Estado Federal, que omiti considerações 
envolvendo o plano do Município, que não é Estado, 
mas. no Brasil, tem valor hisfórico e constitucional 
de expressiva importãncia Entretanto, sob aspectos 
que também lhe são próprios, minhas observações 
são igualmente válidas para o nfvel municipal. 

Atualmente, no Brasil, várias matérias tipica
mente estaduais e municipais são de competência 

exclusiva da União. Agride-se inclusive a auto-esti
ma dos cidadãos. 

Temos necessidade de erradicar obstáculos 
que dificultam nossa vida diária e inibem a conjuga
ção normal de fatores reclamados para um processo 
de crescimento equilibrado e paz social, queremos 
um amanhã melhor, compalivel com as potencialida
des que a natureza e as circunstâncias históricas 
nos asseguraram; somos conscientes de que a 
grande maioria dos problemas com os quais nos de- ... 
frontarnos são comuns a todos os Estedos-Membros 
da Federação brasileira e que só a União tem com
petência e meios para enfrentá-los globalmente, 
pelo menos no plano da regência Mas, é preciso 
que as soluções locais sejam encaminhadas no sen
tido de atenderem-se os interesses próprios perma
nentes de cada Unidade Federativa 

Pessoalmente, também censuro a tendência 
de concentração de esforços nas prioridades· imedia
tas, sem se observar que mLitas das soluções utili
zadas, eficientes no curto prazo, poderiam ser subs
tituídas por outras melhores, em condições de per
manecerem úteis na hora em que os desafios aluais 
forem vencidos, quando novas demandas de nalure
za diversa, mas essenciais à preservação do bem 
estar geral, levantarem-se cobrando respostas de 
providências que não foram tomadas. 

São fugazes os efeitos de !áticas que não se 
ajustem a uma estratégia global de longo prazo. 

A hipertrofia do poder da União, embora dificul
te a edificação imediata de um autêntico Estado fe
deral no território brasileiro, é genuina porque decor
re das competências que a Constituição lhe reser
vou. Precisamos agora tratar de contê-la, jamais de 
aumentá-la e; oportunamerite, procurar ficar mais 
perto da linha do equilíbrio federativo, distanciando
nos dos arredores da matriz unitária. Já sua irradia
ção, expressa em atos de autoridades do Executivo, 
comumente ultrapassa os limites próprios. Esses ex-

-cesses precisam ser reprimidos. 
De fato, na esteira da concentração de poderes 

na esfera federal, substimando-se a capacidade de 
contribuição dos Estados-membros e, pior ainda, ne
gando-lhes condições adequadas para o exercicio 

· de um verdadeiro autogoverno, agentes da Adminis
tração. 

Central costumam aproveitar-se e procurar pro
mover a st.premacia das resplle!ivas vontades pes
soais, desprezando, muitas vezes, a legitimidade jurf
dica, o que a maioria pensa e as repercussões efetivas 
de suas ações para a satisfação do interesse comum. 

Vem dessa circunstãncia minha segunda pergunta: · 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 165 

Como reprimir os excessos dos agentes do 
Executivo Federal, resultantes da hipertrofia do Po
der Central, se não pararmos de aumentar as com
petências da União, que se efetivam em detrimento 
da posição relativa dos Estados-membros, na ordem 
federalista? 

Se deixarmos de observar o fenômeno no pla
no das relações entre os poderes federal e estadual, 
aprofundando mais, para examiná-lo no campo da 
convivência de govemafltes federais com a socieda
de, especialmente no segmento econômico, Identifi
cam-se sinais claros de prepotência, estranha no 
meio democrático. Prepotência que se anima, entre 
nós, pelo excesso de força de um Executivo presi
dencialista que até legisla em escala crescente e 
veta por inconstitucionalidade parte de projeto de lei 
aprovado pelo Congresso. sem poder assegurar que 
o corpo restante é constitucional. 

Os exemplos são muitos e são freqüentes. 
· Para ficar no meu Estado, Minas Gerais, apon

tando um caso em andamento, lembro que, recente
mente, 180 deputados, dos quais 46 mineiros, assi
naram pedido de informação ao Poder Executivo, in
dagando a razão pela qual a Companhia Hidro-Eié
trica do São Francisco (CHESF) nega-se a honrar 
suas obrigações para com a Mendes Júnior Enge
nharia, já que o reconhecimento do crédito transitou 
em julgado. 

Diversos parlamentares que assinaram o docu
mento disseram-me que o pedido de informação -
insólito pelo número expressivo de assinaluras - de
correu do fato de o. próprio Ministério da Minas e 
Energia ter negado a existência de obrigação finan
ceira da CHESF para com a empresa mineira Isto 
depois de a estatal energética ter pedido ação do re
conhecimento de divida em primeira instância e, 
posteriormente, no Tribunal de Justiça de Pernam
buco e no Superior Tribunal de Justiça, sempre por 
unanimidade, postura que o Executivo manteve 
mesmo depois de sentença fixando o valor do débito. 

Ora, sabe-se dó quadro de dificuldades em que 
a Mendes Júnior se debate. Também se sabe que 
os seus maiores credores são o Banco do Brasil (do 
qual, igualmente tem quantia expressiva a receber) 
e o BNDES, que a estão executando. Só não se en
tende por que, sendo os créditos da Mendes Júnior 
maiores do que seus atrasados com entidades esta
tais, não se promovem negociações e um enccintro 
de contas, como ela vem propondo. 

A razão é a prepotência, que vai ao ponto de 
criticar e ignorar decisão judicial, condenando arbi

·trária a irracionalmente, à falência, patrimônio da en-

genha.riit brasileira, e, ao desemprego i~ediato, ~ú
mero formidável de 20 mil pessoas, sem contar 
quantidade bem maior de outre vítimas vinculadas a 
empregos indiretos. 

É a cegueira do autontarisrno o ilógico. que 
não atenta para as conseqüências de sua teimosia, 
porquanto a falência da· Mendes Júnior não viria di
minuir as obrigações do Governo Federal e suas 
empresas nesse caso. Pelo contrário, aléin do grave 
problema social que provocaria, ainda teria de con
tabüizar-se queda de receita tributária e a divida com 
a massa falida ficaria mais estável, difícil de ser re-
duzida por via de negociação. · · 

Ocorre que a prepotência vigia seus agentes 
de modo que esses reflexos continuarão a ser regis
trados enquanto não corrigirmos o desequilíbrio do 
paclo federativo, enquanto não adotarmos meios 
que evitem a onipresença do Executivo da União na 
maioria das ações governamentais no País. 

Acredito que havendo espaço para exercfcio, 
corno felizmente existe, o aprimoramento demccráti
co, despertando consciências, eliminará os ex~s
sos. Mas, seria melhor que não houvesse barreira 
artificial do autoritarismo centralizador, que dificulta 
o fortalecimento do Estado federal entre nós. 

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores· Se
nadores. 

Creio que qualquer proposta que reduz direitos 
e a autoridade dos Estados-Membrós não prospera 
nesta Casa, do mesmo modo como estou cerio tle 
que cumprimos nossa obrigação quando defende
mos o fortalecimento da autonomia estadual, primei
ro porque se trata de mandamento inarredável da 
lei Suprema e, depois, mas com igual densids:de, 
porque nós, Senadores, spmos eleitos para re!Jo'"8-
sentar os 27 Estados brasileiros. Muito Obrigado. -

Durante o discwso do Sr. Arlindo Por
to, o Sr. Odacir Soares, tQ Secretário, d--:ixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Levy Dias. 3!1 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero deixar 
registrada, nesta seSsão do Senado, uma preocupa
ção extremamente grave. 

Vejo a iminência de um conflito de grandes 
proporções entre índios e brancos, no Município de 
São Félix do Xingu, no Estado Pará. 
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Trabalhadores rurais, há alguns anos, ocupam 
uma área denominada Setor Oeste, de pretensão 
dos índios da Aldeia Trincheira: Bakajá, Kayapó e 
Parakaná. Nenhuma providência tem sido tomada 
pelo Governo. Os índios, no dia 20 de setembro, 
chegaram com mais de 50 guerreiros, invadiram o 
povoado, tomaram 80 colonos reféns, se apodera
ram de um caminhão e uma camioneta e saíram, de 
lote em lote, pelas vicinais, expulsando os posseiros 
e tomando-lhes todos os pertences. Mantiveram, du
rante dois dias, o chefe desses colonos, como re
fém, na própria aldeia, deixando-o passar por imen
sas humilhações. 

O representante dos colonos veio na semana 
passada a Brasma, esteve em meu gabinete, tal 
qual, por mais de 6 horas, o Presidente da FUNAI, 
Dr. Márcio Santilli. Discutimos, durante bastante 
tempo, o encaminhamento de solução para esse 
grave conflito. Com muito esforço, conseguimos um 
avião do Governo para levar uma equipe até o local 
do conflito. Foram para lá um representarrte do Mi
nistério da Justiça, dois da FUNAI, quatro policiais 
federais, que lá passaram o fim de semana, e verifi
caram, segundo os membros dessa equipe, que as 
terras pertencem, de falo, aos índios. Compromete
ram-se com os colonos a terem uma conversa com 
o INCRA e com o Ministério da Agricultura para ten
tar conseguir um outro local para o assentamento 
desses trabalhadores rurais. 

Ocorre que hoje tive notícias de que os traba
lhadores rurais não esperaram providências do Go
verno. Conversei, agora à tsrde, com o Presidente 
da FUNAI e S. Si. está tentando, de imediato, uma 
audiência com o presidente do INCRA, para que 
busque uma alternativa de relocação desses traba
lhadores rurais. Mas estsmos sentindo que da perte 
dos trabalhadores há também uma certs intransigên
cia, há uma vontsde de ficar naquela área, para 
onde retomaram ontem 

De forma que nós, como políticos da região, te
mos envidado todos os esforços no sentido de evitar 
um conflito de graves proporções. 

O Presidente da FUNAI está a par do assunto; 
o Ministro da Agricultura e o Presidente do INCRA 
foram comunicados por nós. O Governador do Esta
do do Pará recebeu esses colonos em audiência, na 
sexts-feira da semana passada, mas as tensões não 
diminuíram. As tensões permanecem. Desejo deixar 
registrada aqui ests minha preocupação. 

Espero que o Presidente da FUNAI, que deve 
ser a pessoa mais inte.-essada em resolver de ime

- diato este problema, consiga logo uma audiência 

com o Ministro da AgricuRura - na qual deveremos 
estar presentes, como lhe comuniquei pessoalmente 
- e consiga convencer os funcionários da FUNAI a 
terem um pouco de calma, a não acirrarem mais as 
tensões, pedindo um pouco mais de tempo aos ín
dios Parakanás, para que aguardem as providências 
do Governo. De um lado, estão os índios armados, 
do outro, os colonos, mais armados ainda 

Se imedia1às providências não forem tomadas. 
esse conflito será inevitável. Espero que possa ser
acalmada a situação pela parte dos índios; os colo
nos voltaram à terra prontos para reagir. Se os ín
dios atscarem, sem dúvida nenhuma, haverá um 
combate de graves proporções. Espero que, en: 
quanto o Governo não der uma solução e não con
seguir convencer os trabalhadores rurais a saírem 
da área, garantindo-lhes um outro local e outra opor
tunidade de trabalho, os índios tsmbém não os ata
quem, porque o resuRado poderá ser triste para a 
Nação brasileira 

Era esse o registro que gostaria de fazer na 
tarde de hoje. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRO. 
NUNCIAMENTO: 

OF[CJO GSAA N"- 557/95 
Brasma/DF, 27 de seteml)ro de 1995 

llrrl' Senhor 
Dr. Márcio Santilli 
Presidente da Funai 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Pelo presente expediente, repasso a V. Si. có

pia do documento que me foi enviado pelo Sr. Ger
son Bísio Cristo - Coordenado da Colônia Velho 
Oeste - Município de São Félix do Xingú, dando 
conts da situação de eminente conflito entre os ín
dios da aldeia Trincheira Bacajá/Kaiapó-Parakanã e 
os colonos da ocupação em tela 

Nosso interesse é concorrer para o urgente 
equacionamento dos problemas ali verificados evi
tando-se, a priori, quaisquer tipos de conflitos ou en
trentamentos entre índios e colonos e, num momen
to posterior, que esse órgão envide esforços no sen
tido de solucionar definitivamente o problema 

Certo em contsr com seu envolvimento pessoal 
na busca da soluções aqui pretendidas, renovo mi
nha estima e particular apreço. 

Atenciosas saudações, - Ademir Andrade, 
Senador da República Líder do PSB no Senado Fe- -
dera!. 
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Exmô. Senador. 

Jurililndia do Norte - PA. 
25 de Setembro de 1995 

Vimos por este expediente fazer ciência dos 
graves acontecimenlos que ocorreram na área de 
assentamenlo da Gleba Sudoeste em local conheci
do como Velho Oeste, antiga pista do Muetim. 

No dia 20 deste mês às 4:00 horas da madru
gada a Coordenação daquele selor foi !ornada de 
assallo por aproximadamente 50 (cinqOenta} guer
reiros da tribo Parakana, da reserva Trincheira Ba
cajás que disbibuiram o terror entre os que lá se en
contravam. Tomaram como reféns 80 (oitenta} col~ 
nos, um caminhão e uma camioneta chevrolet mo
delo D-20. Ato contínuo os guerreiros percorreram . 
as vicinais próximas da pista, acompanhados do ca
minhão recém aprisionado, saqueando lodos os bar
racos dos colonos levando deles tudo que encontra
vam de valor, desde alimenlos até ferramentas e ou
tros bens pessoais. 

Consumado o saque os guerreiros 6bertaram 
os demais colonos mantendo somente o Coordena
dor da área Sr. Gerson Elísio Crislo como refém 
conduzindo-o para o aldeamenlo indígena loca6zado 
a mais ou menos 60 (sessenta} quilómetros do local 
do incidente, levando o caminhão com as mercado
rias saqueadas. 

Durante o trajeto os guerreiros gritavam, em 
sua língua, palavras de ordem e, a poucos quilóme
tros da sede do aldeamento indígena fizeram uma 
salva de tiros, para o ar com o claro obje!ivo de inti
midar o refém e seus acompanhantes que faziam 
parte da equipe do caminhão. 

Ressalte-se também que durante o saque aos 
barracos dos colonos os guerreiros distribuíram tiros 
para todos os lados, chegando a incendiar um dos 
barracos com um deles colocando em risco a vida 
das mulheres e crianças dos colonos. 

Pelo que percebemos os índios operam numa 
verdadeira ação de guerrilha, portando anmas pesa
das como revólveres calibre 38, carabinas 38 e 44, 
espingardas de repetição calibre 12 e outras, obser
vando que uns poucos, muito poucos, não portavam 
essas armas. 

Todos são orientados pelo Sr. João de tal que 
se diz Coordenador da FUNAI na aldeia a que se 
mostrou muito pouco dado ao diálogo, dando idéia 
de que todo aquele terrorismo é da iniciativa sua já 
que nenhum colono ultrapassou o picadeiro demar
catório daquela reserva, e sim, trabalha em área que 
os silvícolas consideram sua por mera pretensão. 

Chegando na aldeia, em tomo de 2:oo (duas) 
horas da madrugada do dia 21 foi o refém Gerson 
Crislo submetido a toda série de humilhações pelos 
habitantes da aldeia sendo que quase todos lhe fa
ziam uma preleção em sua língua e lhe passavam 
um facão afiado pelo rosto. 

No dia 21-9, aproximadamente às 12:00 horas 
foi o refém libertado sob a ameaça de que se em 1 o 
(dez} dias os colonos não abandonassem a área os 
guerreiros para lá se dirigiriam para matá-los, pala
vras essas proferidas pelo dito Coordenador da al
deia, Sr. João. 

É de estranhar que um funcionário de um ór
gão Federal use de tal expediente e tenha tal proce
dimento, arvorando-se em dono da verdade com re
lação a uma área da qual os índios se colocam 
como fi!igantes e colocando em risco a vida de apro
ximadamente 2.000 (dois miQ colonos que lá estáo 
com lodos os bens que possuem e seus familiares. 

Pedimos encarecidamente a V. Ex< que bus
que uma rápida solução junto às autoridades fede
rais competentes sob o risco de, em poucos di~ a 
situação se agravar via enfrentamentos entre ínCliOs 
e colonos. 

Certos de poder contar mais uma vez com vos
sos valiosos préstimos formulamos nossos votos de 
estima e apreço. 

Atenciosamente, - Gerson Elísio Cristo, 
Coordenador da Velha Oeste e refém dos índios. 
Exmo. Sr. 
Senador da República 
Ademir Gaivão Andrade 
Brasília-DF. 

OFICIO GSAA W 559195 
Belém/PA, 27 de setembro de 1995 .. 

Ilustríssimo Senhor 
Márcio Santilü 
MD Presidente da Funai 
Nesta 

Senhor Presidente, 
Encaminho a V. ~. nesta oportunidade, cópia 

do Of. NO- 15ns, de 3-5-95, em que o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ourililndia informa sobre 
ocupação em uma área denominada LUCIANA, no 
Rio Branco, naquele município. Segundo o docu
mento em tela, a área está sob a guarda do Cacique 
Pombo, sendo que os colonos contestam controle 
dos índios sobre a área, alegando que os flmites da 
reserva indígena •passam por fora• da área ocupada 
pelos colonos, podendo haver confronto entre índios 
e colonos naquela localidade. 
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Ante o exposto, solicito sua atenção em infor
mar-me sobre a situação aluai verificada na área em 
questão, particularmente no que se refere à jurisdi
ção desse órgão sobre as terras em lilígio, de vez que 
o expediente enviado pelo SRT/Omlândia é de 
maiol95 e até o presente momento não obtivemos ne
nhum encaminhamento por parte dessa Fundação. 

Atenciosas saudações, Ademir Andrade, Se
nador - Lfder do PSB no Senado Federal. 

Concedo a palavra ao ilustre Senador Ernan
des Amorim. (Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita 
da Silva. 

A Mesa esclarece a V. Exª que teria 50 minu
tos para o seu pronunciamento, porém a sessão se 
encerra às 18h30min. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao ilustre Senador Casildo Mafdaner. (Pausa) 

A SR~ BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr->s e 
Srs. Senadores, acredito que o tempo será suficien
te para fazer esse registro. 

Após uma década de refonnas e de ajustamento, muitos 

países da América Latina e do Caribe vêm apresentando, nos anos 

noventa, boas perspectivas de crescimento económico. A estratégia 

económica · adotada nesses últimos anos provocou mudanças 

significativas, que c;,eram um novo ritmo ao processo de deseiwolvimento 

nos países do continente. 

Essa nova estratégia trouxe importantes beneficias: as 

taxas de inflação caíram, o crescimento foi retomado, o desequilíbrio nas 

contas externas foi reduzido, a expansão da divida externa foi contida, e 

as refonnas estruturais implementadas melhoraram as perspectivas 

económicas a longo prazo. 

Infelizmente, há um porém nessa seqüência de êxitos 

que acabo de mencionar. Os países da região ainda se deparam com um 

grande desafio, um desafio sério e deplorável: a persistência da pobreza 

generalizada. 

Existem na América Latina e no Caribe quase cento e 

setenta milhões de pessoas vivendo na pobreza. segundo dados do Banco 

Mundial. Em 1995, trinta e cinco virgula urri por cento de toda a 

população do continente vive abaixo do nível de pobreza e dezoito virgula 

oito por cento abaixo do nível de miséria. 
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Segundo o Diretor Regional do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para a América Latina e o 

Caribe, Fernando Zumbado, "os países latino-americanos mantêm em. 

situação de pqbreza percentagens de sua população que oscilam entre 

trinta e cinco e oitenta por cento". "Temos uma pobreza que mata", disse 

ele, "que mata, mas que não morre; que ê tremendamente contagiosa, 

porque os pobres multiplicam a pobreza". 

A pobreza na América Latina e no Caribe pode ser 

considerada um verdadeiro mal crónico. E o pior é que a pobreza é um 

problema que continua aumentando, apesar de todos os programas 

implantados com o objetivo de contê-la. 

Qual tem sido a razão de tanto insucesso? Por que não se 

consegue repetir o êxito alcançado na área económica quando se tenta 

combater a pobreza? Será que os governos latino-americanos é q-ue são 

incompetentes para resolver esse problema tão grave, que afeta, de forma 

dramática, a vida de tantas pessoas? É claro que não. Há uma explicação 

maior para esse fracasso tão generalizado, pois todos sabemos muito bem 

que esse é um problema que não atinge somente os países da América 

Latina.~ 

Não se pode negar que assistimos, hoje, infelizmente, a ~ 

uma globalização da pobreza, num mundo de economia globalizada. Todo 

o Planeta vem sendo submetido a uma mesma politica de ajuste e gestão 

económica, a partir de premissas conservadoras do neoliberalismo. A 

"globalização" atual vem forçando a redução da capacidade de intervenção 

do Estado e a ampliação do poder das forças de mercado para regular a 

atividade económica. 

169 
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A principal razão da· persistência dessa pobreza 

vergonhosa é que, na América Latina, no Caribe, e em várias outras partes 

do mundo, todos os esforços para melhorar o desempenho econômico têm 

priorizado o fortalecimento das finanças públicas, por causa de seus 

efeitos macroeconômicos positivos, e têm postergado, indefinidat:nente, a 

adoção de medidas capazes de melhorar a situação social das populações 

mais pobres. 

Não há como desvincular a preocupante e dramática 

situação latino-americana do quadro geral de desarranjo mundial, fruto de: 

um modelo econômico-financeiro pactuado em f!!ettd{;Woods, em 1944: 

Já há algum tempo, esse modelo perverso e gerador de miséria tem-se 

revelado incapaz de responder aos desafios e à complexidade deste final 

de milênio. 

O problema é que as políticas neoliberais não trabalham 

no sentido de propiciar melhor distribuição de renda. Elas melhoram d<:! 

forma episódica as finanças dos Estados, mediante privatizações e 
contenção de gastos públicos, aumentam as taxas de lucros e facilitam a 

acumulação de capital. Na visão neoliberal, os mecanismos de proteção 

social são considerados como verdadeiros obstáculos. pois visam reduzir 

as desigualdades que são consideradas um tenômeno natural, um estímulo 

saudável à livre concorrência e à prosperidade empresarial. 

Para os neoliberais, o Estado deve ser eficaz em 

controlar moeda, restringindo-se apenas aos serviços básicos de 
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administração de justiça e segurança e à implementação de políticas 

sociais mínimas. 

É evidente que essa receita, que reduz a intervenção 

estatal na economia, consegue simplesmente neutralizar o Estado. 

Qualquer pessoa dotada de um mínimo de bom senso perceberá que não 

será forçando a redução da capacidade de intervenção do Estado, 

praticamente o único instrumento até hoje conhecido para a concepção e a 

implementação de políticas sociais, que se conseguirá reduzir a pobreza e 

melhorar os índices de desenvolvimento humano dos países menos 

desenvolvidos, Senhor Presidente. 

171 

Está provado que estabilidade e crescimento econômico 

não conduzem automaticamente a uma melhor distribuição de renda. 

Conduzem, isso sim, a uma situação de desigualdade que cria sociedades 

duais, em nível nacional e internacional. Não se trata mais somente de ·· 

dividir qs países do mundo em ricos e pobres; trata-se de criar dois 

mundos em cada um de nossos países, gerando profundos abismos no seio 

da sociedade de cada Nação. As atuais desigualdades, em última 
instância, foram geradas pela própria dinâmica da economia de mercado 

existente. 

Se quisermos exemplificar o problema da América 

Latina e do Caribe com a situação do Brasil, basta que forneçamos os 

dados do relatório deste ano do Banco Mundial. Nosso País é o campeão 

mundial da desigualdade. Nosso quadro de distribuição de renda é iníquo. 
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Enquanto os dez por cento mais ricos detêm cinqüenta e um vírgula três 

por cento da renda nacional, os quarenta por cento mais pobres da nossa 

população detêm apenas sete por cento da renda. 

Aqui, como em outras Nações da América Latina e do 

Caribe, o Governo está inteiramente preocupado com a situação 

económica do País, deixando em segundo plano o atendimento aos 

interesses sociais do povo. Em vez de resolver em profundidade os 

problemas sociais, que se agravam a cada· dia em nossos países, as 

autoridades latino-americanas estão mais preocupadas em reduzir direitos 

sociais duramente conquistados. 

Nos diferentes países da América Latina e do Caribe, os 

atuais modelos económicos estão revelando nítidos sinais de 

insustentabilidade. A insurgência armada de grupos populacionais 

miseráveis na região de Chiapas. no México, a. onda de contestação 

política na Bolívia e na Venezuela, a anarquia no Haiti, a luta pela terra no 

Brasil são alguns indícios de que as medidas de resgate social até hoje 

implementadas são nitidamente insuficientes. 

Há objetivos que não são alcançados apenas pela via 

tecnocrática. A América Latina precisa de soluções práticas. O quadro é 

dramático e pode colocar em risco até mesmo a incipiente democracia 

que, com tanto ;:sforço, lutamos para ver triuntàr em nossos países. 

Sabemos que consolidar um sistema de liberdades demanda uma 
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sociedade com muito maior eqiiidade social.(. .. )Enfim.sabemos que para 

estabelecer a Democracia é preciso lutar, cada dia, em campos muito 

diversos e com uma clara consciência social. O êxito do económico 

divorciado do êxito social não constitui Democracia", disse o já 

mencionado Diretor Regional do PNUD para a América Latina e o Caribe, 

Fernando Zumbado. 

Não é mais possível conviver com tantos milhões de 

pessoas sem comida, sem renda, sem· trabalho, sem moradia, sem 

saneamento básico. Não é mais possível conviver com tanta doença e 

tantas carências nos serviços de assistência à saúde dos cidadãos. Não é 

mais possível conviver com tanta miséria. 

"A miséria é a pior das guerras", -afirma com freqüêncía 

o sociólogo Herbert de Souza, o nosso Betinho, comandante-em-chefe da 

batalha da sociedade brasileira contra a fome e a miséria, "é a pior das 

guerras, é o extermínio lento da população, da vida, da esperança na 

vida". 

Nessa guerra, as primeiras vítimas são as cria-nças 

pobres que morrem, ou crescem desnutridas, analfabetas, desamparadas, 
tendo seu futuro irremediavelmente compro111etido. Por ocasião da 

Primeira Conferência Anual do Banco Mundial sobre o Desenvol\·ímento 

da América Latina e do Caribe, realizada. no Rio de janeiro em junho 

deste ano, o economista Juan Luís Londoi'lo, do Departamento Técnico da 

América Latina, no Banco Mundial, apresentou o trabalho "Pobre=a. 

-173 
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Desigualdade, Política Social e Democracia". Nesse trabalho, ele tàz 

uma correlação importante entre o alto grau de desigualdade no continente 

latino-americano e o baixo grau de educação. Segundo Londono, a lenta 

expansão educativa no Continente "criou sérias conseqiiênctas 

distributivas, registrando uma 'escassez' de capital humano - força de 

trabalho relacionada à qualidade do desempenho - resultante de um 

nível educativo tão baixo". · 

Na América Latina e no Caribe existem, repito, quase 

cento e setenta milhões de pessoas vivendo na pobreza, e todos sabemos 

o quanto é dificil solucionar esse grave problema, que nos atinge tão de 

perto. Nos mais diversos fóruns de debate, a pobreza do· nosso Continente 

e a reforma social necessária para superá-la têm sido objeto constante de 

discussão. O tempo urge e há resultados que não podem esperar. 

A estabilidade social é crucial para a estabilidade 

fináilceira de qualquer país. "São necessárias medidas de emergência", 

como disse Dom Mauro Morelli, bispo de Duque de Caxias, no Estado do 

Rio de Janeiro, à revist~É, esta semana. "não se pode esperar por 

mudanças estruturais para a sociedade para socorrer a criança". Nem 

para socorrer a criança, nem para socorrer os cidadãos que morrem de 

fome, acrescento. 

As classes dominantes de nossos países têm uma grande 

parcela de responsabilidade por essa verdadeira tragédia social produzida 

ao longo de décadas de políticas concentracionistas insensatas. 
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Revela-se indispensável que se desenvolva uma agenda 

nova para enfrentar os problemas da América Latina e do mundo antes da 

virada do milênio, pois segundo o mencionado trabalho "Pobre=a. 

Desigualdade, Política Social e Democracia", mesmo havendo um 

crescimento econômico de um vírgula nove por cento para a América 

Latina, na próxima década, não seria possível reduzir a pobreza. 

O economi~ta-chefe do BIRD, Sebastian Edwards, . 

durárite a já mencionada Conferência para a América Latina e o. Caribe, 

realizada no Rio de Janeiro, destacou a necessidade de mudanças no 

receituário liberal hoje adotado, reconhecendo que caberá ao Estado um 

papel mais importante do que o previsto anteriormente à crise do México. 

Disse ele que "o desmantelamento de órgãos públicos ineficientes precisa 

ser acompanhaqo pela construção de novas instituições. A luta contra a 

pobreza. exige a atenção do Estado, não pode ser realizada apenas 

através do crescimento económico". 

Sem dúvida, para reduzir a pobreza generalizada, os 

governos terão de formular programas sociais mais eficazes para os 

pobres; programas sem desperdício, que transformem em profundidade o 

perverso quadro de distribuição da riqueza que temos atualmente. 

Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos convencidos 

de que, para alcançar esse objetivo, é preciso abandonar, por completo, as 

idéias liberais, pois a revolução capitalista só conseguiu ampliar a 

injustiça, a desigualdade e a exclusão, em todos os continentes. Estamos 
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convencidos de que é preciso buscar nóvos caminhos, pois a lógica de 

mercado é incompatível com a responsabilidade por políticas e programas 

sociais compensatórios de desigualdades sociais. 

Foi com o objetivo de erradicar a miséria no Brasil que o 

Senador Eduardo Suplicy apresentou ·o Projeto de Lei propondo o 

Programa de Garantia de Renda Mínima, PGRM, felizmente já 

aprovado pelos membros desta Casa do Congresso Nacional. O Projeto do 

Senador Suplicy··prevê uma renda mínima destinada aos cidadãos com 

renda inferior a duzentos reais, equivalente a trint:a por cento da diferença 

entre a sua renda e esse valor, prevendo ainda que essa alíquota possa ser 

aumentada em cinquenta por cento de acordo com a experiência do 

programa e a disponibilidade de recursos . 

.. . ..,, 
Apesar de ainda não estar definitivamente aprovado, o 

PGRM começou recentemente a ser aplicado, com sucesso, em algumas 

cidades brasileiras. No Distrito Federal, o Governador Cristóvam Buarque 

instituiu, desde o início de sua gestão, um Programa de Renda Mínima 

vinculado à Educação. 

Tenho a esperança de que, no Brasil, estejamos no limiar 

de ·um novo horizonte. Esse é um novo caminho que mudará 

significativamente o perverso quadro de concentração de renda que hoje 
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O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

A SR~ BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Exi 
com prazer. 

O Sr. Romero Jucá - Gostaria apenas de re
forçar as colocações de V. Exª com relação à impor
tância efetiva da comunidade em todos os estágios, 
em todas as regiões. É necessário que a cidadania 
brasileira avançe para que possamos ter condições 
de mudar este País efetivamente. Tenho feito per
manentemente, desta tribuna, um alerta no sentido 
de que o Governo Federal defina urgentemente uma 
política de desenvolvimento regional para enfrentar 
as desigualdades e as dificuldades das regiões mais 
pobres. Há quase um ano de Governo e não temos 
ainda uma política efetiva, uma política definida que 
realmente enfrente e resolva a questão dos desequi
líbrios regionais. Quero parabenizá-la, Senadora, 
por suas palavras. V. Ex• sabe que essa é uma 
questão para a qual todo o País clama por solução, · 
e é importante que se tenha a participação da socie
dade mas que haja também um efetívo projeto de 
governo que modifique a realidade brasileira, que é 
bastante perversa para as populações mais pobres 
de nosso País. 

A SR~ BENEDITA DA SILVA -Agradeço o 
aparte de V. Ex•. Esta sua preociJpilção, sem dúvida 
alguma, deverá ser a de cada um de nós, não ape
nas no Congresso Nacional, no Senado Federal e 
na Cãmara dos Deputados, mas uma preocupação, 
como V. Ex' coloca, prioritária do Governo. Porque, 
sem que haja uma definição governamental, não po
deremos garantir que essa população, que vagueia 
de um lado para owo nas ruas das nossas cidades, 
tenha emprego, alendiment:l de saúde e educacional. 

Estamos discutindo a cidadania do povo brasi
leiro. Ouvi uma coisa interessante de um dos cc-pa
trocinadores dessa mesa- redonda da qual partici
pei, do representante do Presidente da Coca-Cola. E 
ele dizia o seguinte: "Vocês poderão perguntar o que 
é que a Coca-Cola tem a ver com a questão da mi
séria ou com o projeto da América Latina para o ano 
2000, tratando-se da pobreza?" E continuou: "Por
que em nossa cabeça. em nossa consciência em
presarial, temos sido bem-sucedidos. O mundo intei
ro bebe Coca-Cola." Só que ele tem consciência de 
que a maioria da população da América latina e do 
Caribe, cerca de 170 milhões, não bebe a coca-cola 
que ele vende e que se ele pensasse agora em in
vestir nesse projeto, com certeza garantiria uma 

, maior venda do seu produto. Foi com essa visão 
·empresarial ligada a um consumo, que era do seu 

interesse, mas também de um investimento ·-::ons
ciente da existência da pobreza que ele S9 fez repre
sentar naquela mesa-redonda. 

Essa mesá-redonda foi muito significativa por
que não se discutiu apenas um projeto onde iríamos 
dar alguma coisa para alguém, mas, s<ibretudo, ca
pacitá-lo com bolsas de estudo, com políticas regio
nalizadas, porque acreditamos que descentralização 
e política regional, nesse momento, é que vão sus
tentar a base da pirâmide social, seja no Brasil ou na 
América latina e Caribe. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex• que conste do 
meu pronunciamento o discurso · feito por mim no 
Instituto Kellog, cujo título é: Pobreza na América 
Latina: Problema e Soluções. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SR' BENEDITA DA S/L VA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Brasília, 28 de setembro de 1995 

POBREZA NA AMÉRICA LATINA: 
PROBLEMA E SOLUÇOES. CASO BRASIL 

A internacionalização e globalização da econo
mia mundial se deu pari passu com o crescimento 
dos níveis de pobreza em todos os países, particu
larmente na América latina. 

A superação da pobreza, portanto, é o dilema 
colocado para o desenvolvimento do planeta, que 
deve multiplicar esforços e encontrar recursos capa
zes de abrirem caminhos. 

O Brasil vive momentos de expectativas políti
cas geradas pelo discurso do governo. Nesse con
texto, tanto as esferas oficiais quanto os diferentes 
selares polilicos e sociais aprofundam o debate so
bre que caminho seguirem e que reformas fazerem 
e com que ritmo devem ser feitas. Sem dúvida é um 
processo rico, mas que ainda está longe de envolver 
de forma significativa o conjunto da sociedade. 

Penso que o centro do debate está não tan!o 
na retomada do desenvolvimento econõmico, mas 
na oportunidade desta e, principalmente, na sua 
base de sustentação. Em nosso País os modelos de 
desenvolvimento adotados sempre estiveram presos 
à idéia fixa do crescimento econõmico, como se este 
fosse por si só suficiente para reduzir as enormes 
desigualdades sociais e regionais acumuladas histo
ricamente. 

Nos últimos 30 anos tivemos um processo inin
terrupto de concentração de renda, que representa a 
causa mais visível da nossa iniqüidade social. No 
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início dos anos 90, o perfil da distribuição de renda 
era o seguinte: enquanto os 50% mais pobres da po
pulação ficavam com 12,1 o/o do total dos rendimen
tos, aos 1 O% mais ricos cabiam 48,1 %. 

Segundo o Relatório elaborado pelo Governo 
brasileiro para a Cúpula Mundial para o Desenvolvi
men1o Social, em Copenhague, realizado em 1995, 
a esperança de vida média do brasileiro era de 65,5 
anos, em 1990. Mas, se for associado ao nível de 
renda, as desigualdades sociais aparecem. Assim, 
para o grupo da população que ganhava até um sa
lário mínimo, a esperança de vida ao nascer era de 
57,5 anos, enquanto que para o grupo que ganhava 
mais de cinco salários mínimos, elevava-<>e para 73,4 
anos. Associando-se rendimento mensal e distribuição 
regional verifica-<>e que ·no Nordeste brasileiro, a região 
mais pobre do país, a esperança de vida é de 51 ,5 
anos e no Sudeste, a região mais rica, 75 anos. Por
tanto, una diferença. de 23,5 anos. 

Por outro lado, quanto à taxa de mortalidade 
infantil, observamos a mesma manifestação das de
sigualdades sociais e regionais. Se entre 1980 e 
1990, para o conjunto da população, a taxa caiu de 
65,8 por mil nascidos vivos para 51 ,6, esse decrésci
mo foi desigual entre as regiões e grupos sociais. 
Enquanto no Nordeste a taxa era de 75 por mil nas
cidos vivos, na região Sudeste se situava em 35 por 
mil nascidos vivos. Por sua vez, nas tammas com 
renda de até um salário mínimo morriam 75,2 por mil 
nascidos vivos ao passo que entre as tammas com 
renda superior a um saiário mínimo, atingia a 33,3% 
por mil nascidos vivos. 

Quanto à educação formal, existem no Brasil 
cerca de 20 milhões de analfabetos com dez ou 
mais anos de idade. Aqui também se manifestam to- -
das as desiguaidades impostas pelo modelo econõ
mico em vigor. Assim, se no Sudeste a taxa de anal
fabetismo das pessoas com mais de dez anos é de 
1 0,9%, no Nordeste ela sobe para 35,9%. Entre os 
jovens de 1 o a 14 anos com renda familiar per capt: 
la de mais de dois saiários mínimos, a chance de 
serem analfabetos é de apenas 2,6%. Mas ~ 
probabilidade !orna-se 14 vezes mais alia quando se 
traia dos jovens com renda familiar per capila de 
até meio salário mínimo. 

Outro aspecto que revela o impactó da desi
gualdade social na educação da população é o falo 
de que, no Brasil, 16,9% das crianças entre 1 O e 14 
anos trabalham para complemenlar a renda familiar. 
Essa situação compromete a formação de milhões 
de jovens, deixando-os em total desvantagem em 
relação à sua geração. 

Há também uma questão imporlante a ser con
siderada, que mostra o acesso diferenciado segundo 
a cor da pele. Assim, ·se 12,1 o/o dos brancos são 
analfabefos, entre os rr.estiços essa proporção sobe 
para 29,3% e entre os negros, 30,1 %. As desigual
dades sociais e regionais deve-se, perianto, acres
cenlar-se a discriminação racial. 

Estudo do Banco Mundial, referente a 1989, in-
- dica que 40,9% da -população brasileira vivia em si

tuação de pobreza, entendida esta corno uma renda 
per capila mensal inferior a US$60. Outros dados 
citados pelo referido Relatório revelam que vivem no 
Pafs 42 milhões de pobres, e 16 milhões de indigen
tes, ou seja, renda per capila mensai inferior a um 
quarfo da salário mínimo. 

Os dados constantes deste Relatório, dão uma 
visão nítida da enorme dimensão e Complexidade da 
situação da po9reia no Brasil e do processo de ex
clusão social decorrente dela. Esse é o ponto central 
do problema. Que modernização é esta que exclue 
sistematicamente crescentes contigentes social do 
processo econômico? · 

Penso que a busca de um consenso nacional 
visando a reversão desse perverso processo de ex
clusão social deveria ocupar a preocupação prioritá
ria das forças vivas da nação. Mesmo porque o en
frenlamento do problema social no pais coloca a na
ção frente a frente com as desigualdades de todo 
tipo: renda, raça, genero, emprego, educação, etc. 
Traia-se, assim, de toda uma redefinição do papel 
do Estado e da Sociedade. 

Nesse sentido, a importãncia da democracia no 
mundo atual assume a função de fio condufor do de
bate. É preciso ir além do aspecto formal da demo
cracia e colocar a necessidade de se desenvolver a 
cidadania, que constitui o meio concreto da ação de
mocrática. Em nosso País os direitos constitucionais 
do cidadão, são fictícios para a grande maioria da 
pilpulaÇão. A extensão dos direitos da cidadania ao 
cotidiano de cada brasileiro só será passivei, contu
do, na medida em que se conjugue o desenvolvi
menfo econômico com o desenvolvimen1o Social. 

Como está an1)1arnente demonstrado a tradi
cional prática do assistencialismo não resolve o gra
víssimo problema social. Ao contrário, além de não 
impedir o aumenfo das desigualdades ainda se pras
la de meio para a perpetuação de elites políticas re
trógradas. A distribuição de cestas básicas acaba vi
rando moeda eleitoral dos políticos fisiológicos. 

"Mesmo políticas compensatórias mais efica
zes, embora necessárias em situações emergen-
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ciais, também são insuficientes para reverterem o 
processo de exclusão social. 

Além da evidente ineficiência desses progra
mas sociais para combater a pobreza, eles são ab
solutamente ineficazes. Dados do Banco Mundial 
estimam que somente 1 O% dos recursos dos progra
mas sociais atingem seu pt1llico alvo. Outros dados 
da distribuição dos recursos da seguridade social re
velam o mesmo quadro: 19% com renda de até um 
quarlo do salário rnnimo recebem 6% dos benefí
cios, enquanto 16% com renda superior a dois salá
rios mínimos recebem 34% dos benefícios. 

Todo esse quadro mostra à necessidade que 
se dê dimensão econõmica ao desenvolvimento so
cial de modo a tomá-lo um processo de inclusão e 
integração de todos os cidadãos à estrutura produti
va e aos serviços sociais. É' o que se chama de de
senvolvimento econõmico com justiça social, uma 
responsabilidade do governo, das organizações so
ciais e da iniciativa privada Sem diminuir o papel da 
sociedade, o peso maior dessa responsabilidade 
cabe ao Estado. Revigorado pelo controle pt1llico, o 
Estado deve assegurar os direitos sociais frente à 
voracidade do mercado. Nem mesmo um neo-liberal 
ortodoxo defende hoje que o mercado, por si só, 
possa solucionar os desequilíbrios sociais. 

Uma taxa de juros absurdamente alta como da 
do Brasil, é um preço social muito elevado para se 
manter uma politica de estabilidade econõmica. No
vamente se fez a opção pelo econõmico em delri
menlo do social. Mais uma vez a ação corresponde 
ao lado econõmico enquanlo o discurso fica com o 
aspeclo social. 

O .Estado pode estimular iniciativas p(blicas 
que apresentam proposta de desenvolvimento alter
nativo e complementar, como os bancos de financla
menlo de empreendimenlos populares ou o apoio 
consistente a ampliação e desenvolvimenlo tecnoló
gico das pequena$_ e médias empresas. 

O investimento prioritário na educação de base 
e na formação tecnológica e prossionalizante da 
mão-de-obra, são necessidades imperativas do de
senvolvimento sustentado. 

Essas e mi.Jitas outras propostas e experiência 
concretas já desenvolvidas por organizações so
ciais, representam alavancas importantes para a ge
ração de emprego e renda e conseqüentemente 
para o fortaleclmenlo da base econõmica popular da 

_ • cidadania e da democracia 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -V. Ex"- será 
atendida 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. por todo o tempo restante da ses
são, ou seja, por 2 minulos. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Como Lí
der. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, on
tem, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, na 
sua fala semanal no rádio, tratou do tema "A explo
ração das crianças". 

Sua Excelência, o Senhor Presidente da Repú
blica, falou a respeito da dura realidade que ateia a 
vida de mühões de brasileiros: a prostituição infantil 
e o trabalho infantil. Referiu-se ainda a sua preocu
pação com relação aos 3 milhões de crianças que 
estão na faixa etária de 10 aos 14 anos e que são 
pequenos trabalhadores, segundo o IBGE. Na acep
ção do Presidente, isso constitui um crime, uma vez 
que a Constiltição proíbe o trabalho de menor~s de 
14 anos. 

Sua Excelência falou sobre o trabalho escravo, 
sobre o trabalho e a prostituição infantis, mencionan
do os diversos lugares ~m que esses problemas são 
gravfssimos, como em Mato Grosso do Sul - onde 
se realizará um fórum sobre a prevenção e erradica
ção do trabalho infantil - e em outros lugares do Bra
sil nos quais isso está ocorrendo. 

Sr. Pre-~idente, qual a maneira mais efJCaZ para 
se terminar c Jm esse problema? 

Sr. PrE:lidente, por que as crianças vão ao tra
balho ou se prostituem aos 7, 8, 1 O, 12 ou 13 anos 
de idade? Porque os seus pais não têm uma renda 
suficiente, porque seus pais, muitas vezes, não ten
do formas de alimentar as crianças, não tendo meios 
de garantir a sua sobrevivência, pedem aos seus fi
lhos trabalharem, realizarem alguma atividade, às 
vezes atividades que podem ser caracterizadas 
como ilegais, atividades que podem ser caracteriza
das como trabalho infantil, exploração sexual ou até 
atividades marginais junto aos que realizam crimes, tudo 
isso porque não têm aura forma de sobrevivência 

Na medida em que assegurarmos um mínimo 
de renda às famílias, aos adultos - e .isso é o que 
propõe o Programa de Garantia de Renda Mínima, 
inclusive o relacionado à educação, à luz das expe
riências do Governo do Distrito. Federal, de Cnsto
vam Buarque; de Campinas, do Prefeito José Rober
to Magalhães Teixeira, e de dezenas de outras cida
des-, poderíamos ter a solução desse problema 
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Eu espero qué o Presidente da Replblica e 
sua esposa, a Primeira Dama Ruth Cardoso, ve
nham a considerar com maior prioridade esse proje
to, como uma solução para o problema enfocado 
pelo Presidente, para o qual Sua Excelência não 
apresentou a devida solução. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Os Srs. Se
nadores Canos Bezerra, José lgnácio Ferieira, Oda
cir Soares, Ernandes Amorim e Flaviano Melo envia
ram discursos à Mesa para serem publicados na for
ma do disposto no art '203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em nosso imen
so Pais são inúmeros, diversificados e graves os 
problemas de saúde. A população brasileira não 
vem tendo acesso universal e igualitário às ações e 
serviços de saúde garantidos pela Constituição. Nas 
regiões mais distantes e inóspitas, as dificuldades 
são ainda maiores, pois seus habitantes estão sujei
tos às endemias tradicionais das zonas tropicais e 
subtropicais e necessitam de atendimento constante 
e da redobrada atenção do Governo Federal. É para 
falar sobre uma das doenças endêmicas que mais 
vitimam a população da região Amazônica _a malá
ria- que ocupo, hoje, a tribuna desta casa. 

Desde o início da década de setenta, a Organi
zação Mundial da Seúde reconheceu a impossibili
dade da erradicação da malária, e propôs a transfor
mação dos programas de erradicação em progra-
mas de controle da doença. · 

A partir de então, dois tipos de movimentos tor
nàram-se predominantes na área de estudos sobre 
a doença. Por um lado, intensificaram-se as pesqui
sas, visando à melhor caracterização das diferentes 
etapas do processo de transmissão; por outro lado, 
foram revistos os conceitos e estratégias na luta 
contra a malária, reconhecendo-se seu caráter pre
ponderantemente focal. 

Passando a ser considerada uma doença focal 
na maior parte do mundo, foram então elaborados 
paradigmas para reunir os determinantes ecológicos 

. e sociais da malária. Esses paradigmas buscaram 
caracterizar as situações concretas de persistência 
da transmissão ou da reintrodução da malária nas 
diferentes regiões do planeta, basea~e em dois 
conjuntos: as condições ecológicas específicas e as 
condições ocupacionais e/ou sociais específicas. 

Inúmeros estudos comprovaram que a presen
ça de surtos de malária é inversamente proporcional 
ao estágio de desenvolvimento socioeconômico e di

. retamente proporcional ao sistema de vigilància epi-

demiológica existente nas regiões em que Õs focos 
aparecem. Nas áreas mais desenvolvidas e com 
melhores sistemas de vigaãncia, o aparecimento de 
casos costuma ser prontamente diagnosticado, evi
tanckHle a produção de um foco. Nas áreas com 
menor desenvolvimento e com piores condições 
para a vigilància epidemiológica, focos da doença 
instalam-se com mais facilidade e em maiores di
mensões. 

No conjunto do paradigma das condições ocu
pacionais e/ou sociais específicas, estão compreen
didas a malária dos projetos de colonização agrfcola 
em áreas de floresta, malária de mineração, malária 
de acampamento de migrantes, entre outros tipos. É 
a esse conjunto que pertencem os casos da doença 
existentes em nosso País. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: no Bra
sil, a malária é, hoje, uma doença localizada e dire
tamente relacionada com a exploração de riquezas 
minerais em garimpos abertos e com a ocupaÇão 
agrícola das terras da região Norte do País, original
mente cobertas pela floresta amazônica 

Recente estudo da pesquisadora Rita de Cás
sia Barata, do Departamento de Medicina Social da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa CaSa de 
São Paulo, intitulado "Malária no Brasil: Panorama 
Epidemiológico na Última Década", indica que, no 
início desta década, em todo o território nacional, "a 
malária encontra-se confinada a setenta e nove mu
nicípios da região amazônica, ligados, fundamental
mente, às atividades de mineração, e às atividades 
de expansão de fronteira agrícola". T ai confinamen
to, entretanto, não é completo. A partir dessas áreas 
relativamente restritas, •os indivíduos infectados mo
vimentam-se por todo o território, podendo reintrodu
zir a transmissão em regiões onde a doença já havia 
sido controlada" 

Desde 1989, os casos de malária vinham dimi
nuindo no País graças às mudanças adotadas na 
estratégia de controle, que conferiram maior autono
mia às direções locais, buscando adaptar os instru
mentos disponíveis às diversas situações epidemio
lógicas. Porém, a desorganização do aparelho do 
Estado, na esfera federal e também na esfera esta
dual, ocorrida no início dos anos noventa. e a indefi
nição dos papéis desses dois níveis de governo face 
às propostas de municipalização, dificultaram a im
plantação de uma política de descentralização das 
ações de combate à doença no Brasil. 

Assim, em 1991 e em 1992, ocorreu uma ex
plosão dos casos da doença no País, com dramática 
incidência no Estado do Mato Grosso, onde, só em 
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1992, foram registrados mais de duzentos mil casos 
-de malária. Pennilam-me traçar um rápido panora
ma da incidência da malária, citando algumas esta
tísticas dessa doença em meu Estado, nos últimos 
anos. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no Esta
do do Mato Grosso, que tenho a honra de repre
sentar nesta Casa, a malária é uma doença endêmi
ca. O problema começou a adquirir vuHo a partir de 
1987, com a implantação de projetas de colonização 
e a abertrsa de garimpos, duas iniciáivas que se caroo
terizam pela concentraçilo de popUações em locais 
desproviOOs de saneamento básico, fa\/Oreceroo, as
sim, a proliferação do mosquito trér1smiSsor da doença. 

Há pouco mais de uma década, surgiram no 
território m~rossense mais de uma dezena de ci
dades novas, povoadas por milhares de sulistas que 
acreditaram na politica de colonização da Amazônia 
e deixaram os Estados do Paraná, de Santa Catari
na e do Rio Grande do Sú para lraballar, produzir ri
queza e acelerar o desenvolviment> do Matl Grosso. 

Até o início da década de noventa, porém, a si
tuação estava sob controle, mesmo nos municfpios 
cuja principal atividade econõrnica era a exploração 
do ouro e do diamante. Em 1988, Mato Grosso ocu
pava o quarto lugar, em termos de registro de casos 
de malária no País. 

Em 1991, porém, MaiO Grosso assumiu a ver
gonhosa posição de primeiro colocado em casos de 
malária Naquele ano, cento e cinqüenta e sete pes
soas morreram dessa doença, no Estado. Em 1992, 
ocorreram cento e cinqüenta e cinco óbitos, princi
palmente nos Municípios de Peixofll de Azevedo, 
Aila Floresta, Terra Nova e Paranafta, cuja econo
mia baseia-se na exploração de garimpos, reconhe
cidamente os maiores focos de inadiação da doen
ça. Entre 1991 e 1993, a malária mafllu quatrocen
tos e quatro pessoas no Estado; desse total, cenfll e 
setenta e três óbitos foram registrados nos. quatro 
municípios que acabei de mencionar. 

É preciso que·sà diga. Sr. Presidente, quem foi 
o grande responsável por essa vergonhosa posição 
ocupada por meu Estado. Se Mato Grosso, por al
gum tempo, foi o campeão de óbitos por malária 
este fato ocorreu em consequência do irresponsável 
desmonte promovido, em 1990 e em 1991, pelo go
verno do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, 
que reduziu praticamente a zero o contingente de 
agentes de saúde daquela épçca. Foi um verdadeiro 
desastre. 

Em 1993, adotoiJ-Se uma nova estralégia de 
combate à doença. Diante do recrudescimento da 

malária. a Fundação Nacional de saúde _ FNS 
criou, naquele ano, seu Distrito de Sinop, que abran
ge vinte e cinco municípios da Região Norte, nos 
quais foram implantados subdistritos que coordenam 
o combate à malária Esses subdistritos passaram a 
ser, desde enlão, chefiados por inspetores da FNS, 
que comandam equipes integradas por funcionários 

· contratados pelas prefeituras municipais. 
Essa nova estrutura, montada pelo poder muni

cipal, veio substituir as antigas equipes formadas pe
las centenas de agentes federais de saúde demiti
dos pelo governo Collor. Esses funcionários, além 
de identificarem as áreas de maior incidência de ma
lária para o desencadeamenfll de campanhas de 
combate ao mosquito transmissor da doença, certifi
cam-se também da realização dos exames de ltlmi
nas de sangue nos laboratórios e Cl.idam da distri
buição de medicamentos aos portadores de malária 

Graças a essa nova eslru1lJra de combate à 
doença, hoje as estatfsticas são outras, Senhoras e 
Senhores Senadores. Com a municipalização relati
va do combale à malária. caiu significativamente a 
incidência em relação aos anos anteriores. De acor
do com a recente e importante matéria publicada 
em página inteira pelo Diário de Cuiabá, em maio 
deste ano, a malária está sob controle no Estado do 
MaiO Grosso. 

O Coordenador Regional da Fundação Nacio
nal de 8aúde informou que Mato Grosso, felizmente, 
deixou de ocupar a vergonhosa posição de primeiro 
colocado nas estatísticas de mortes por malária no 
País. Graças à ação eficaz dos seiscentos funcioná
rios da mencionada Fundação em todo o Estado e à 
6beração de recursos para a expansão da rede de 
laboratórios, para os esfllques de medicamentos e 
para a frota de velculos daquele órgão, hoje, o Esta
do do Mato Grosso passou a ocupar a quarta colo
cação nas estatistfcas nacionais de mortes causa
das por essa doença. 

Sr"s e Srs. Senadores: parece não haver dúvi
das de que o controle de endemias e, dentre elas, 
da malária encontre-se em um perfodo de transição, 
no qual os diferentes papéis institucionais ainda não 
estão claramente definidos. Segundo a pesquisado
ra Rita de Cássia Barata, anteriormente mencionada 
por seu excelente trabalho que traça um panorama 
epidemiológico da malária no Pais, "ãJVeJSas expe
riências têm sido feitas no sentido de concretizar a 
transferência das atribuições para os instâncias re
gionais". 

A realidade comprova que, nas áreas mais afe
tadas pela endemia. a participação das prefeituras 
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municipais nas ações de controle da doença tem 
crescido bastante, '>LP~ementando as atividades de
senvolvidas pela Fundação Nacional de Saúde. 

O caminho é este, Sr. Presidente. A rede muni
cipal de saúde, em parceria e sob a orientação da 
Fundação Nacional de Saúde, tem de dispor dos 
meios necessários para o controle dos tocos e para 
o combate eficaz da malária em nosso País e estar 
preparada para a transferência de atribuições e de 
novas tecnologias de combate à doença. Novas dro
gas e vacinas, dentre as quais a substância de ori
gem chinesa usada no tratamento da malária malig
na _ o arteflene ou R0-421611 _ poderiam ser utili
zadas em maior escala. 

Sr"s e Srs. Senadores, é por estar consciente 
da necessidade de as autoridades locais assumirem 
um novo papel e de o planejamento de combate à 
malária priorizar caracterlsticas específicas das loca
fldades onde os tocos ocorrerem, que faço, ao -oon
cluir este pronunciamento, um veemente apelo ao 
Governo Federal. É preciso que se enfrentem de for
ma enérgica os graves problemas de saúde que tan
to afligem a população brasileira. É preciso que seja 
priorizada a destinação de recursos para o Ministério 
da Saúde. A luta em busca de recursos, que vem 
sendo travada pelo respeitado Ministro Adib Jatene, 
não pode ser vã. 

Faço também um apelo às auloridades da área 
de saúde para que priorizem as ações de combate à 
malária e intensifiquem a parceria hoje existente 
com muitas das prefeituras dos setenta e nove muni
cípios da região amazónica, onde a doença enoon
tra-se confinada. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) 

- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a desacele
ração, para não se dizer a quase extinção do Pro
grama Nacional do Álcool, vem produzindo nos últi
mos anos graves prejuízos à eoonomia do Espírito 
Santo, tomando inviáveis empreendimentos açuca
reiros anteriormente auto-suficientes e criando uma 
nova leva de dese""regados no meio rural. Com 
efeito, a região de ltapemirim, tradicional produtora 
média anual de 600 mil toneiadas de cana, através 
do cultivo de pouco mais de 12 mi hectares. Essa 
produção era quase toda ela absorvida pela Usina 
Paineiras, uma das mais antigas do País. Nos tem
pos áureo do PROÁLCOOL, o oontingente emprega
do pelo oomplexo agroindustrial formado pela Usina 
Paineiras e a Cooperativa dos Fornecedores de 
Cana era da ordem de 12 mil pessoas no periodo da 
safra e de 5 mil na entressafra. 

Lamentavelmente, os tempos de fartura dura
ram pouco. A partir de 1990, uma política danosa de 
contenção dos preços do combustível e, conseqüen
temente, da cana-de-açúcar, aliada a uma inespera
da estiagem, dizimaram os canaviais da região e de
sestimularam os fornecedores. Repentinamente, 
rompeu-se uma tradicional estrutura de produção 
com uma longevidade superior a 50 anos. Com a re
dução da lavoura de cana-<le-açúcar, os produtores 
rurais de ltapemirim investir na ctitura do abacaxi, 
projeto que não ofereceu resultados positivos em vir- -
tude de inúmeros obstáculos encontrados durante a 
fase de i""lantação. 

É constrangedor, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, que o único programa no mundo que of:>. 
teve êxitos no terreno da energia alternativa, esteja 
sendo progressivamente abandonado pelo Governo 
brasileiro. A produção de carros a álcool, que j á 
atingiu cerca de 85% do mercado nacional, encon
trn,.se hoje resbita a níveis insignificantes, inferiores 
a 3%. As políticas equivocadas aplicadas no setor 
pr0010veram o desincentivo do carro a álcool. 

Moribundo, o Programa Nacional do Álcool co
locou em unidades de terapia intensiva aquelas ativi
dades econômicas que se desenvolviam à sua som
bra, como a ctitura da cana-<le-açúcar e as usinas 
que industrializam o produto. No caso específico de 
ltapemirim, no Espírito Santo, Município que tem na
quela cuitura a sua principal fonte de sustentação, a 
escassez de matéria-prima agrava, oom cores fortes 
e números cada vez mais preocl4JSnles, a crise da 
agroindúsbia açucareira. 

A falência do PR0:4.LCOOL vem causando 
efeitos em cascata altamente ruinosos à combalida 
eoonomia da região. Desestimulados pelo preço vil 
oferecido por sua produção, hoje estimado em 5 dó
lares a tonelada, contra urna média his!órica de 12 
dólares, os produtores de cana-de-açúcar deSvia
ram-se para outras culturas não compatfveis com o 
solo que exploram. A redução na oferta, por seu tur
no, levou as indústrias açucareiras, a Usina Painei
ras entre elas, a uma crise sem precedentes, ope
rando com elevados índices de ociosidade industrial, 
obrigando-as a reduzirem o seu contingente de em
pregados. 

Foi justamente para debater a retração no se
tor sucro-alcooleiro no E'spírito Santo e as medidas 
que devem ser adotadas por organismos federais e 
estaduais para evitar o seu colapso definitivo que os 
produtores de cana e abaCaxi promoveram um en
contro com lideranças capixabas no início deste 
mês, na cidade de ltapemirim. 
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Ao término da reunião, alinhavaram-se algu
mas sugestões que, se colocadas em prática, pode
rão sanar ou pelo menos atenuar os prejuízos já de
tectados na economia local. Como condição primor
d'lal para recuperação do setor sucro-afcooleiro do 
Estado e, porque não dizer, também de todo o País, 
destacou-se a reativação do Programa Nacional do 
Álcool. Os participantes çfo encontro sugerem ainda 
o retomo imediato das aquisições, por parte da Pe
trobrás ou do Governo Federal, de produtos para a 
formação dos estoques de segurança e de passa
gem. Por fim, os produtores de cana e abacaxi de 
ltapemirim reivindicam do Governo uma política cre
ditícia mais justa e mais humana, com a abertura de 
linhas de financiamento para o setor, adequadas ao 
ciclo produtivo em níveis de taxas compatíveis cóm 
os resultados da atividade. 

Estou convencido, Sr. Presidente, SJ'!s e Srs. 
Senadores, que os nossos governantes não podem 
continuar indiferentes a um problema dessa magni
tude, a menos que ainda não tenham avaliado corre
lamente os efeitos danosos que a cessação dessa 
atividade agrícola causará à sociedade que depende 
da ati.vidade canavieira para sua subsistência 

As apreensões dos produtores da cana-de
açúcar de ltap.emirim são mais do que justificadas. 
Afinal, quando o Governo lhes exigiu que plantas
sem cana eles imediatamente aderiram à convoca
ção. Abandoná-los agora, nesse momento de crise, 
sem nem ao menos oferecer-lhes condições de di
versificarem a sua produção agricola, parece-nos, 
nos mínimo, um insulto aos incansáveis trabalhado
res do meu Estado. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Pre
sidente, SJ'!s e Srs. Senadores, inclino-me a admílir 
que a conhecida propensão brasileira à prática do 
sincretismo não se limita ao campo esbitamente reli
gioso. Ela se manifesta, também, com a mesma e 
imperturbável ausência de rigor critico, assim no 
campo da Política, como no da Economia 

Para só citar dois exemplos, eu invocaria casos 
recentes em que os abalos financeiros sofridos· por 
alguns Bancos de renome e os embaraços criados 
pelo crescimento das importações de certos produ
tos, logo levaram alguns brasileiros, dos mais ilus
tres, à recaída na tendência sincretista, traduzida na 
flexibilização de suas convicções liberais em favor 
de soluções estatizantes, desde que daí resultasse a 
convivência pacífica da tese liberal aplicada aos 
Bancos de outros Estados, com a tese da centraliza
ção, aplicada, excepcionalmente, aos casos muitos 
especiais de tal ou qual Estado da Federação. · 

Esse descompromissado sincretismo político 
ideológico, já se manifestara, e continua se manifes
tando no âmbito das importações. Estas fluíram no 
mais genuíno ritmo da abertura de mercado, sem 
discriminação de setores ou de mercadorias, até o 
momento em que certos segmentos privilegiados do 
mercado nacional, pouco afeitos ao convívio com a 
livre concorrência, pressionaram as autoridades a 
acionar velhos mecanismos protecionistas, que pu
sessem a salvo a prerrogativa monopolista de suas 
vendas e o nível elevado de seus preços. 

Tudo o que até aqui foi dito, Sr. Presidente, 
ocorreu-me dizê-lo, a propósito desta manchete lida 
no • Correio Brasifiense•, de segunda-feira, 2 de ou
tubro do corrente: 

"Pneus usa:1os-governo breca 115 importações " 
Segundo o texto em referência, o governo im

pusera, na semana passada, um xeque-mate aos 
importadores de pneus usados, inicia<;lo com a por
taria ministerial de 12 de setembro último, proibindo 
a importação desses pneus também denominados • 
meia vida •, e concluído com a retirada, em 25 de 
setembro próximo-passado, do projeto de lei que tra
tava do assento, dois dias antes de sua votação em 
plenário. . 

Que motivos, Sr. Presidente, terão provocado 
essa recaída intervencionista de nossas autoridades 
econômicas? 

Diz o Correio Brasiliense que estas assim 
agiram movidas pelo receio de ver o substitutivo 
aprovado em plénário, graças a um forte lobby insta-
lado no Congresso. .. 

Além do mais, o crescimento vertiginoso das 
importações de pneus usados, registrado nos últi
mos anos, vem preocupando o governo, porque es
taria prejudicando a empresa nacional e impedindo, 
conseqüentemente, a geração de novos empregos. 

Não é meu intento, Sr. Presidente, entrar no 
mérito da guerra, que entre si travam, o cartel das 
multinacionais versus importadores de pneus •meia
vida". Por outro lado, sequer pretendo questionar as 
razões do governo quando este decidiu adotar medi
das restrítivas à importação desse tipo de pneus. 

É meu propósito, tão somente, propor à refie
xão dos governantes e, também, dos Congressistas, 
as mesmas indagações que me acorreram, quando 
tomei conhecimento da •guerra dos pneus•. E' o-las: 

- a presença de lobbies é motivo suficiente 
para sustar o curso normal de um projeto no Con
gresso Nacional? 

- se assim for, que fazer com o projeto da Re
forma administrativa, que tem a seu favor o lobby ir-
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resisffvel do governo em confronto com o lobby 
avassalador dos juristas e dos servidores plblicos, 
batendo-se pela inviabilidade dos direitos adquiri
dos? 

- se o IObby dos importadores mostrou-se pre
sente na tramila'jão final do projeto de lei que disci-

. plinava a importação de pneus, parece inegável que 
igualmente presente manifestou-se o poderoso lob
by dos fabricantes nacionais de pneus. E, com a reti
rada abn.pta do projeto, tudo não está a indicar que 
foram eles os grandes vencedores dessa batalha? 

- se consistente a alegação de que a il1lJOr!a
ção de pneus vinha prejudicando as empresas na
cionais do ramo, impedindo, inclusive a geração de 
novos empregos, o mesmo não estaria a ocorrer 
com as importações de calçados, de eletrOnicos, de 
alimentos, de louças, de tecidos, de medicamentos e 
tantos mais? 

Gostaria de ponderar, por último, Sr. Presiden
te, que a Associação Brasileira de Importadores de 
Pneus, tomou públicas e acessfveis a todos os inte
ressados, seus pontos de vista e suas reivindicaçõ
es relalfvos à matéria, divulgados em sugestivo e 
bem fundamentado opúsculo, sob o fftulo de 

"Guerra dos Pneus - carfB/ das multinacionais 
vetSUS Importadores de Pneus "Meia-Vida". 

Dentre as inúmeras afirmações contidas nessa 
pl.blicação, algumas se destacam pelo palpitante in
teresse que elas despertam no consumidor nacional. 
indago. pois, se as autoridades da área econõmica 
do Governo teriam dedicado, atenta solicitude, à 
análise de afirmativas da citada Associação tais 
como as abaixo transcrevo: 

- o cartel das multinacionais fabrica no Brasil 
dois tipos de pneus: um para o mercado externo, 
que é vendido nos países do Primeiro Mundo com 
garantia de quilometragem superior a ao mil qliiO
metms e outro, com outro COI1lJOSto de borracha, 
para o consumidor brasileiro, que dura apenas 35/40 
mil quilômetms. 

- a importação crescente de pneus meia-vida 
vinha pressionando para baixo os preços abusiva
mente altos dos pneus novos brasileiros. 

- acostumados com pneus novos de baixa du
rabilidade, os consumidores brasileiros, ao descobri
rem que os "meia-vida" il1lJOrtados são mais econõ
micos, durando em média mais de 60% dos pneus 
novos, teriam tido sua atenção despertada para a 
dl4lficidade qualitativa do pneu brasileiro: de boa 
qualidade os Made in Brazil, exportados para o 
mercado externo; de baixa qualidade e de reduzida 
durabilidade, os destinados ao mercado interno. 

- Goodyear e Rreslone também comen:ializam 
pneus usados no Pais deles (EUA), mas querem 
proibi-los no Brasil. 

Em suma, Sr. Presidente, insisto em buscar 
respostas para os questionamentos que acabo de 
enumerar, muito especialmente por três razões fun
damentais: 

1• - preocupo-me ein identificar um mínimo de 
coerência nas proposições que são submetidas à 
decisão de meu voto, ou nas posições a que sou 
concitado a adotar; 

2il - em matéria de livre concorrência, o argu
mento que mais me seduz é o que aponta-a como 
responsável por saudável competitividade, estimula
dora da busca de melhor qualidade dos produlos 
concorrentes; 

3f. - nutro indisfarçável simpatia pelas empre
sas nacionais e pela geração de empregos que elas 
nos proporcionam, mas acho inlolerável ver essa 
simpatia retribufda com produlos de baixa qualidade, 
vendidos a preços exorbilantes. -. 

Na época da excelente performance do Real, 
toma-se cada vez mais inadmissível ver produlos 
estrangeiros de qualidade igual ou superior à de pro
dulos nacionais, serem vendidos em praças brasilei
ras, a preços 50 a 1 00% mais baralos. 

É o que penso , Sr. Presidente. 
O SR. ERNANDES AMORIM ( - RO) - Sr. Pre

sidente, Sr's e Srs. Senadores, ao assumir o man
dato de Senador da República, que me foi outorgado 
pelo valo dos rondonienses, assumi tarT100m o com
promisso de lutar pelas causas mais nobres da nos
sa Federação. Com tal perspectiva, não gostaria de 
fazer desta tribuna um muro de lamentações ou um 
balcão de reivindicações; no entanlo, não posso fur
tar-me ao dever de propugnar pelo Estado que rep
resenlo neste Egrégio Colegiada, dada a desigual
dade do tratamenlo que se confere às unidades fe
deradas. 

Refiro-me, como é fácil perceber, às atitudes 
do Governo Federal, que tem sido parcimonioso no 
atendimento das mínimas necessidades dos Esta
dos mais pobres, enquanto não hesita em abrir as lxr
ras do poder oos Estados mais ricos e poderosos. 

Aparentemente, o Governo Fernando Henrique 
esqueceu-se de que o caráter federativo do Estado 
brasileiro, já salientado· no próprio nome da nossa 
República, inscreve-se como cláusula pétrea na Car
ta Magna vigente, assim como a união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e !lo' Distrilo Federal. Su
põe-se, portanto, Senhor Presidente, que as unida
des federadas, mantendo cada uma sua aulonomia 
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de poder, organizem-se fraternalmente sob uma 
coordenação superior que lhes garanta unicidade 
política ·e representativa Não sem motivo, esse tipo 
de organização política denominoi.HlEI federação, 
que vem do latim foedus, com o significado de pac
to, aliança. 

Dito isso, gostaria de saber do Governo Fer
nando Henrique Cardoso que tipo de aliança é a Re
pública Federativa do Brasil, onde quem tem mais 
pode mais e quem tem menos pode menos; onde os 
Estados mais ricos sãp privilegiados e os Estados 
mais pobres são gradativamente excluídos da pauta 
dos investimentos e dos benefícios federais. 

Ao longo da nossa história republicana a opção 
pelo federalismo foi sempre respeitada, com maior 
ou menor intensidade. Poucos governantes, porém, 
no periodo mais recente, tiveram uma visão federati
va tão aguçada quanto Getúlio Vargas, que criou os 
Terrifórios Federais e o programa Marcha para o Oes
te; ou Juscelino Klbi1schek, que empreendeu continua 
luta pela redu;:ão das desigualdades regionais e que, 
constnindo Brasília, IOmou o Brasil maior, IOmou o 
Brasil efetivamente dono do seu terrifóno. 

Rondônia, como é do conhecimento geral, é 
um Estado pobre. Tendo embora exuberantes recur
sos naturais, carece de meios financeiros e de intra
estrutura para mitigar as duras condições de vida da 
população e para gerar riquezas. 

Não reciamo aqui, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, uma ação paternalista do Governo Fe
deral, mas também não oosso fechar os olhos para 
o abandono com que vêm sendo !ralados Rondônia 
e os Estados do Acre, Amapá, Roraima e Tocantins. 
Toda essa região necessita apenas de um estimulo, 
de um programa que contemple suas necessidades 
mínimas, para multiplicar os frutos dos investimentos 
que venham a receber, especialmente nos setores 
de energia e de transporte, e nos projetas de coloni
zação. 

A Região Norte raramente tem sido contempla
da pelas auloridades federais no aluai Governo, e, 
dentro da Região Norte, os Estados de Rondônia, 
Acre, Amapá, Roraima e Tocantins são ainda uma 
vez discriminados. A SUFRAMA não promove o de
senvolvimento regional, tendo-se transfonnado em 
órgão fomentador do progresso de Manaus, exclusi
vamente; o Banco da Amazônia S.A. BASA tem 
seus interesses voltados unicamente para o EStado 
do Pará, e outros órgãos de âmbito nacional, como a 
Embrapa e o INCRA, nada fazem pelas unidades 
mais carentes, por inanição ou por absoluta falta de 
recursos. 

" " -

Vejam bem, Sr% e Srs. Senadores, que ao 
pleitear maior atenção do Governo Federal para o 
Estado de Rondônia e para a região, não apresentei 
como prioridades quaisquer ações paternalistas, 
mas investimeniOs na infra-estrutura, ou seja: inver
sões que viabilizem a atividade produtiva, com retor
no a médio e longo prazos, como expansão da ofer
ta de energia elétrica e abertura ou melhoria de es
tradas. 

O abandono da região pelo Governo Fecferal, 
nesse aspecto, é incontestável. Vejamos, por exem
plo, a situação das rodovias federais, indispensáveis 
para a locomoção das pessoas e para o escoameniO 
da produção: a BR-364, que liga Cuiabá a Porto Ve
lho e Rio Branco, encontra-se em lastimável estado 
de conservação; a BR-425, Abunã/Guajará-Mirim, 
tem trechos sem pavimentação e sem sinalização e 
necessita de melhorias e de pontes a serem cons
truídas; a BR-230, Transarnazônica, está-se acaban
do por absoluta falta de conservação; a Rodovia 
Cuiabá-Santarém há anos aguarda pavimentação; 
as BRs 421 e 429 estão sendo conservadas pelo 
Governo Estadual. 

A colonização em Rondônia foi saudada como 
medida exemplar para ocupar adequadamente o 
nosso território, evitar conflitos fundiários, ampliar a 
fronteira agrícola e promover o desenvolvimeniO. No 
entanto, temos hoje mais de 30 projetos de assenta
mento que foram executados pela metade, e que 
permanecem completamente desassistidos, sob a 
alegação de que não há recursos. 

Não há recursos, também, para programas de 
saneamento básico, mas o Governo Federal destina 
um e meio bilhão de dólares para o Projeto SIVAM 
(Sistema de Vigilância Aérea da Amazônia). Com 
verbas infinitamente menores o Governo poderia 
acionar os nove Batalhões de Engenharia do Exérci
to, localizados na Amazônia, para abrir estradas e 
executar obras de infra-estrutura, propiciando a efe
tiva ocupação e, portanto, defesa da Região Amazô
nica Poderia também, com pequeno volume de re
cursos, implantar o corredor de exportação via Rio 
Madeira, melhorando as condições de escoamento 
dos produtos agrícolas e de extração mineral, ou 
ainda desenvolver a exploração do turismo na re
gião, gerando renda com o benefício marginal de 
proteger os recursos naturais. 

Ao denunciar o tratamento desigual que o Go
verno vem conferindo aos diversos Estados brasilei
ros, não esiOu deturpando os fatos ou inventando 
notícias. O Rio de Janeiro é descriiO textualmente e 
em manchete pelo Jornal do Brasil, em sua edição 
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do dia 2 setembro, como "prioridade no programa de 
Cardoso". Efetivamente o Rio de Janeiro é prioritário 
para o Presidente Fern3ndo Henrique, a tal pon1D 
que se criou o Conselho Coordenador das Ações 
Federais destinadas àquele Estado. 

Entre outras providências, o Governo Federal 
pretende agraciar o Rio com a ampliação do Por1o 
de Sepetiba, modernização dos órgãos de seguran
ça pública, implantação de um pólo petroquímica e 
até o desenvolvimento de um projeto para habilitar
se à realização das Olimpíadas do ano 2004. 

Esse é o retrato esboçado, sem maiores deta
lhes, do tratamento privilegiadn que se concede ao 
Rio. O que se pode dizer, então, dos entendimentos 
com o Governo de São Paulo para salvar o Banes
pa? Como pode o Governo Federal falar em austeri
dade e estabilidade econOmica, e anunciar o em
préstimo de 6 bilhões de dólares ao Governo paulis
ta para financiar metade do rombo no Banespa? 

Minha indignação, Sl"s e Srs. Senadores, de
corre da prâtica de procedimentos absolutamente in
compatlveis pelo Governo Federal, e para compro
var que não se trata de bairrismo ou eventual senti
mento revanchista, reproduzo cornen1ário da jornalista 
Míriarn Leitão, em sua colll1a Panorama Econômico, 
pui)licada no jornal O Globo de 15 de julho passado: 

• A mais inquietante questão levantada pela 
Operação Banespa, na verdade, é sobre o futuro do 
Plano Real. É possível conceder tanto a um Estado 
que tem sido historicamente tão pouco austero e 
manter a credibilidade de um plano eco nO mico?", in
daga, perplexa, a jornalista. 

Também o jornalista Jânio de Freitas, em sua 
coluna na Folha de S. Paulo do dia 18 de julho, tra
tou do vergonhoso acordo arquitetado entre os Go
vernos federal e paulista, nos seguintes termos: 

•o mínimo a dizer dos R$ 6 bilhOes que o Go
verno Federal concederá ao l!:stado de São Paulo, 
que os utilizará como pagamento de metade da sua 
dívida no Banespa. é que se trata do cúmulo do des
pudor administraJivo e politico, para não entrar no 
pessoal. Pela concessão em si, pela fonte dos bühõ
es, pelas condições e pelos motivos, este ato é, so
zinho, o desmentido de tudo o que Fernando Henri
que Cardoso e José Serra pregaram como compor
lamento necessário ao governo e às relações dele 
com os Estados". 

Que dizer, ainda, Sr"s e Srs. Senadores, do 
tratamento qué se dá ao Distri)o Federal, cujas des
pesas nas áreas de Educação, Saúde e Segurança 

, são quase que totalmente pagas pelo Governo Fe
deral? Criticam-se freqüentemente as reivindicações 

dos Estados mais pobres, atribuindo-se a eles o in
teresse pelos procedimen10s paternalistas, mas o 
paternalismo acontece na Capilal da República, aos 
olhos das autoridades federais, como se fora uma 
atitude nonnal e defensável do ponto de vista ético. 
É de se questionar, também, a grande aventuna do 
metrO da GapitaJ da República, obra inacabada que 
recebeu do "falido" Governo Federal nada menos 
que 800 mühões de dólares, e cujas instalações, 
hoje, estão em franco processo de deterioração. 

Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, 
Meu pronunciamento não é um libelo contra o 

Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal ou qual
quer outra unidade federada. Mesmo os Estados 
mais ricos da Federação passam hoje por uma forte 
crise, bastando dizer que a folha de pagamen10s do 
quadro funcional, em muitos casos, consome quase 
a totalii:lade da receita. No entan10, se os recursos 
são escassos, há que se elegerem as prioridades, e 
lamentavelmente precisamos constatar que RondO
nia e seus Estados vizinhos não se incluem entre 
tais prioridades. 

Minha denúncia e meu proteslo cobrem-se ain
da de mais razões quando observamos a questão 
sob o êngulo da proporcionalidade. Evidentemente, 
as prioridades dos Estados mais ricos exigem a in
versão de recursos gigantescos. O custo de apenas 
um de seus projetas, portanto, equivale ao montante 
de recursos reclamados pelos Estados mais pobres 
para viabilizar diversas obras, indispensáveis à me
lhoria do padrão de vida e à alavancagem do desen
volvimen10. Ao reclamar maior sensibilidade das au
toridades federais, devo cf12er que os Estados maiS 
pobres não querem favores, mas apenas condições 
para produzir, gerar riquezas e assim contriblir para 
a promoção do bern-eslar coletlvo. 

Mui10 obrigado! 
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço uso hoje da 
palavra para que conste nos anais do Senado e para 
dar conhecimen10 à Nação de que ontem, dia três 
de outubro de 1995, uma comissão de parlamenta
res e sindicalistas do Estado do Acre- que tive a honra 
de integrar -. entregou ao Procurador Geral da Repú
blica, Sr. Geraldo Brindeiro, Representaçã:> Criminal 
contra o governador do Acre, Sr. Orleir Messias Came-
6, pedindo a sua denúncia no Superior T ribu1al de Jus
tiça. em virtude de fa10s tpficados criminalmente e 
que afrontam a população do Estado. 

A referida Representação - que tem como sig
natários entidades, personalidades, senadores, de-
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pulados federais, vereadores, funcionários pctllicos 
e profissionais liberais - encontra-se instruída com 
farta documentação e aborda indicies irrefuláveis da 
participação do governador Orleir em ilfcitos penais, 
quer como cidadão comum, quer investido no cargo 
de governador do Estado. 

tão sérias OOISéiQÕEIS, o Estado nada em miséria, 
não há investimentos em saúde, educação, seguran
ça, geração de emprego, en1re outras açOes de go
verno imprescindfveis à população. 

As denúncias vão desde o caso da apreensão 
do Boeing 727-200, ajlreendido pela Receita Fede
ral, em agosto deste ano, no aeroporto de Currbica, . 
em São PaU<l, à malversação de recursos pctllicos, in
vasão de terras indígenas, retirada ilegal de madeira, 
sonegação de imposfos e prática de trabalho escravo. 

São denúncias da mais alta gravidade e que 
requerem providências urgentes, sob pena de estar
mos condenando o Acre e o seu povo a imergirem, 
cada vez mais, no caos em que se encontram: 

Só para exemplificar, Sr. Presidente. Sr"s e 
Srs. Senadores, enquanto pesa contra o governador 

Neste aspecto, cumpre ressaltar, Sr. Presiden
te, Sr"s e Srs. Senadores, que o pronmciamentl 
que agora faQO e as providências que estamos to
mando, como a Representação entregue ao Procu
rador Geraldo Brindeiro, não tãm a menor conotação 
política, senão vêm em defesa dos interesses maio
res do sofrido povo acreano, e até mesmo da própria 
govemabilidade do Estado que, em virtude dos abu
sos e desmandos do atua1 administrador, está na 
iminência de ser inviabilizada. 

Muito obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. FLAVIANO MELO EM SEU PRONUN
CIAMENTO: 

PROTOCOLO 0810J.Q05333/95 - 99 

1 SUA EXCELÊNCU O SENHOR DOUTOR GERALDO 
BRINDEIRO 
DD. PROCURADOR GERAL DA REPÚBUCA 

As entidades, personalidades, deputados estaduais, 
vereadores de Rio Branco, funcionários públicos. profissionais libcnus e 
~tudantcs, abaixo signatários. cm defesa dos interesses da população do Estado 
do Ac~. considerando os graves acontecimentos que têm pautado o cenário 
poütieo-administtativo acrcano nos últimos meses. vêm, mw respeitosamente. à 
presença de Vossa Excelência, oferecer a presente 

REPRESENTAÇÃO 

Cpntra o atual Governador do Estado do A~. sr. 
OR! .m MESSIAS CAMEU pelos fatos e fundamcmtos a seguir enumerados: 

l.~FATOS 

1.1. O Blual Govem8dor do F.stado do Acre. de RCOrdo com 
· noticias veiculadas na televisão e publicadas em jornais de grande circulaçio no 
. território nacional, está envolvido em descaminho (contrabll'lCio). No dia 06 de 
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agosto do corrente ano, o avião Boeing 727-200, da Empresa "Marmud Came/i", 
propriedade do Governador, foi apreendido pela Receita Federal, no aeroporto 
internacional de Cumbica. A aeronave, Boemg 727-200, foi comprada-em Junho 
pelo próprio governador, o sr. Orleir Messias Came/i, quando de sua viagem 
oficial (com diárias pagas peJos cofres públicos do Estado do Acre) aos EUA, em 
Miami. Ao retomar, anunciou com arrogància e fez questão de divulgar atraves de 
notícias jornalísticas e em entreVlsta concedida ao Programa "Jogo do Poder", da 
TV GAZETA, de Rio Branco-Acre, que comprara um Boeing 727, pots nnha 
dinheiro para isto, c que o avião seria o pnmeiro de uma trota, para melhor 
explorar as Zonas de Livre Comércio em Cruzeiro do Sul e Brasiléia, zonas estas 
que queria implementar como Governador. O Governador Or/eir l..tessias Cameli. 
mescla seus negócios com a Administração Pública;(FIT A DE VÍDEO'_ ANEXO) 

1.2. No início de seu governo, o sr. Orleir Messias Cameli, 
fjrmou os dois primeiros conv-ênios do Estado co_m a Prefeitura Municipal de 
Cruzeiro do Sul, onde tem a. sede principal de seus negóc1os c mlmicípm que 
adminísn:ou antes de ser eleito governador, um dos convênios seria para a 
recuperação de estradas vicinais e o outro para recupe!1!fào de uma escola. Os 
recursos de ambos os convênios foram desviados. tão logo caíram na conta da 
Preteitum de Cruzeiro do Sul. A justliicattva apresentada pelo preíello mun1cipal 
daquela localidade foi a de que estava pagando débitos antenores cj.a 
municipalidade para com a empresa Marmud Cameli Distribuidora, da qual o 
governador é sócio-proprietário, caractenzando, claramente o des"·io de finalidade 
dos recursos alocados pelos convênios, sendo que o Estado não tomou nenhuma 
providência para exigir á recuperação do dano causif,do ao erário público e até 
porque o sr, Çr/Qir i\ifessias Came/i foi prefeito da cidade de Cruzeiro do Sul. e se 
havia débito da prefeitura~municipal para com a empresà da qual é associado. 
mostra flagrantemente o grau de desrespeito do sr. Orleir Messias (.àmeli pela Le1 
ao orientar ou permitir a aplicação irregular de verbas pública.~; (Does. I à 22 -
Anexo I) 

1.3. Em 1989, o governador, então apenas um empresário 
bem sucedido, promoveu a invasão da reserva· indígena Kampa, onde promoveu a 
retirada de mais de mil metros cúbicos de mogno. É bom tiisar que o metro 
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cúbico do mogno vale, no mercado internaciOnal, entre U$ SOO,OO (oitocentos 
dólares americanos) e US 1,200,00 (um mil e duzentos dólares americanos), o que 
implica dizer que a retirada de madeira rendeu ao sr. Orleir A-fessias Cameli c à . . 
sua empresa algo em tomo de um milhão de dólares. E não há notícia de qualquer 
recolhimento dos impostos devidos por tão alto tà.turamento, sem contar com o 
fato ILEGAL da retirada de madeira de área indigena e, pior ainda. sem que os 
índios Kampa tenham auferido qualquer beneficio do saque de suas riquezas. 

1.4 O sr. Orleir Messras Came/i é, também, alvo de um 
inquérito, onde figura como sonegador de impostos que deve pagar ao erário 
público por suas arividades empresariais. Para se ter uma idéia, uma das alegações 
usadas no inicio do corrente ano para jusnficar o desvio de dinheiro público para 
sua empresa em Cruzeiro do Sul, num valor "baixo", na opimão do próprio 
governador e de seus assessores, pois foi em tomo de RS 80.000,00 (oitenta mil 
reais), foi a de que, durante sua gestão, "DOARA" à municipalidade "tnaJs de 
DEZ MILHÕES DE REAIS". mas isso não consta nos balanços de sua empresa. 
não tendo, também, sido explicada a origem de tanto dinheiro, já que o 
faturamento "registrado" de sua empresa não criaria condições de fazer tão alta 
"doação", que precisa ser profundamente investigada; ~Does: 23 à 37- Anexo II) 

I .5. .. O sr. Orleir Messias Cameii é notono praticante da 
superexploração dos seus trabalhadores. muitas vezes obrigados a trabalharem em 
regime de escravidão e isso foi constatado arraves de um documento (relatório) 
produzido pela Antropóloga Eliane Cantanno o· Dwyer em I 989, o que o levou a 
ser'índiciado pela Policia Federal em 1990, porcnme de plágio, escravidão, no 
seringal Valparaízo, no vale do Juruá (Does. 38 a 72- Anexo III) 

(6. . Além dos crimes jà citados. o sr. Orleir Messias Came/i 
já foi indiciado várias vezes a pediào do IBAMA, por crimeS praticados cOntra o 
meio ambiente, pois para o referido cidadão as leis cabem no tamanho de sua 
fortuna, num cabal desrespeito à ordem jurídica estabelecida; 

I . 7. E mais, o sr. Or/eir Messias Came/i instaurou no Estado 
do Acre um estilo "monárquico" de governar (não é por outro motivo que os . 
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jornais locais referem-se a ele sempre usando o título de "13arão"). onde vale o que 
ele fala ou manda fazer, desrespeitando as leis e os pnncípios fundamentais da 
administração pública. Para caracterizar tal situação. basta dizer que, mesmo sem 
dotação orçamentária tem "licitado" obras que interessam somente a um sclcto 
grupo de empresários locais; para não ir muito longe, basta citar a "dispensa de 
licitação" justificada pela "situação de emergência" para "reformar o Pronto 
Socorro da Capjtal" e que levou. na verdade, à reconstrução do I lospital de 13ase, 
que é A."'JEXO ao Pronto Socorro, fazendo com que uma obra avaliada em cerca 
de UM MILHÃO DE REAIS passasse a custar, com a w;;pensft de licitação, cerca 
de TRES MILHÕES DE REAIS, em contratos que envolvem a empresa do sr. 
Narciso Mendes, que além de propnetário da Construtora Mendes Carlos, é dono 
de um jornal (0 Rio BrRitco) c -Uma empresa de televisão (TV Rio BrRitco. ligada 
ao SBT) e foí"Uindos principats "escudeiros" do sr. Orleir Messias Carne/i, tanto 
durante a campanha governamental, quanto durante os primeiros meses de 
governo; 

1.8. Ao mesmo tempo em que promove um festival de 
irregularidades para a reconstrução do Hospital de Base, mostrando uma pseudo 
preocupação com a saúde no Estado, o sr. governador deixa tal setor morrendo a 
mingua., com total abandono das unidades de saúde do interior do Acre. sem 
presença de médicos, agentes de saúde e medicamentos em quànridade suficiente 
para as demandas dos municipes; 

1.9. Além disso tudo, desde há. muito, o Governador do 
Estado dei Acre, sr. Orleir Messias Cameii, vem sendo acusado de participar do 
chamado "Cartel de Manaus", coordenado pelo governador do Amazonas, sr. 
Amazonino l.tendis, e que, estranhamente, aMarmud Cameli. empresa da qual o 
governador do Acre é sócio-proprietário. "ganhou" a concorrência para o 
asfaltamento do primeiro trecho da BR I 7 4, que liga Manaus a Boa Vista, e várias 
obras de construção de portos em municípios ínteríoranos do Amazonas. ao 
mesmo tempo em que a CAPA, Construções e Pavimentação Ltda. do Amazonas. 
participou da "lici~", e ganhou, conforme extrato de contrato publicado no 
Díário Oficial do Estado do Acre, trecho de asfaltamento da BR 364, Jig-dlldo Rio . 
Branco a Sena Madureira; (Doe. 73 à 74 - Anexo IV) 
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1. !0. Outro aspecto que merece análise (especialmente quanto 
a compra do Boeing), é a saída de dólares para o exterior. Além de ter que ser 
dado ciência ao Banco Central, o Governador deveria recolher 6,0% _(seis por 
cento) do valor da operação. Caso isso não tenha ocorrido - como tudo indica -, a 
evasão de divisas seria outro ponto a ser investigado; ~ 

1.11. -Sorne-se a isso, em março do ano em curso, o 
Governador do Estado do Acre, sr. Or/ezr A,fessias Came/i, tez uma solicitação 
musitada ao Conselho Gestor do Fundo Provtsório de Assistência Previdenciária, 
ou seja, pediu um empréstimo de R$ 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE 
REAIS), para custear pagamento de salários atrasados do mês de novembro de 
1994, para os servidores do Estado que percebem até R.$ 400,00 (quatrocentos 
reais). O sr. Orfeir t.fessias Cameli, com esta ação, ignora o que preceitua o artigo 
292, parágrafo 1°, da Lei Complementar n~ 39 (sancionada pelo Executivo 
acreano ); (Does. 7 5 à 199 Anexo V) 

1.12. E o que é pior. Recentemente, a população do Estado do 
Acre tomou conhecimento atmvés da denúncia feita pelo Senador Romeu Tuma, 
no Congresso Nacional, que o Governador cio Estado do Acre estaria propondo a 
contratação de um empréstimo da ordem de U$ 165.000.000.00 (CENTO E 
SESSENTA E CINCO MILHÕES DE DÓLARES), oferecidos por uma empresa 
colombiana, a MOBIL AMI Research Colômbia S/ A, otcrecendo como garanna, 
nos termos de -uma Carta de Intenções firmada entre as partes em 04 de abril deste 
ano, que incluem a cessão, em regime de comodato, de parte da floresta tropical 
brasileira à empresa colombiana, caracterizando tal feito, um artificio para_ 
esquivar-se aos impedimentos constitucionais que proíbem a hipoteca de terras 
federais e estaduais.· Ou seja, o sr. Orleir Messias Cameli viola frontalmente a 
soberania do_ Estado brasileiro ao oferecer como garantia de um empréstimo, 
terras pertencentes a União, à uma empresa que sequer sabe-se da sua idoneidade, 
a quem pertença, e cuja natureza de seu capital é duvidosa. (Does. 200 à 213 -
Anexo VI) 

1.13. Toda vida financeira do Estado do Acre sofre d~ um 
! câncer; mais da metade dos pagamentos são realizados sem empenho prévio. ou 
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seJa, pagamentos sem controle, sem qÚe fiquem registrados no Sistema Contàbil 
Informatizado. Os recursos e verbas públicas, inclusive tcdcrais, são manipulados 
a bel-prazer do Ditador Orleir Messias Carne/i. Os legítimos fornecedores, f:asios 
com saúde e educação e outros são totalmente prejudicados. 

esse fato foi denunciadO pelo Tribunal de c'ontas do 
Estado do Acre - TCE e por uma comissão de sindicância da Assembléia 
Legislativa do ACre - ALEAC. (Does. 214 à 220 - Anexo VII) 

2. !!Q§ FUNDAMENTOS 

2.1. No que diz respeito à apreensão do Boeing 727-200 da 
Tropical Airline, na verdade., cÕmo tbi confirmado ameriormente pelo próprio 
Governador. sr. Orleir Messias Cameli e seus assessores, de propriedade. por 
leasing da lvfannud Cameli. empresa do governador e seu.<> familiares. está 
caracterizado o crime capitulado no art. 334 do Código Penal Brasileiro, falt.ando 
definir, pela listagem dos objetos apreendidos, se houve contrabando ou 
descammho ou se ambos os crimes capitulados no mesmo anigo, para que se 
possa definir a figura jtuidica. Tendo em vista a confirmação anterior ao fato da 
compra da aeronave pelo Governador, quando retomou dos Estados Unidos, é ele, 
no mínimo cúmplice no crime, pois parte do material apreendido é o que se 
convenciona chamar de "Kit fly", adquirido, normalmente com o avião, mas não 
"parte" do mesmo. Se assim o fosse, deveria existir a guia de. importação para as 
peças de reposição complementares. 

2.2. A atitude. do governador no caso do "desvio" das verbas 
dos convênios entre o êstado e a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. 
caracteriza o Peculato, pois, como frisa o mestre Paulo José da Costa Jr. in Ç~Q 
de Direim ~ V Ól. 3 Part~ Especial - São Paulo: Saraiva, 1991, p. 184. ver.bis: 

" ... 0 desvio de verbas públicas deverá tiv.er-se no 
interesse da administração. Se Q desvio ~ fizer em , 
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· heneficio de fins particulares, próprios ou alheios, !!.:L: 
se-ã fQ!!!Q configurado Q peculato" (Grifo nosso), o que 
caracteriza. então, o tipo penai definido no art. 3 I 2, caput 
do-código Penai Brasileiro. 

2.3. Os crimes contra o meio ambiente e a rctirada.ilegal de 
madeira de áreas indígenas, bem como o trabalho escravo (crime de plágio) 
também estão todos capitulados nas leis penais brasileiras como crimes comuns. 

2.4. Incorre ainda., o sr. Orleir Messias Cameli, no chamado 
"crime do colarinho branco", por soilegação de impostos. 

2.5~ · No qu~ tange aos crimes de resP<>nsabilidade, como a 
dispensa ilegal de concorrência pública., usando de artificias juridicos incabíveis 
para a espécie e a ma!veciação dos recursos públicos também estão perteitamente 
caract~os. . · 

2.6: - - -- A Lei Complementar 11° 039/93, de 29 de dezembro de 
1993, que instituiu o Regime jurídico i'Jnico do Estado do ;\cre (Estruuro dos 
Servidores Púhlicos Civis do Estndo do 1\cre, das Autnrquins e das Fundações, 
criadas e m!Ultidas pelo Poder Público Estadual), publicada no Diário OticiaJ do 
Estado do Acre do dia.OI de janeiro de 1994, nos seus arts. 237. 292 e par:i.gr:uo 
I 0 ., explicita, in verbis: . 

. . 
'~4rt. 237. O Sistema de PrevidOncia e Assistencia Soei~/ 
do Servidor Pt'lblico Estadua/J•isa !! dar ~obf!rtura !!!!!. 
riscos !! que estilo suieilos · !?:! . senridores ! ~ 
dependentes. e compreende um conjunto de benejkios e 
aç·es que atendam.as seguintes .finalidades: 
I - garantir meios de subsistOncia nos eventos de doença. 
invalidez e velhice; 
11 - acidentes em serviço. 
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Parágrafo único - Os beneflCios.sert!o concedidos nos 
termos -e · condições ckfinidos -em regulamento. 
observadas as disposições deste F..stahllo." (Grifo nosso) 

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

"Art. 292. Os sen~dores abrangidos por este Estatuto. 
assim como os órgãos e entidades, contrlbuirt!o na 
forma e nos percentuais de que trata o parágrafo 1 ~ 
e 4". do art. 270 para um Fundo de AssistDncia 
Previdenciária, até a imp/antaçllo do Sistema de 
Previdencia e A.ssistencia Social do Servidor Público 
Estadual. 

Parág. I 0 O Fundo a que se refére o caput deste 
artigo, fica criado provisonamente a partir da 
publicação desta lei. e se exting~irá na data da 
implantação do Sistema· de Prewdbncra Soci{l I do 
Servidor Público &taduai. e cujo disoonivel financeiro 
se reverterá em beneficio da Prl!lridência. "(Grifo nosso) 

Ademais. a Constituição Federal, de 1988 é bem clara, 
para q.~em, quando os Estados. instituírem sua previdência, devem ser aplicados 
tais recursos. 

Magna, in verbis: 
É o que detennina o art. 149, Parágrafo único, da Carta 

"CF/88 
Art. 149 .............................................................................. . 
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito ,Federal e os 
.\1unicipios poderão instituir contribuiçt!o, cobrada de 
seus servidores, para custeio, !!!! bmefldó data. de . 
sistema de previdencia e assistDncia social." 
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Portanto, o Representado, com esse pedido. explicita a 
sua total ignorância,. desrespeito, e inobservància ao Mamla!uento Constitucional 
vigente (art.. 149, C.F.)e legislação pertinente, rompendo com o princípio da 
legalidade, constituindo-se tal fato em crime de responsabilidade (art 80. 
Constituição do F..stado do Acre). 

2.7. Com relação a proposta de empréstimo e cessão de 
terras públicas a organização alienígena, sem a prévia aprowzç4o do C,ongresso 
Nacionlli (art. 188, parágrafo r). mais uma vez o mandatário acrcano 
demonstra o seu desdém pela lei, incorrendo novamente em crime de 
responsabilidade (art. 80, C.E. Acre), verbis: 

"Art. 80 - Silo crimes de responsabi/idtl/Ú os atos do 
Govemador do Estado que atentem COIÚl'a a 
Comtitlliç4o Federal ou Estadulli e, especialmente. 
contra a existência· do Estado, o livre exercicio do 
Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, o exercício dos direitos políticos, individuais 
e sociais, a segurança interna do Estado, a probidade 
na administração, a Lei Orçamentária e o cumprimento 
das leis e das decisões judiciais." (Grifo nosso) 

2.8. Sobre os pagamentos efetuados sem a emtssao de 
empenho, consntut-se tal fato em prática ilegal, contrariando fronm.lmente m; 
determinações expressas nos arts. 60, 61, 62 e 63 da Lei 4.320/64. O não 
cumprimento da norma legal de a!udido diploma implica também em outro cnme. 
ou seja, cnme contra a b'Uardu e o legal ..:mprego dos dmhctros púbhcus. 
capitulado. no art. I I. item I, da Let n°. 1.079, de 10 de nbnl de 1950, que tL~stm 
explicita: 

"Art. 11. Silo crimes fk responsabilidade COIÚl'a a 
guarda e o le.glli emprego dos dinheiros piÍ.blicos: 
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1) ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem 
observdneúJ das prescrições legafs relativas ds mesmas; 
(Grifos nossos) ' 

3. DO REQUERIMENTO 

Ex positis. e considerando que o sr. Governador do 
Estado do Acre. em função do cargo que ocupa, tem foro privilegiado. requerem 
os subscritores que seja o sr. Orleir Messias Came/i DENUNCIADO junro ao 
Superior Tribunal de Justiça por crimes comtulS praticados durante a vigência de 
seu mandato como governador ou, mesmo, antes de que tal ocorrece. 

N. Termos, 

P. e Espeni Deferimento. 

· Rio Branco, Ac., I 8 de setembro de I 995. 

!.IS'J't\ I> I õ SI< ii .. ·\S I> I' I·:NTI():\DiiS 

I- OCiiA- OR(IANI//\(,)iu I>:'\S ('(>UI'I'RAI'IV:\S })l) l'Sl':\1)0 !)(l..\('1{1· 
2- CDDHEP - CENTRO Dl DlõFI..!SA DOS DIREITOS I!Ul\1:\NUS l 

EDUCAÇ,.\0 POPULAR 
3 - CPT. COMISSÃO PASTORAL DA TF.RR:\ 
~- Clf-.H - CONSELHO INDlGEN!STA .\!ISSIONAR..lO 
5 - CT A - CENTRO DOS TRABALHADORES DA AMAZÓNIA 
6- PESACRE - GRUPO DE PESQUISA E EXTENSÃO EM SISTEMAS 

AGROFLORESTAIS DO ACRE 
7- FETACRE- FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA .-\GRICl'LTliRA 

DO ACRE 
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8- CNS- CONSELHO NACIONAl. DOS SERfNGUE!ROS 
9- UM! iS- UNIÃO 1\.lliN!CiPAI. DOS ESTLDANTliS SECl!NIHRIS I ,\s 
I O- CPC- CENTRO POPt:LAR DE CULTURA 
I I - CUTiACRR- CENTRA!. (:N!C·\ !)( >S TRABAI.!-1.-\DORI:s.,\( 'I{ I· 
12-SINTES;\C- Sl!\l.liC\1\l !}\IS I'R.·\Il.\1.11.-\llOIO:s 1·\1 S.-\\ !H· lll• 

ACRE 
l :l - S!NTEAC- SINDICATO DOS TR .. \BAI.IIADORES lil\1 Iii>\'< ·,w . .\< > l ll > 

DOAL'RE 
14- SIMDECAF.- SINDICATO DOS TRABAL! !ADORES 1-i!\1 1\llóll.> 

MEIO AI\!!3!ENT!i. CII~NC!A E TECNUI.UUL\. 
EXfENS:\0 Rl'R.-'ü. AR.\1A/.ENA1v!E:"'\TO GER.-\1. r' 
El\:TREPOSTOS. DESENVOLVIMENTO Ct:LTL'R.--\L 
RODOVIi\RlO .. DO DEM ESTAR SOCIAL E APOIO ,\ 
PEQUENA E MEDIA EMPRESA DO ACRE 

15 - SfNDSAD S!Nll!CATO DOS TR:\[1,\l.Jl,\()URLS I l. \ 
AD\IIN!STR),~·},o DrRIT.-\ DO ACRE 

I6- SSEMRB - SINDICATO DOS SERVIDORES ML;NICIPAIS Dh i{lv 
BRANCO 

I 7- SINTEST-:<I.C- SINDICA TO DOS TRABALHADORES EM EDUCA~·,J,u 
DO TERCEIRO GRAU 

18- APCEF ASSOCIA~: Ao DUS PROFISSIONAIS DA L\IX,\ 
ECONÔMlCr\ FEDbR.-\L :,\CRE 

I9- ASSFAC- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDA~· Ao Df: 
TECNOLOGIA DO ACRE 

::o- SINFISMURB - SINDICATO DOS FISCAIS DO !\IL'~ICII'IO DE RH > 

BRANCO 

2I- SINFAC- SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARlOS DÜ A<:RE 
22- SLCONSETAC - SINDICATOS DOS TRABALHADORES ~i\S 

EMPRESAS DE LIMPEZA E CONSERV.:>,.ç,\u DU 
ESTADO DO ACRE 

23- STIU-ACRE- (URBANIT . .\RIOS) SINDICATO DOS TR.ABli.LHADORES 
:-IAS INDÚSTRIAS URBANAS DE .-\GUA. ENERGIA. 
LATICINIOS. E"-ll'RESA DE IIAI3!TAC,.'.-\O E E!\ll'RI:SA 
I> E I'IW{'IiSS.-\1\IIiNTO llE ll.-\I>OS 1>0 :\( '!{F 

24- SINDSEI' S!NDIC\TOS DOS TR.-\11.-\U lADO!{! iS :-Jo SFR\'I~·u 

I'UBUCO FEDI iRAI. 
25- srNTIACRE- SINDICATO DOS TR:\BALII:\DORES I:'\ll>lJSTRI.-\I{IUS 

DO ESTADO DO ACRE 
26- SJNSPJAC- SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUD!ClAR!O 

DO ESTADO DO ,\CRE 
27 - S!NPASA - SINDICATO DOS PEQUENOS AGRIClTL TORES. 

SERINGUEIROS E ASSALARIADOS RURAIS DE RIO
BRANCO - ACRE 
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28 - SEEB-AC - (BANCÁRIOS) SlNDlCATO DOS EMPREGADOS "'OS 
EST ABELEC!MENTOS IMNCARIOS DO ESTADO l>U 
ACRE 

29 - REDE ACREANA DE MUUiERES 
30- APSAC- ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES DE SANGUE DO ACRE 
31- ASSOClAÇÃO DOS ÇABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR 
32- SBPC- SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA C!ENCL·\ 
33 -SINDICATO DAS LA V AD EIRA 
34- ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DA BAH!A 
35 - DCE - DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDM'TES DA UFAC 
36- DRE- DELEGACIA DE REPRESSÃO A ENTORPECENTES 

/ ' 
-h=? t np (./ +(_ - f f1 P/2 

MAMEDE.SAID FILHO DEP. ESTADUAL-- PMDB 

URA LEITE MO 

MARÇ.IO BITTAR DEP. ESTADUAL - PMDB 

RONALD POLANCO RIBEIRO DEP. ESTADUAL - PT 

. 8. ~f2tc,d' 7r;:~ 
DEP. ESTADUAL - PC do B 
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SOBRINHO 

~CISIO ~ÊIROS 

\ c 

l;\/t~d&)C<'-j Ufnti..t·-fv; 
I . . 
~ FRANCISCA ~INHEIRo 

I - . 
/ 

.) \ ~- -~-

JULio EDUARDo PEREIRA 

Q.e p· ![yf. p )1j) 6 
DEP. ESTADUAL - PMDB 

DEP •. ESTADUAL - PMDB 

VEREADORA - PT/RIO BRANCO=AC 

VEREADOR I~ RIO BRANCo-AC 

~DICO - MEMBRO DO CONSELHO 
ESTADUAL .DE SACDE 

/_)'EREADOR- PV/RIO.BRANCO-AC 

PROFO DA UNIV. FEDERAL DO ACRE - UFl 

EX-VICE GOVERNADOR DO.ACRE (75-78) 
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EVERALDO MAIA 

-ts,-w 9,plfº ~ x\ eok'.A u .... 1::Ã 
PSICÓLOGO~PSICOTERAPEUTA V 

YT.P f5'r_:_Z m:~.d_ 
DEP. ESTADUAL - PMDI!@Ii) 

RJ::5!NA LiNO V IU:-I'I<l·:n·:ITA lJI·: H lU ll!U\N\.'U-1\l' 

. 
ENG2 SEBASTTIO FONSECA 

PRLfEITO DE RIO BRANCO-AC 

. e;5t) ~ATISTA DE MELO - SENADOR - PMDEB-AC 

9\..,v..;_ ~ ""- -.,.,_...., \s, ·~,_. 
i i \ • 

\,JoSUE: FE:RNANDES DE: .SOUZA PRÓ-f\EITOH DE EXTENSÃO · Jf'Ac 

.. 

V TBRLOC!O BESSA CA/'IP~LO 
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()~t.L<...;i :····:~~:.c::.t_,C<:-_~-· ··i ·~i;.r••-l. --~ <'!· • .:.v ..... ~-'-<.\ 

RAUL RODRIGUES AZEDO JORNALISTA 

GERSON RONDON JORNALISTA 

.I 
<') /' 

' / ,.f. ' -, ,,.J: I 

PE. LUIZ CEPI DIOCESE DE RIO BRANCO 

~ o0. ·uw {<!.c~:r o~ ~~ 
OE OLIVEIRA TECN0LOGO EM EDIFICAÇ0ES f 

MARCOS INACIO FERNANDES SECRETARIO REGIONAL DA SBPC 

FRANCISCO EDUARDO S. DE FARIAS MeDICO INFECTOLOGISTA 
~· -~~~· 

GC-=-.-·_--;--
.:::-· _. 
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ESTUDANTE 

IA fl~-;r; 4 ~ vi!Ci.MWJ.. f. !;< <M-h PM »" 
MANOEL CALIXTO D.!l( ROCHA VEREADOR DE P. DE CASTRO-AC - PMDB 

d9?v-" 9( z- m :Xri.J -----------
JOS! JIOMAR DANIEL 

'/ ' ,.., ·? 

(fi:J:.1 ,4,, liJG)i dt J,.J-r.__ .. _:· tl..· i-::;.-.'~;·..:...··.::YIJ.-.:::J..:it_1 ":..:~::../1'"''):... ... ....:i1Y:J.:-~-=-· __ _ 

ELDER ANDRADE DE PAULA PROFO DA U.FEDERAL DO ACRE - .UFAC 

. ..JOSL..e.t.lAs.._CRA!U EII HQ --

AGENTE DE·POL!CIA- ORE 

cAf./&1-l.u 1 (. " â ~vtu~cÍ1(p LUCIMAR F. CARVALHO 

'ÜD _ ()~ f'\•{Ve;.,i1_ AGENTE DE POL!CIA - ORE 
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.. · "ENTifAD!'S NÂO GOVERNAMENTAIS - ONG' S 

l -

2 -

l -

\J&%J.A\ .\c,S..U<' \j:,(,;,.. - ÜC.C!i 
"):}.<1. "."').. ,:., 'i>Q.A., 17 ~ '"1. Üov""f"" C· 'i> b!H; p 

NILSON JOSUÂ COSTA_=_PRESIDENTE DA OC~A 

- .. -z. - FRANCISCO OARICHEN CAMPOS - CDOHEP 

3 0/ I,_ ~_se..;;.. c-__ . d.t::. ~ C J=r 
. -~GONZAGA DE BARROS - CPT-AC 
i , /?.J :::> · · r 11 """' -

4 ;-v-Ci>e :;a'-0.-1 (-<.ttrtc\ /q_rttilWI-.?\ . _ (IIV\1-40 
~ EOEN PER_EIRA MAGALHÂES- CIMI-AC 

1" ifY~ ' -
5 - I t(T)~ • . . /lt(." - . c T 11 

• ./ J 

LUIZ ActGUSTO M. AZEVEDO - COORDENADOR DO CTA 

1(/,. eú' 'V o.t.<-Lt.L~ da J.he:. 1L Cla..c.'"l.(_ 
OSt DOMINGOS DA SILVA FILHO - FETACRE 

a - 1 ~.d P~- c1v- ;,.:;ft;v- _ f..e%.. v-.... 
-·TMÂNOEL PEREIRA DA SILVA - FETACRE 

9 •-""f:F-17-<.<CL«.o V~-<-c.J.s...-' ~ ~ C rJ S 
FRANCISCO VASCONCELOS DE FREITAS - CNS 

10 ~ ~n.d....s"' ;.u.lS! • ._)J-~c;::..:., ~Cv"V-? · t.! AA ES 
SIRLANDIA GUIMARAES SOARES - UMES 

-·' 11.:::. ~~0\.~ et.;M.iic. )/(.;;w.,.·~ k ~'"-'-' 'P- -. e ('c~ 
tE INA CLAUDIA MORAIS DE SOUZA - CPC . 

12 - 1J )~· .... v.. !:; ~"li" ~. ~:~fy.,_ ~J: Ac.. .:i+: 'i~1.., t~ ... i.~ 
-· / 

VALMIRA BRAGA E SILVA - REDE ACREANA DE MULHERES 

~ . ~ ··tSINDICATOS E ASSOCIAÇ0ES 

L-./(~ . · !{):u:.:{ã6 , !?z:t?~ _ - Cuí- 4e. 
._)MARIA JO t DANTAS M~ - Ct!IPL-AC 

2, -r.:-""-~~C{t.U" ac'----1~" T'X~ s tiVD"?"fv ~..$ rJfMnA.:trliR 

FRANCISCO.OLI:-!PIOF!LHO·- SINDICATO DOS URBANITÂRIOS 
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' . - . __ 
16.7\ ·._:; 1.~.~·-o:.':..: J 1 ,{ ~ ..: .... ; 1-- --,...."'r.:· , -~ U/.::; <-7?1! 

... _ .. 
MANOEL GINES BRILHANTE - SI:\DICATO DCS~URBANITÁRIOS -l'J.+JS?-vjç.ct/f.,ll'//0 .{,'/1 -.: ._,,y.: _ (_,i/-.·j-..a. ~ .':,·rv.·;;Of/0 .t:Q~--~ ~· -'; ."A~. I .,... "" _. _ :,;._-:;/-{_.vi /'r/1'('/a_ 

F~JCISCO DA SILVA BATISTA - SINDICATO-DOS URBANITÁRIOS 
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li~ tt>'itiii ,?.• i~A;,.-~-;"/ ··e·,-':;;;_-;;• /.i:J5 /';} ,#•v/'<1)'9 ,?!:/,( 5;,~_:/ ...,..{/Ji'Wi. 
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA - ASSOC. DA MORADA DO SOL/SIND.URBANIT 

1 9 -{;v, rJ í3l d <.) "3 ,,, ~.,~v._ rÁ. ;=o.-J._ 
EVINALDO BARBOSA DE PAULA - SINDICATO DOS URBANITÂRIOS 

2n':\--.. "~ ""'" --;-.;, •. , - --~ .·' ',. ~ .,. o - C'.> -ó-- •• LI •. \:.;- -
~........,.)~,. .... ,n~ v-.... ·• -~~~l .;?"t_ L'~~ r·:·~-'- ..:,\ •. ~-Ol __ ~ ... ~ .... - -.~~n . e--c:::. .!l.::::z:lTI.L ~~LC· 

DORIANNE REGINA BRITO/DE SOUZA - SINDICATO DOS URBANITARIOS 

c:- - c -L I c O< I ~ ' J I L .r. • rn~JJA.<..~ c...:> 0..1. ·""" .:Jk ~. ~-c~ - s '"" . dJIO U11 ~-..::..:c 
2l-gsco c~Los Do8. OD;IGUES - siNDicATO óos URBANITARIOS 

•. - l)velí~~ ~ 
2~- • RCE~O MÉN ZES A 

n.f.\~ · G.J..(-s. \ ·' cY ·~ 7_..,_ ,}"' ARMILSON CALIXTO DA ROCHA 

24~/l_;, :5;_,..- - _....._. ',.-, ~h.. JOSE: FERREIRA NETO 

zf-J:l~-rr?N7:o J os? Ff' tt. t/J z y t- a ~t+rJ .J o 
... ANTONIO ,J'9SE: ·FERREIRA D~ ARAÚJO - SINDICATO DOS URBANITÂRIOS 

--~i~- tS.QA' ,l ~-Ç.V, '- -j - . 
RONI _/r;~f>f. <!!1.3IL~CARDOS12. - s_::rniCATO DOS URBANIT~RIO~. • . 

. . 21- e;7.tfrP-Jjj ~·~~ VIC\.IYve:<J-" 'lté-01)'~0 - 'P-vcl .:h~ ()'r f)~C/4.ih 
.. ~5!1-T.O FERNANDES RODRIGUE_5 -_PRESIDENTE DO SINO. DOS URBANITARIOS 

2~-C~fo~t-a .::6 ~- -55E//~f3: 
..... J OS IAS __ BE_ZERRA DA SILVA - SSEMRB 

--~9tf~'V ~to.Jbm?CZ r Sw-J.Pk.e j 
i F~CISS0.PEREIRA LI~~ PRESIDE~E DO SINTESA _ 

Jll! ~~~ "'(Y'\__{._,VV'C- -;::-'- ~0-'I 'i---:; . ~'Y.).--C -C_( CL<:.. 0-C: _L Jy_ '\t"vvo A .. P--O...c-,...-,5-J ~ 
~-RAIMUNDA SOARES - PRESIDENTE DA ASSOCIAÇAO DOS MORADORES BAHIA 

--.r ---
3J. ·z ~-( . ,., ... d:" ~~.~·- .. J;-.,dd ..,.{~ ~k~, 
-~-~~L.a~ .. ~- ... --- . ---· . ·-----· ...... --. 

SERGIO ROBERTO GOMES DE SOUZA - PRESIDENTE DO SINTEAC 
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" JARLE ALVES DE OLIVEIRA - SINTESAC j" 

4J:-.~.>:>ro·> .. ··io · c,_,..,·.i! v4ev~ · 7o/0-'>7«J -c -v~'>=>a· ?-e~9J. ~ 
ANTONIO LOIZ JAROOE THOMAZ - SINDICATO DOS TECNOLOGOS DO ACRE . 

44 • ..d.._§& '/ j/ç r: .. u:c·~ ~. c) c ~-t/ t/E/ Ji?l /.!e"; fr/o,r:i' .f'i/./r/..J/ 

L!. ~NIZIO CLAUDIO DE OLIVEIRA ALCANTARA - SINFISMORB 

_4?:fjit.so ~ 2-9 PR'' .Z: ~ VP.(é"~~~ ~S>//A ~1<'Vt?/i)_ 
. ~VI~ DA CRUf' CAV~y:ANTE - -·~FI~Mot-J. • ) 

4?z_f-Çc_/:_.cl,.~(( . .., :~ ... -~J c--~ ); .{ c7 (r,, .... ~• .. /J'"'l:/.-

----EQUARDO ALVES DA SILVA - SINFISMORB 
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_47:_ff<Jp...:ê!~ --~~CAA.- -~- ~$.. . 
. Í VALDIZA ALENCAR DE SOUZA - SIMDECAF 

48~F-'-'-~ F:: ~- _,J\J '- ~ ;'~-~ .~ .. ·~~v~- á-1 Y1 p ... c.. 
~~RIA REGINALDA LIMA DA SILVA- SINFAC 
. ) 

49{ ,~,J:c ,l.c_ ir<-, <~;•u-/ ( LJ.1 ~ S 1 N F fl.C. 

~ AURtLIO DE ~ORIM MAI~ ~ PRESIDENTE DO SINFAC 

so~/lllcc..fCC~; ('t\C.""ZU~~:..\ j_{ . . ·~,rtc"-v'v~~- sz_-conAe-fc~..c. 
I MANOEL MOREIRA DE ARAÚJO - SLCÓNSETAC 

Sll' ~--...:.. J\..~o-... ~...l\9 - s,NO\Cf>o.\<:> ~ ..... s L .... ~t'lt:.E.\i'I'S 
. 1 ISA MAIA ARAÚJO - PRESIDENTA DO SINDICATO DAS LAVADEIRAS 

' -
52;.~~(.,..."':;:- ~"...::·L.!v'\.,o ~k'~<=>-- s .... ~."' 

j ANGE~INA PEREIRA CARVALHO - DIRETORA DE FORMAÇÃO SINDICAL DO 

SINDICATO DOS PEQUENOS AGRICULTORES, 
SERINGUEIROS E ASSALARIADOS RURAIS 

~(. ,.~ ... c.. \~ --~-
..... ~RCOS GAL VÃO OE LIMA - SIMDECAF 

1'-&o.N. .. Cfl.,vi ~ 5 

_ -~f ·O-c-14-n ~e}. ~ 
f1 o s )'7 <.:. • 

WILSON CRUZ DAS NEVES - ASSOCIAÇÃO DOS DOADORES OE SANGUE DO 

ACRE - ADSAC . 

58 Aif\\\.\11·)~ ~C.N.l"'" Çt; llt\ÇC;M..::'~lO ~1\ s~~vA. SP~i~S4· 

.~IMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DA SILVA- SINPASA 
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PROFISSIONAIS LIBERAIS 

1 - • .Yf.a.ua_ PPmtl.'*t á.i1eóeNtO. - C«- M~ t<' ~PrE 
~RIA ALMEIDA BEZERRA - COMERCIANTE 

2- .)if"'~ d~J.<J ~- o5'~J:.,(!(.f._Jç<o.l-'!>\:1t..J)-"i'-'~ 
ANTONIO DOS SANTOS - OPERÁRIO DE CONSTRUÇÂO CIVIL . 

3 - • rf:ç.. [\v.:c .;_,e-~·: • _.,__ d ~ So\l._z,a.. e:\_ o.. ·~ ~ [Jc - '->Oi~ 
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA DA SILVA - DOLAR 

4.- . t.fM.X.ONV. AP_,.,V_ '5~ \)a-, <5~ ,... .D02...:J ~'\.. 

S.-.... 

VIVIANE 

(Y)'Qy~. (.(.\ 
- DOLAR 

~l-

MONICA CRISTINA GONÇALVES SAUER SECRETARIA 

6. -· ~a;~'-' 4'\'"'o.. ~1.-i<:.::> Jo Jr..~ - G<c.feí ç;-.-,·c;.,. 
~~RCgA REG~~A ALpES DO VALE ~ SECRET~RIA · 

7 -i li a..~ tW:. :~ 1'cw..u.tV ti~ ~IJ,v- (úo_J:Jíi> 'DC f2 '/!:. )' " 

_}MARILENE DOCA O DA SILVA- CONTADORA 

MARIA AUXILIADORA FILISMINO DE AZEVEDO (SECRETARIA) 

9-/f.t'......,, ,A o ·.áp?"' 
~UBENS dE OLIVEIRA SAAB - PRODUTOR DE V!DEOS 

AROLDO CARVALHO LIMA - ADVOGADO 

il_,-~•7«<..., tthy ,,.}k 7<• "''·<A.-_ - ,.;.:/.,-v1i)r/t;_, 
FRANCIS MARY ALVES DE LIMA - ADVOGADA 

12..-r;t-tttC-r'/ w )c ;:J 5 ~,; -::>/:'j.., ;EtJ.r Ft.€~··t('-'"' 
FRANCISCO DE ASSIS BARRE~ - ENGO MECÂNICO 
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FUNCIONARIOS P0BLICOS 

1.- k.~:n~ ~~....:> dA.- -6.J..w>-
. ;{;I~~VALDO FRANCISCO DA SILVA - TECNÓLOGO 

2 4,_.:;>-:c ..,.._, . ._1 Z<..'? .d-·C'~I S"c<éS:<e 

.. FRANCISCA ·'DA C. DE SQUZA 

3 .-:fi<W.,. eo~ o4. "iS..-.::.. 
: MARIA LOCIA DA SILVA 

4 .6~t:.,. .... o.. j.zy., 5. N:l..c..::.,.~ ...... -t c;, 

SEBASTIA~A DOS S. NASCIMENTO 

. 5 ,-!41ec.'iíM-& Sz1 f;,..,n ,o(( ~(~ 
ADEMILDES BARBOSA DE SOUZA . - .... -,--- . 
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O SR. PRESIDENTE: (Levy Dias) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra
balhos, designando para a sessão deliberativa ordi
nária de amanhã a seguinte 

ORDEMDODIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 108, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do art 336, 

"b", do Regimento Interno, conforme 
Requerimento ~ 1 299, de 1995) 

Discussão, em tunio único, do Projelo de Lei 
da Câmara~ 108, de 1995 (~ 719195, na Casa de 
origem), de iniciativa do Presidente da República, 
que dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e 
serviços diretemente vinculados. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e de RelaçOes 
Exteriores e Defesa Nacional) 

-2-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 132, DE 1992 

Discussão; em turno único, do Projelo de Lei 
da Câmara~ 132, de 1992 (J11.1.723191, na Casa de 
origem), que dispõe sobre a aplicação e dívUgação de 
íncfJCeS de desempenho de serviços de saúde, tendo 

Parecer favorável, sob J1l. 462, de 1995, da Co
missão 

- de Assuntos Sociais. 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 100, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projelo de Re
solução ~ 1 oo, de 1995 (apresentado pela Cernis~ 
são de Assuntos Econômicos como conclusão de 
seu Parecer ~ 568, de 1995), que .auloriza o Estado 
de Pernambuco a contratar operação de crédilo ex
temo junto ao Kreditansta~ fiir Wiederaulbau- KFW, 
com o aval da União, no valor de nove milhões, tre
zentos e noventa e seis mil, quatrocentos e novenla e 

_ cinco reais, equivalentes a qtinze milhões de marcos 
alemães, em 1"-7-94, eaconcedercontragarantia. 

-4-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N~ 101, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projelo de Re
solução J1l. 101, de 1995 (apresenlado pela Comi&: 
são de Assuntos Económicos como conclusão de 

seu Parecer ~ 569, de 1995), que homologa os adi
tivos contratuais ao Contraio de Empréstimo ~ 
001/92, de 30-6-92, celebrado entre a Prefeitura Mu
nicipal de Belo Horizonte e o Banco de Crédito Real 
de Minas Gerais S.A. 

-5-
PROJETO DE RESOLÜÇÃÓN2102, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projelo de Re
solução ~ 102, de 1995 (apresenlado pela Comi&: 
são de Assuntos Econôrnicos como conclusão de 
seu Parecer J1l. 570, de 1995), que auloriza o lnstitu
lo Agronómico do Paraná- IAPAR a contra!ar ope
ração de crédito junto à Rnanciadora de Estudos e 
Projelos- FINEP, no valor de dez mil~ões, _seiscen
tos e trinta mil, novecenlos e onze rll<l!s e trinta cen
tavos, para equisição e instalação de eqi.Jipamentos 
e material permanente, destinado ao S1stema Me
teorológico do Paraná- SIMEPAR. 

-6-
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 103, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Projelo de· Re
solução no 103, de 1995 (apresenlado pela Co!nis-: 
são de Assuntos Econômicos como conclusão de 
seu Parecer J1l. 571, de 1995), que auloriza a União 
a executar Programa de Erilissão e Colocação de 
Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no 
Exterior, no valor equivalente a até cinco bilhões de 
dólares norte-americanos, destinando-se os recur
sos à substituição da dívida mobíliária interna por dí
vida externa a menores cuslos e maiores prazos. 

-7-

PARECER W 602, DE 1995 

Discussão, em turno único, do Parecer J1l. 602, 
de 1995, da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, sobre o Diversos J1l. 6, de 1993, do Senador 
Chagas Rodrigues, concluindo pela prejudicialidade 
do recurso, uma vez que o encerramenlo da sessão 
conjunta realizada no dia 25 de agoslo de 1993, sem 
a proclamação do resuitado, não ifTlllica a nulidade 

· da votação dos veios presidenciais ou a nulidade da 
sessão do Senado Federal que a sucedeu. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está encer
rada a sessã,o. 

(Levanta-se a sessão às 18h32nin.) 
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Ata da 163ª- Sessão Deliberativa ordinária 
em 5 de outubro de 1995 

1ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª- Legislatura 

Presidência dos Srs. José Samey, Odacir Soares, Levy Dias e Ney Suassuna 

AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE 
PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Andrade - Antonio Carlos Maga
lhães - Antônio Carlos Valladares - Arlindo 
Porto - Artur da Tãvola - BeiJo Parga - Be
nedita da Silva - Beni Veras - Bernardo Ca
bral - Carlos Bezerra - Carlos Wilson - Ca
sildo Maldaner - Darcy Ribeiro - Eduardo 
Suplicy - Élcio Álvares - Emília Fernandes -
Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Fla
viano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gil
berto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme 
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena - I ris Rezende - Jader Barbalho - Jef
ferson Peres - João França - João Rocha -
Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josap
hat Marinho - JoséBianco - José Agripino -
José Fogaça - José lgnácio -Ferreira - José 
Roberto Arruda - José Sarney - Júlio Cam
pos - Laura Campos - Leomar Quintanilha -
Levy Dias -'- Lucfdio Portella - Lúcio Alcânta
ra - Lúdio Coelho - Ney Suassuna - Odacir 
Soares - Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro 
Simon - Renan Calheiros - Roberto Re
quião - Romero Jucá - Ronaldo Cunha Lima 
- Sebastião Rocha - Sérgio Machado - Teo
tónio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson 
KleinObing - Waldeck Ornelas. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A lista 
de presénça acusa o comparecimento de 64 Srs. 
Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jef
ferson Péres, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DÓ PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo à deliberação do Senado Fe
deral a escolha de nomes indicados para cargos 
cujo provimenro depende de sua prévia aquies-
céncia: · 

MENSAGEM N"317, DE 1995 
(N• 1.042/95, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

Nos termos do art 52, inciso III, alínea b, e do 
art 73, §§ 1• e 22, inciso I, da Constituição Federal, 
submeto à consideração do Senado Federal o nome 
do Doutor Bento José Bugarin para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal de Contas da União na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Olavo 
Drummond. 

Os méritos do Doutor Bento José Bugarin, que 
me i!lduziram a escolhê-lo para o desempenho des
sa elevada função, constam do anexo curriculum 

- vi1ae. 

Brasflia, 3 de oult.bro de 1995. - Fernando 
Henrique cardoso. 
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CURRICULUM VITAE 

BENTO JOSÉ BUGARIN 

DADOS PESSOAIS: 

BENTO JOSÉ BUGARIN, brasileiro, 
MaceióyAL, em 29/04/31, residente e domiciliado 
313, Bloco H, Ap. 101, telefone 245-5751. 

casado, nascido em 
em Brasília;DF, à SQS 

1 - FUNCÕES ATUALMENTE E-XERCIDAS: 

1.i - Ministro-Substituto do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

1.2 - Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade 
de Brasília. 

2 CURSOS SUPERIORES DE GRADUACÀO E PÕS-GRADUACÀO: 

2.1 - Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do ReSjfe, 
da Universidade Federal de Pernambuco. 

2.2 - Bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de São 
Luís, da Universidade Federal do Maranhão. 

2.3 - Especialização em Administração Pública 
Curso de Licenciatura em Administração 
de Administração Pública da Fundação 

(Pós-Graduação) 
Pública da Escola 
Getúlio Vargas. 

2.4 - Doutor pela Universidade de Brasília. Área de 
concentraçào: Finanças Públicas (Tributos). 

3 - ATIVIDADES PROFISSIONAIS: 

3.1 - Cargos e funções que exerceu: 

3.1.1- Assessor~Técnico do Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal IBAM Rio, tendo 
exercido as funções de Chefe da Assessoria 
Técnica, Secretário da Revista de Administração 
Municipal, e interinamente, Diretor Executivo do 
IBAM; 

3.1.2 -Delegado 
.Pensões 
IAPETC; 

Regional do Instituto de Apgsentadoria 
dos Empregados em Transportes e Cargas 

e 

3.1.3 -Advogado do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Marítimos - IAPM; 
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3.1.4 -Assessor Normativo de 
Produtividade da Secretaria 
Governo do Distrito Federal; 

Racionalizacão 
de AdministraÇão 

e 
:lo 

3. 1. 5 - Asses-sor do Gabinete do Ministro das Comunicações; 

3.1.6 -Assessor da Inspetoria Geral 
Ministério das Comunicações; 

de Finanças lo 

3.1.7 -Conselheiro do Conselho de Administração da 
Sociedade de Abastecimento de Brasília, S.A.; 

3.1.8- Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção DF; 

3.1.9 -Assessor do Senado Federal. Área: Direito 
Tributário; 

3.1.10 -Técnico 
Técnica 
Federal; 

em Legislação e Orçamento da Subsecretaria 
e _Jurídica, da Assessoria do Senado 

3.1.11- Professor do Curso de Mestrado em Direito Fiscal, 
da Escola de Administração Fazendária - ESAF - DF; 

3. 1. 12 - Conselheiro-Substi-tuto do Tribunal de Contas do 
Distrito Federal; 

3.1.13 - Chefe do Departamento de Direito da Faculdade de 
Estudos Sociais Aplicados da Universidade de 
Brasil ia; 

3.1.14 -Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade de Brasília; 

3.1.15- Supervisor -do Convênio entre o Tribunal de- Contas 
da União, o Ministério da Fazenda (ESAF) o e Banco 
Mundial, referente ao Programa Avançado de 
Auditoria Governamental - PAAG, e Coordenador do 
curso de Alto Nivel sobre Auditoria Governamental. 

4 - TRABALHOS PUBLICADOS: 

4.1 -A Taxa no Sistema Tributário Brasileiro- Ed. Universidade 
de Brasília; 

4.2 - Trabalhos publicados na Revista de Administração Municipal 
do IBAM; 

4.2.1- "Férias Anuais-de Funcionário" - R.A.M. nº 49 p.p. 
517/519; 
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4.2.2 
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"Estrutura do Orçamento Municipal" R.A.M. nQ s'1. 
p.p. 127/128; 

4.2.3 - "Orçamento, 
206/208; 

Imposto & Taxa" R.A.M. · nQ sz· p.p. 

4.2.4 - "Constitucionalidade de Taxas Municipais" R.A.M. 
nº 53, p.p. 283/284; 

4. 2. 5 -· 11 Alguns Problemas_ Administra:tivos dos Hunicípios" 
(em conjunto com o Prof. José Maria Dias), R.A.M. 
nº 53 p.p. 285/291; 

4.2.6 - "Desapropriação por Utilidade Pública", R.A.M. nQ 
53 p.p. 292/295; 

4.2.7- "Imposto .. de Transmissão Inter Vivos", R.A.M. nQ 54 
p.p. 372/373; 

4.2.8 - "As Prefeituras e a Previdência Social" R.A.M. nQ 
54 p.p. 390/397; 

4.2.9 - "Competência Tributária Municipal" R.A.M. nQ !55 
p.p. 462/465; 

4.2.10 - "Responsabilidade dos Prefeitos Municipais" 

4.2.11 -

Políticas, Político-Administrativas, Civil e 
Criminais -Comentário ao livro""deOvídio Bernardi 
R.A.M. nQ 55 p.p. 510/512; 

"Tributação Municipal 
Técnicos". Comentário ao 
Prefeitura do Município de 
nº 55 ~-~--512/514; 

Pareceres Jurídicos 
livro editado pela 

Macapá - Amapá - R.A.M. 

4.2.12- "Loteamentos: Competência Urbanística Municipal" 
R.A.M. n9 56 p.p. 39/42; 

4.2.13 - "Aspectos Sociais e Políticos do Desenvolvimento 
Regional" Comentário ao livro de Ângelo Uchoa 
Bittencourt - R.A.M. nQ 56 p.p. 69/71; 

4.2.14- "Os Municipios e a Cota de Previdência Social 11 

R.A.M. nQ 57 p.p. 128/133; 

4.2.15 - "Imposto. de Indústrias e Profissões da 
legitimidade da nova sistemática adotada pela 
legislação do Município de São Paulo" - Comentário 
ao livro de Bernardo Ribeiro de Morais R.A.M. nQ 
57 p.p. 170/173; 

4.2.16 - "Descentralization for National 
Development" Comentário ao livro 
ONU R.A.M. nQ 60 p.p;-<!19/420; 

and 
editado 

Local 
pena 
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4 .. 2.17--- 11 Cotas de Impostos de Rell.<.:: .. • e __ de Consumo'' 
n9 62 p.p. 33/37; 
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R.A.M. 

4.2.18- "O Art. ~O da Constituição Federal" R.A.M. nQ 62 _ 
p.p. 38/39; 

4.2.19 - 11 Contr"ibuiçã.o de-- r1elhoriau -- R.A.M. nº 53 p~p. 
103/105; 

4.2.20 ~ "Planejamento· ·de Cidades Novas" - Comentário ao 
livro editado pelo ·~ondon County Council" R.A.M. 
nQ 63 p.p. 169/171; 

4.2.21 - 11 Bibli6grafia Brasileira de Administração Pública 11 

- Comentãrio ao- livro de Ivan· L. Richardson, Ph.D 
- R.A.M. nQ 64 p.p. 248/249; 

4. 2.:2 __ ,_"Imposto Territorial Rural 11 

272/275; 
R.A.M. n9 65 p.p. 

4.2.23 - 11 Approaches to -the Study of Urbanizationn, 
Comentário ao· livro de Richard L. Stauber - R.A.l·L 
nQ 65 p~p. 3267328; 

4.2.24 - "Relações Públicas dos Serviços D'Água• - Revista 
de Administração Municipal n9 74 p.p. 37/48; 

4.3 - Notas sobre o 
Tributação - in 
Aliornar Baleeiro 

Poder de. Policia corno 
Estudos de Direito Público 

Ed. UnB, 1976; 

Fundamento de 
em Homenagem a 

4.4 - As Transferências Tributárias, ín Anais do Simpósio sobre 
o Sistema Tributário Nacii.onal. Ed. Cãrnara dos Deputados, 
1982; 

4.5 Direito Financeiro e·Poder Financeiro, in Conferências ·do . 
Simpósio Serzedello· Corrêa. Ed. Tribunal de Contas do 
Pará, 1983;--

4. 6 - Relatórios e Votos corno Ministro-Relator, na Revista do _ 
Tribunal de Contás daUnião: 

4.6.1 -- n2 14 --Dezembro/1976 

Consulta - F.P.M,' Doação de Terreno. p. 42 
F.P.M.; Pagamentos em Cheque Nominativo 

(consulta). p. 109 
Aposentadoria; Ex-Combatente~ p. 128 
Suprimento. p. 130 

4.6.2 - n2 15 - Junho/1977 

Contrato- - Bolsas de Estudos; Convênios com SESC, 
SESI,-SENAC e SENAI- publicação no DOU. p. 121 
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Aposentadoria - Serviço gratui~o, coru vinculo de 
emprego. p. 123 

Aposentadoria - Ex-combatente. p. 140 
Pensão Civil - Alteração e reversão. p. 149 
Pensão Civil - Irmã casada; reversão. p. 156 

4.6'.3 - ·nº 16 - Dezembro/1977 

Pensão Especial 
autárquico; 
22 da Lei n2 

- Beneficiário 
autarquia incorporada 
1.711/52) p. 229 

de servidor 
à União (art. 

4.6.4 - nº 17 - Junho/1978 

Aposentadoria- Diplomata; opção pela ·compuisória 
... ·aos -~~ anos de idade (Lei nQ 4. 415/64 e Lei 

.·.,, 

Complementar n9 21/74) p. 69 
;pensão. Militar - Doença especificada em -lei. p. 74 
Aposentadoria - Tempo de serviçó gratuito não 
· computave!l para qualquer efeito. p. 97' · 
Prestação de Contas - Tributação- de lucros 

derivados de atividades monopolísticas; 
entendimento da questão pelo Tribunal. p. 252 

··:: t.. 

4. 6 ;s - '"ri.-9 '18 .. - Dezem'bro/1978 

pensão Militar - Divisão 
companheira. p. 111 

do benefício- com 

Documentação - Posse de. 
·.. sauda_ção. P,· 442 

Auditor. - Palavras de 

4.6.6 - n2 19 - Junho/1979 .. ' . 
•••••· -----~--==-r--

. ·Auditoria Financeira e orçamentária·'- Princípios 
de Hcitação aplicáveis às fundações. p. 319 

Auditorià Financeira. e orçamentária consulta 
sobre- o exercício de auditoria financeira e 
orçamentária da compet!ncia do TCU, em face da 
natureza jurídica da DINSAM (Divisão Nacional 
de Saúde Mental). p. 323 

Auditoria Financeira e Orçamentar~a - Consulta 
sobre microfilmagem de documentos. p. 331 

Tomada · de Contas - Contas do .Conselho Regional de 
Odontologia MG, exercício 1973. Consulta 
feita pela IGF - MTb sobre alienação de imóveis 
pertencentes às autarquias. p. 375 

Tomada de Contas - Contas da Companhia de 
Eletricidade de Manaus. Distribuição de lucros 
aos seus empregados, levando-se em conta o 
saldo de lucro do exercício anterior. p. 423 
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nQ · 20 - Dezembro; 1979 ___ _ 

Aposentado~ia - Contagem, em dobro, do tempo de 
serv:iço.. militéH" averbado em assentamentos 
individuais de servidor civil. p. 114 

Tomada de Contas - Contas da Superintendência do 
Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, exercicio.s 
1968 a 1977 - VOTO. p. 497 

4.6.8 - ng 21 .. ~ JlinllP./;1:,9_$.{(. : . . 

4.6.'9 

4.6.10-

Pensão Militar - Ex-combatente acometido de 
cardiopatia grave. omissão da. Lei nQ 2. 579/55· 
quanto à especificação da moléstia. p. 113 

.. Apo~entaç:lpr·ia · -:-.. E:onsu-lt.a·::-. Funcionários · polü:iais. 
Subsistência .. das· ·leis ordinárias ·de exceção aos 
limites- de tempo .. para aposentado~ia, ante a 
superveniência .Q.e: a,rtigo 103•: da :ConstitUição, 

.... q1,1e_ previi .le.i~.coinpl"ement:ar para esse fim •. p. 224 
Aposentad0ri,a· :-:E:õmputo·c.·.:; ·. para•·. ··::ê"feito de 

gratificação. adicional. ·p. 238 :. ' .. · · 
.. --~· _-:::-:.-.~---.:~ __ .. _~ 

"ng·z2 .,.,oezemt>rofl!!8o: ··:--· . "· ···.•. 

Aposentadoria - Inexistência de despesa à conta do 
Tesouro Nacional ante. o reduzido tempo. de. 
serviço prestado à União ( 45 'd-ias) • ·Matéri·a que 
refoge, no caso, à do TCU,. p •. 1,4.3 . . , ..... . 

Aposentàdol!'fa:' :por ·. · "Ytivalidez· :-'- conciliação de 
laudos médicos. p. 145 ' ·' '., • ·.' 

Aposentador1:a'- ·vantágem cto· · art. 'l!ÍO" :4i:! .. Lei ng 
L 711/52. Direito à percepção · assegurado às 
mulheres com 30 anos de serviço. Efeitos 
financ·eiros da Lei nQ 6. 481/77 a partir de sua 
vigência. p. 186 .. ·. · . 

Auditoria Financeira e orçamentária - Consulta 
formula~a-,,pel0 Pre,;;idE;çte do;.Çonselho Federal 
de ·. Co.ntab~lidade sobr!! a. obri_g;ltoriE;c;lade ou não 
do "Reg~àb:~cf. Prévi9 ··das . Q~spesas• ou da 
"Emissão .de .Notas de Em~;u~nho" r pelol1' .conselhos 
Fede,ral éRégionais.de Contabil_idade •. l'. 358 

:.-~--- -.. __ -~-- ~ . . ~-' · .. 
nº' 23 ~ J"unho/1981 .-~:·. 

~ . -- ' . . . ·- i. ,\.._ 
Pensão civil .., 'lmportáncias.recebWas indevidamente; 

dispensa , dé "iéposição, ante ~:.configuração de 
"boa-fe", ríão iriiportandó o mo.ntante recebido. 
p. 33 ~ 

Aposentadoria - Tempo de serviço. _prestado à conta 
da Verba 3· e, .anteriormente à vigência da Lei 
nQ 1.711/52. p. 99 i. 

Aposentadoria - Cômputo do . tempo de 
correspondente ao período em.que o 

· oermaneceu na ±natividade. p. 120 

serviço 
servidor 
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Apos~ntadoria - Ex-combatente, amparado pelo art. 
177 & 12, da Constituição.de 1967; deferimento 
acumulativo de beneficies decorrentes de fatos 
geradores diferentes (vantagens das Leis n9s 
3.906/61 e nº· -1.711/52 (art. 180, a) com a 
redação da Lei nº 6,481/77). P· 203 

Aposentadoria - Servidor_ aposentado. com vantagem 
do art. 184, da Le~ n9 1.711/52, opta pela 
vantagem do art; . i 80 da mesma lei, com 

. prov~ntos de DA,S-2, por te.r exercido cargo em 
.comissão extint_~,- J:>or. m~is ,de 10 anos. p. 239 

Auditoria Financeira e Orçam~ntária - AquisiÇão de 
imóvel para instalação do Forum Trabalhista de 
Santos. Matéria .. estranha. . à, . . c.ompetência do 
Tribtmal. p._. 39.~. ·. 

4. 6. 11 - nº 2'4 _: J)~zembro/19ái .. 

. Áuditoria Financ.eira e orÇamenÚrÚt Pagam~nto, 
além · do teta -estabelecido, A!" _gratificação por 

:serviços préstadas· •. p.: 2ú · 

4. 6.12 - .n9' 25 - :_Junhof 1982 

4. 6. 13. 

Apc::>senta~oria. -- ,Çoi~ocil:i,açã_o ._.da .. r:e?_trição contida 
.no art. 102 p, 2.2.dp. c .. F •. com a percepção 

·. ?Cumulada . _cja • van,1;:ag~m. -!'!o- art, 184, da Lei n 2 
l. 711/52, .mais a Gratificação de Produtividade. 

·.P· 5~ .· . . . ... 
o 

por 
direito à 

Operações 
Apos~ntadoria - Po.liciais pleit~iam 

.. incorporação. .da 9rat.i,ficC~ção 
.. -. Espec;iais .. p. -?3.:- _ 
P~11são , Mill.tar. -.Promqção post mortem; ·ato 

considerada_ ilegal_ .P'i"~O T~U ·e .mandado executar 
por ordem do Presidente. da República, com o 

. referendum dÇ>. c;ongr<;!sso Nacion<~J· p. 151 
Pensão Militar .- Habilitação ... tardia por parte 

irmã do instituidor só após a· falecimento 
.. __ prim~;lra pensionista,. também. irmã. p. 179 

n,2-:27 - Dezembro/1982 

de. 
da 

Cqlabora,~ão ESpecial - o Tribunal· de Contas da 
União e o Controle Externo no Brasil. p. 25 

Api::)sentáê!oria - Diplomata. Ex~rcício de função de 
confiança _comprovado mediante documentos e 
informações outros que não o ato formal de 
designação. p. 137 

Pensão Especial - Legitimidade da concessão da 
pensão prevista na Lei n9 6.782/80, ainda que o 
INPS tenha se negado a reconhecer o direito, 
legalmente configurad_o,__ à pensão 
previdenciãria. p. 215 
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Reforma · Ac'idente ocorrido quando o 
deslocava, 'de moto, para o local 
Cirt:unstânciá configuradora do 
l.tenere. p. 237 

o • T ' 

militar se_ 
de serviço. 
acidente in 

4.6.14- n2 29.- Ju-nho/1983 

Aposentadoria - Servidor não sujeito ao teta 
· constituci·onal: dos proventos e inicialmente 

''ben'E!ficiai:io pelo art. 184 da I,ei n2 1.711/52. 
Opção· pela vantagem prevista no art. 180 da Lei 
n2· 1,711/52, manifestada jâ na vigência da Lei 
na .1.70~/19. p .. 55 

· 'Aposentado'ri:a· :..:. Se:J;vidor aposentado por invaiidez, 
com base no Decreto-lei n2 1.713/39, art. 196, 
II. -Inaplicabilidade da restrição contida no 
art. 191 da Lei"n2 L 711/52. p. 91. 

Aposentadoria - Consulta . . formulada pelo 
·. · .·:Preúüdente,: . ellÍ ··exercício,-- do·- ·T.ST, quanto a 

.pagamentos já · ·efetuados, tendo em vista que o 
TST autorizoü· -ci · câiéuló de· qüinqüênios sobre . a_ 
Gratificação de Nível Superior com. base em 
decisões do TCU,·posteriormente modificadas. p. 
109 

Pensão Militar- Consulta- Diretor.de Intendência 
::.<lo · Minis.tério da Aéronáutica. Possibilidade de 
. ser''. conc~edída ' à . segunda esposa de militar 

. .'-'div<:irciado'·''perisão . antes --deferida à primeira 
esposa, por força de decisão judicial. p. 135 

Audi·toria' · Financeira e orçamentária - Consulta 
fdrrntilad'a· · j?elo ·secretário, de Estado da Produção 
Rural do Esta,do do Amazonas; sobre a inclusão, 

. ·'rio· _orç.áméritc>' do· .Estado, do.s recursos repassados 
' mediante convêni:os. p; 155 · 

Atidi:i:oriá· :.· ···F·iná-ni:ei:ra e ·. OrÇamentária - Dupla 
i"rregul'aridade · decorrente.. de contratação de 
·pessoal: ·e_· modificação do objeto anteriormente 
licital:!o:·p. 177' 

Auditoria·· Financeira · e orçamentária - Inspeção 
ordinária realizada na Universidade Federal de 
Alagoas. Criação irregular de Fundação·, através 
da qual foi feita contratação· de pessoal. p. 185 

Auditoria Financeira e .orçamentária - Contrato de 
locação firmado pelo INAMPS. Inclusão de 
Cláusula rescisor1a, mediante pagamento de 
multa pela parte infringe-nte, procedimento que 
contraria o art. 198 do RGCP, segundo o qual 
"nenhuma rescisão de ,· contrato, mediante 
indenização, será feita sem prévia autorização 
do Congresso Nacional". p. 259 

Prestação de Contas - Contas da FLÓNIBRA, empresa 
controlada pela União, através· da Companhia 
Vale do Rio Doce. Aumento do capital social, 
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sem autorização do Presidente da Repú~lica, com 
respaldo em acordo de acionistas. p. 313 

Prestação de contas -·contas da SIDERBRÁS, 
exercício de 1980. Ressarcimento, pela 
entidade, da remuneração dos diretores optantes 
pelos _vencimentos de emprego em outras 
repartições. p. 353 

Tomada de Contas - Desaparecimento de bem 
(tapeçaria tipo ·(iobelin). Citação de todos os 
indiciados, quer sejam servidores ou pessoas 
estranhas ao serviço público, embora os últimos 
responsáveis não tenham sido denunciados pelo 
Ministêrio Público. p. 359 

Prestação de.:Contas -·contas·do FISET. Aprovação 
·de projetes; 'pelo IBDF ,: :apresentados por firmas 
comprovadamente· · inidô'neas; dificuldades à: ação 
do controle . tendo . em vista que, da 

· administração dos ·recursos· participam, alêm dos 
bancos __ operadores, · tall!bêm os órgãos 
supervisionadores, e ·-somente aqueles são 
responsáveis-pela prestação de contas. p. 371 

Oezembro/1983 

Aposentadoria.-.Taquigrafo com menos de 25 anos de 
serviço na Secretaria- do Senado Federal. 
Direito a proventos correspondentes ao cargo 
imediatamente ·superior (ari:.. 345, IV, da 
Resolução n9 06/60, ·cto SF). p. 43 

Auditoria Financeira · e Orçamentária - Expedição, 
pelo TCU, de certidão requerida pelo Deputado 
Federal para f·ins· de Ação ·Popular. p. 19'3 

Auditoria Financeira · e àrçamentâria - Inspeção 
.. realizada no IAA.. Impugnação, pelo TCU, de 

despesas assistenciais· ·não · compreendidas nas 
finalidades especificas· da autarquia 
.(fornecimento· de óculos, auxilio para 

... casamento, escolaridade e medicamento). p. 209 
Prestação de .Contas - Contas da CENIBRA, exercício 

de 1981. Empresa sujei ta ."ãs normas do Decreto 
n2 8,4.128/79 e do Decreto-lei n2 1.198/80, não 

·.obstante disposição estatutária em contrário. 
p. 273 . 

Prestação de Contas - Contas da Universidade 
Federal do Espírito Santo, exercício de 1979. 
Criação de fundação, sem autorização 
legislativa; p. 281 

Prestação de Contas- Contas da EMBRAPA (1980). 
Recomendada, pelo TCU, a sustação do plano de 
financiamento a servidores, para aquisição de 
casa própria. p. 322 
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Prestação·. de . Contas - Contas da Agência Especial 
de Financiamento Industrial - FINAME, exerc1c1o 
de 1980 .. Situação jurídica do· empregado que 
assume as funções de diriçierite na mé-sma ou em 
outra .·empresa, .. para efeito de remuneração. p • 

. 3·43 
Prestação de:· Contas- Contas da CEASA/PI . 

. Exercício da:cornpetência do TCU'independente da 
caracteri-zação- jurídica da entidade. p. 435 

.- • _L 

:nº 30 -: -J.unho/,-1984 : 

Aposentadoria· - . .Juiz.· Federal aposentado com 
proventos proporcionais ao· tempo de serviço, 
pqr · .. fo.rça de.: Ato . Insti.tucional, e depois 
anistiado... .I{lC_abí.vel a. integralização dos 
.proventos com _ . base .no princípio -da 
ii~;edüti):!.i.l_i,dade, p., 41 . 

'Auditoria 'Fi'nànceira · ·é orçamentaria - Liquidação 
' . . . . . . . ' ' . . - . . . . - - . -

. d!'(·.· -cornpr_qmi.s.&os. _.:nó ext.e.rior pela SUNAMAI1 . 
. Considerações . -·- acerca :.do end±vidarnento da 

- ellJpr"-sa, .. bem .. ::.orno sobre o Aviso nQ 388/67 . 
Decreto-lei n9 1.928/82. o. 113 

Tomada de Contas - RecursoS federais doados 3.0 
Estado. F-iscaliZaç.ão a cargo -.-- dos~· 'Grgãos 
proprios da ~nidaàe ?éderada ~: .Z\ssembléi·a 
j:,_egi:S.lat.i_v.a: .. 8:.:r:riburral de: Cont·as.· Estadual) . . 
253 ---· 

' ' • ~ -. r ç 

~.6.17- nº 31_~ Dezemb~o/1984 
. ' . 

. Aposen-tadoria - Grat·ificação ·-' · .. · de-'.'-Produti v idade. 
. . Impossibi.l'ida:de- - do seu calculo sobre ..; 
-.. :re-fe'rén!"ià :_obtida com a apLicação do art:. 184, 
•. I. .da Lei .nQ L 711/52• p. 110· 

_Pem;ãp. Especial:~- Benefício .pleiteado por viúva de 
... parl-amentar que· . não detenha· vínculo --oom . 

servidor l?úblico. p. ·136 
:;uditoriÇ: · · Finéinceira · :e or-ça.rné:htã.tiã, ~ Cbnttat:.oS ·

celebrados. por autarquia;• •olispensa da aprovação 
.. : _mi!li.ster:ial, salv.o. norma .<ifspec-ia·r em contrario. 

p. U4 . 
Prestaçãc de :Contas:- ·-contas· da· Telecomunicaçoes 

-de . Brasília S. A.· · ~ TELEBRAS ÍL.IA. Concessão de 
emprést-imos a funcionâ.z:<los ,-. sem juros e 
correção· monetãria. p. 420::.· 

4.6.18 - nQ 32 -_Junho/1985 

Aposentadoria 
alterações 
automático 
ati v idade. 

- Não compete< ao· : TCU apreciar 
baseadas em movimentação de carãter 
ocorridas nos quadros do pessoal em 

p. 32 
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Aposentadoria --- Cargo em comissão integrante da 
estrutura da.ComissãO do Vale do São Francisco 

CVSF e extinto em virtude de pedido .de 
exoneraqá-o .·feito por servidora já integrante do 
quadro da SUVALE- Inaplicabilidade-do art. 180 
da Lei n9 1.711/52. p. 70 

Pensão - Deferimento à filha aposentada do 
instituidor, tendo em vista que a beneficiária 
não exerce cargo público. p.- 161 

Auditoria Financeira e orçamentária - Resultado de 
inspeção ordinária realizada no Setor de 
Crédito Rural do Banco do Brasil. p. 269 

Auditoria Financeira e orçamentária - Consulta da 
EMBRAPA sobre pagamento de 139 salário a 
dirigente não-empregado. p. 278 

Auditoria Financeira e Orçamentária - Débitos 
decorrentes de inadimplência de contratos de 
compra e venda de açúcar destinado à 
exportação. p. 286 

Auditoria Financeira e Orçamentária Resultado de 
inspeção ordinária relizada no IBC. p. 328 

Auditoria Financeira e orçamentária - Inspeção 
"1 

Ordinária realizada na ~EPLAC. p. 352 
Tomadas e;ou Prestação de Contas - Débito de·valor 

exíguo apuracfô contra responsável já julgado 
por .outro débito cuja cobrança se justifica. p. 
386 

Tomadas djou Prestação de Contas - Contas da 
Delegacia do Serviço Nacional de Formação 
Profissional Rural do Paraná - SENAR/PR. p. 398 

Tomadas e;ou _Prestação de Contas - Contas do SENAR 
- Acumulação de vencimentos. p. ~44 

Tomadas e;ou Prestação de Con.tas - Contas da 
Fundação Universidade Federal do ACRE 
Pagamento_ de qliinqüênios a servidores regidos 
pela CLT. p. 448 

4.7 -Votos proferidos nas Sessões Especiais do Tribunal de 
Contas da União para apreciação do Relatório e Pareceres 
sobre as contas do Governo da República. 

Exercícios-: - 1979. 
1980 
1981 
1983_ 
1985 
1986 
1988 
1992 
1993 
1994 
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5 - CONFERÊNCIAS 

5.1- O Controle Externo no Brasil, pronunciada no Ciclo 
de Conferências do Tribunal de Contas do DF, 1985. 

5.2 - Aspectos do Controle Externo da Administração, 
oronunciada no 12 Encontro de Advogados da CEPLAC 
(Comissão Executiva~do Plano da Lavoura CacaueiraJ, 
1986. 

5.3 - o Tribunal 
no Brasil, 
1982. 

de Contas da União e o Controle 
pronunciada no Ministério da 

Externo 
Marinha, 

5. 4 ~- As Licitações na Administração Pública Federal e o 
Co~;trole Externo, pronunciada no Encontro Nacional 
de Fundações de Pesquisas das Universidades 
Federais, 1983. 

5. 5 - o Controle das Licitações p~elo Tribunal de Contas, 
pronunciada no Seminário sobie Licitações na 
Administração Direta e~ Indireta, promovido pelo 
Centro de Estudos sobre Licitações e Contratos 
CELC, São Paulo, 1982, 1983 e 1985. 

5.6 - o Controle Externo 
Seminário Nacional 
Públicos, promovido 
Governo do Estado de 

no Brasil, pronunciada no 
sobre Controle de Dispêndios 
pela SAREM ~ SEPLAN PR e 

Sergipe, Aracaju, 1984. 

3.7 Controle Externo Federal, Estadual e Municipal, ~orno 

Debatedor, no Simpósio sobre Fiscalização Flnanc.eira 
e Orçamentári~a~: Papel dos Conselhos de Contas dos 
Municípios, IBAM, Rio, 1983. 

3.8 - Direito Financeiro· e Poder Financeiro, no 
Serzedello Corréa, promovido pelo Tribunal 
e Governo do Estado do Pará, Belém, 1983. 

Simpósio 
de Contas 

5.-9 - TranSferências Tributárias, no Sit!tpósio sobre G 

Sistema Tributário Nacional, promovido pela Câmara 
dos Deputados, dentro da programação preparatória 
para a Assembléia Nacional Constituinte, 1984. 

5.10 O Tribunal de Contas e o Controle da Legalidade 
Administrativa, pronunciada no 19 Seminário de 
Estudos Jurídicos, promovido pela OAB de Itabuna, 
BA, e a FESPI (Universidade Santa Cruz), 1987. 

5. 11 - ti citações 
Social dos 
Assessores 
1983< Campo 

na Prestação de Serviços de 
Governos, no Encontro 

Comunicacào 
Nacional ·de 

de Imprensa de Entidades Governamentais, 
Grande - MS. 

225 



226 ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

5.12- Auditória Governamental no Brasil, como Debatedor, 
no Seminário Internacional de Auditoria 
Govenamental, promovido pelo Centro de Coordenação 
dos Tribunais de Contas do Brasil e Banco Mundial, 
no T~CE de A lagoas, Maceiõ, 19 8 8. 

5.13- O Sistema de Fiscalização dos Recursos Públicos 
Federais adotado no Brasil, pronunciada no II 
Congresso Internacional de Auditoria Integrada e o 
Desafio da Globalização, em Buenos Aires, 1995. 

5.14- Acompanhamento pelo TCU ~do Programa Nacional de 
Desestatização, pronunciada no Ciclo de Palestras 
promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa - TCU 
sobre "O Programa Nacional de Desestatização 
Avaliação e Perspectivas", 1995. 

6 - APROVAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 

6.1 - Professor da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. 

6.2 - Procurador da Fazenda Nacional. 

6.3 Assessor do Senado Federal. 

6. 4 - Conselheiro-Substituto~ - (Auditor) do Tribunal de Contas do 

Distrito FederaL 

6. 5 - Miiilstro-Substitúto -(_Auditor) do Tribunal de Contas da 
União. 

7 - APROVACÃO COMO PROFESSOR-TITULAR DE DISCIPLINAS PELO CFE DO MEC 

7. 1 - Administração Estadual e Administração 11unicipal. ::na. 
Parecer CFE nQ 766j68. 

7.2 - Direito ~Financeiro~ e~ Direito Tril:lutário. UnB. Pa.recer CFE 
nº 631/70. 

7.3 -orçamento Público e Legislação Tributária." Fac. Catõlica 
de Brasília. Parecer CFE n.º 27/74. ~ 

7. 4 - Direito Admii:litátt.l.vo, Direito Financeiro e Direito 
Tributário, para~ o ~-curso de Mestrado em Direito e Estado -
Faculdade de Direito da UnB - Parecer CFE nº 519/77 

7. 5 - Sistema Tributário nacional e Direito Financeiro para '.) 
Curso de Mestrado em Política Fiscal da .Escola de 
Administração Fazendária·- ESAF- Pàrecer CFE nº 809/79. 
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8 - REPRESENTAÇÕES E PART~CIPACÕES EM ÉVENTOS 

8.1 - Presidente 
Imprensan, 
1986. 

--da ComiSSão 
instituído 

Julgadora do "Prêmio TCU 
pelo Tribunal de Cont_as da União 

de 

8. 2 - Membro da Comissão Julgadora do Concu-rso de Monograf_i,sls 
sobre Finanças, Fiscalização FinanC-eira e- orçamEmtãria e 
Controle Externo, instituído pelo TCU, sob a denomínaç~o 
de "Prêmio Rui Barbosa" 1982. 

8.3 - Representante 
Americano àe 
Superiores) -

-do rcu no 
Dirigentes 

Brasilia-DF. 

CLADEFS (Congresso Latino 
de Entidades Fiscalizadoras 

8.4 - Representação do TCU no 
Auditoria Governamental, 
Coordenação dos Tribunais 
Mundial - 1988. 

Seminário Internacional .te 
promovido pelo Centro ~e 

de Contas do - Brasil e Banco 

8.5 - Representante do TCU no Convênio "Governo tio Brasil 
Banco Mundial" para treinamento de servidores púolicos -e 
nessa condiçào Supervisor do Convênio "Ministério d-ã 
Fazenda (ESAF) TCU - Banco Mundial" e Coordenador do 
Programa Avançado de Auditoria Governamental - 1987/1988. 

8.6 - Representante do TCU nas homenagens prestadas pelo Governo 
de Alagoas ao Ministro Silvestre Péricles de Góes 
Monteiro, na ocasiào do traslado de seus restos mortais de 
Brasília para Maceió - 1978. 

8.7- Representante do TCU nas homenagens prestadas pelo 
Tribunal de Contas do Pará e o Governo daauele Estado ao
grande estadista paraense Serzedello Corrêa, instituidor 
do Tribunal de Contas quando Ministro da Fazenda do 
Presidente- Floriano Peixoto, a no asimpós~o Serzedello 
Corrêa" - 1982. 

3.8 - Representante do TCU no Encontro de Conselhos de Contas de 
Municípios, promovido -pelo IBAM. Rio, l983 ( Simpôsio sobre-
Fiscalização F-inanceira e Orçamentária). 

8.9 - Representante do TCU no Encontro Nacional de Fundações de 
Pesguisas das Universidades Federais - Belém - 1983. 

8.10 - Representante do TCU no Congresso de Assessoria de 
Imprensa de Entidades Governamentais, em Campo Grande - MS 
- 1982. 

3.11 - Palestra proferida na Justiça Federal - Seção 
do Rio de Janeiro, em 21.10.94: O TRIBUNAL DE 
UNIÃO E O CONTROLE EXTERNO. 

Judiciária
CONTAS DA 

8.12 Palestra proferida em- "Workshop" sobre Fundos dos Direitos~ 
da Criança e do Adolescente, ocorrido no Ministério do 
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Bem-Estar Social, em Brasilia-DF, 
FISCALIZAÇÃO-DOS FUNDOS FEDERAIS. 

8.13 -Palestra pronunciada no Seminário· "À Furição de 
Assessoramento dos Tribunais de Contas no Ciclo 
orçamentário", promovido pelo TCU e a Fundação Alemã para 
o Desenvolvimento Internacional, em 1994: CONTROLE DAS 
FINANÇAS PÚBLICAS - UMA VISÃO GERAL - Revista do TCU, Vol. 
25, n9 59, p. 11-24,, jan;mar. 1994; União: Informativo dn 
TCU, n9 54, p. 3-13, mar: 1994. · 

8. 14. - Conferência Pronunciada no Seminário Cornemoi-a·fivo dos :o 
anos do Campus da Universidade Estadual de Santa Cruz, de 
26 ·a 30 de abril de 1994, em Ilhéus;Itabuna-BA: o TRIBUNAL 
DE CONTAS DA UNIÃO E O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
Revista do TCU, Vol. 25 n9 60, p. 11-25, abr.;jun. 1994; 
União: Informativo do TCU, nQ 77, p. 15-26, abr. 1994. 

8.15 ~Tese apresentada ao XVII Congresso -de Tribunais de contas 
do Brasil, em 1993: O RELACIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNO 
E EXTERNO Revista uo TCU, Vol. 24, n9 57, p. 29~35, 
jul.;set. 1993; União: Informativo do TCU, n9 177, p. 
8-14, out./1993; Diário Oficial, nº 204, p. 16.027 a 
16.029, 26 de out. 1993, Seção I. 

8.16- Palestra proferida, em 1992, sobre FISCALIZAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. -

8.17- Palestra proferida, em 1992, sobre O TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO E O CONTROLE EXTERNO DO BRASIL - Revista do TCU, n9 
27, Vol. 12, p. 25, dez./1982. 

8.18- Palestra proferida, em 1992, sobre PRINCÍPIOS DA LICITAÇ~O. 

8.19--!?alestra proferida, em 1992, sobre o CONTROLE 
LICITACÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELO TRIBUNAL 
CONTAS. DA UNIÃO Revista do TCU, 7ol. 23, !1Q 53, 
25-43, jul.;set./~992. 

DAS 
:E 

8. zo ____ Palestra ?rofer.ida, .:rn 1992, sob o título·: DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS E DE SEU CONTROLE PELO TRIBUNAL DE :::ONT.l\.S 
DA UNIÃO. 

8.21 - Conferência-- proferida no Seminário "Município: Uma Visão 
Administrativa", realizado no Auditório da ~aculdade de 
Ciências da Administração de Pernambuco FCAP, em 
27/11/92: O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E OS MUNICÍPIOS 
Revista do TCU, Vol. 23, n9 54, p. 37-49, out.;ctez./1992; 
União: Informativ-c'·-ao TCU, n9 214, p. 2-11, noV./1992. 

8. 22 --_Palestra proferida, em 1992, -sobre O CONTROLE EXTERNO E 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

8. 23 - .Palestra _proferida no Ministério ·ao Exército, dando inicio 
à programação_ do_ 1 º Simpósio sobre Licitações e Contratos, 
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promovido pelo Departamento-Geral 
Ministério, em 1992: A Físc;.LIZAÇÃO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. 

de 
DAS 

Serviços daquele 
LICITAÇÕES PELOc~ 

8.24 - Palestra proferida sob o título: OS SISTEMAS DE CONTROLE 
INTERNO E EXTERNO E A NOVA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL 
- Revista do TCU, Vol. 23, n9 52, p. 17-26, abr.;jun./1992. 

8.25 ~ ESTUDOS DE DIREITO PÚBLICO EM HOMENAGEM A ALIOMAR 
BALEEIRO, E. Universidade de Brasília, D1976; 

8.26 - NOTAS SOBRE~~ O PODER DE 
TRIBUTAÇÃO; 

POLÍCIA COMO FUNDAMENTO DE 

8.27 - SERVIÇOS DE ADVOCACIA DE 
LICITAÇÃO; CoNSfDERAÇÕES 
Contratos, Vol. 6 N 8 p. 340 a 

TERCEIROS: CONTRATO 
Boletim de Licitações 
346, ago.jl993; ~ 

SEM _ 
e 

8.28 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO, ANULAÇÃO RECOMENDADA - Boletim de Licitações e ~ 
Contratos, Vol. 6, N 12 p. 518 a 525, dez./1993. 

8.29 - Conferência: O Sistema de Fiscalização dos Recursos 
Públicos Federais adotado no Brasil, pronunciada no II-
Congresso Internacional de Auditoria Integrada e o Desafio 
da Globalização, em Buenos Aires, 1995. 

8.30 - Palestra: Acompanhamento pelo TCU do Programa Nacional ãe 
Desestatização, pronunciada no Ciclo -de Palestras
promovido pelo Instituto Serzedello Corrêa - TCU - sobre 
"0 Programa Nacional de Desestatização Avaliação .;L 
Perspectivas", L995. 

9 - HONRARIAS E CONDECORAÇÕES 

9. 1 - Ordem - do Rio Branco, do Governo -do -srasil (Ministéiio 
Relações Exteriores), no Grau de Comendador. ~ 

das~ 

9.2 - Ordem do Hêrito Judiciârio do Trabalho, do :'ribunal 
Superior do Trabalho, no Grau de Comendador.-

9.3 - Medalha "Palmares" do Governo do Estado de Alagoas. 

9.4 - Medalha da Universidade de Brasília, pelos 20 (vinte) anos 
de serviços Prestados à Universidade corno Professor. 

9.5 - Medalha Comemorativa -dos 90 
Tribunal de Contas da União. 

anos -da instituição do 

Sala das Sessões, em 5 de outubro de 1995. -
Bento José Bugarin. 

(A Comissib de Asswbs Econômicos.) 
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MENSAGEM N"318, DE 1995 
(N2 1.038/95, na origem) 

-- -·- . ~---

Senhores Membros elo Senado Federal, 
De conformidade com o art. 84, inciso VIl, da 

Constituição Federal, com o disposto nos arts. 18, 
inciso I, 56 e 58, do Decreto n2 93.325, de 12 de ou
tubro de 1986, e nos arts. 39, inciso I, alínea a, e 40, 
do Anexo I ao Decreto n2 99.578, de 1 O de outubi'ÇI 
de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelên
cias a escolha, que desejo fazer, do Senhor Paulo 
Cardoso de Oliveira Pires do Rio, Ministro de Primei
ra Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto à República lfa. 
liana 

Os méritos do Embaixador Paulo Cardoso de 
Oliveira Pires do Rio, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, constam 
da anexa informação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasma, 3 de outubro de 1995. Fernando Hen
rique Cardoso. 

ca, 

EM N2 549/DP/SRC/G/APES 
Brasma, 29 de setembro de 1995 

Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbli-

De acordo com o artigo 84, inciso VIl, da Co~ 
tib.ição, com o disposto nos artigos 18, inciso I, 56 e 
58, do Decreto n2 93.325, de 12 de outubro de 1986, 
nos artigos 39, inciso I, alínea a, e 40, do Anexo I ao 
Decreto n2 99.578, de 10 de outubro de 1990, sr.b
meto à apreciação de Vossa Excelência a anexa mi
nuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à 
indicação do Senhor Paulo Cardoso de Oliveira Pi
res do Rio, Ministro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Italiana 

2. Encaminho, igualmente em anexo, infonna
ção sobre o país e Currtculum VHae do Embaixador 
Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio, que, junta
mente com a Mensagem ora submetida à aprecia
ção de Vossa Excelência, serão apresentados ao 
Senado Federal para exame de seus ilustres mem
bros. 

Respeitosamente, _ Sebastfao do Rego Bar· 
ros, Ministro de Estado, interino, das RelaQÕeS Exte-
riores. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vllae 
Embaixador Paulo Cardoso de Oliveira Pires 

do Rio 
Rio de Janeiro/RJ, 9 de agosto de 1933. 

Filho de Oscar PireS do Rio e Maria Clara Pires 
do Rio. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
FNO-UB. 

CPCD,IRBr. 
CAD,IRBr. 
Cônsul de Terceira-Classe, 31 de janeiro de 

1957. 
Segundo-Secretário, merecimento, 30 de se

tembro de 1961. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de de

zembro de 1966. 
Conselheiro, merecimento, 12 de janeiro de 

1973. 
Ministro de Segunda-Classe, merecimento, 26 

de março de 1977. 
Ministro de Primeira-Classe, merecimento, 22 

de dezembro de 1982. 
AsSistente do Chefe do Departamento Econô

mico e Cons!Aar, 1957159. 
Assistente do Secretárío-Geraf.Adjunto para 

Organismos Internacionais, 1966167. . 
Assistente do Secretãrío-Geral de Política Ex-

terior, 1967/68. 
Chefe da Divisão da Europa I, 1975f77. 
Chefe do Cerimonial, 1983188. 
Nova York, ONU, Terceiro-Secretãrío, 1959/61. 
Nova York, ONU, Segundo-Secretário, 

1961/66. 
Londres, Primeiro-Secretãrío, 1968173. 
Londres, Conselheiro, 1973/74. 
Nova York, Chefe do Escritório Financeiro, 

1977183. 
Ottawa, Embaixador, 1988193. 
Tóquio, Embaixador, 1993195. 
Comissão Nacional para Assuntos da FAO, 

1957 e 1958 (secretário). 
XXVI, XXIX e XXX Sessões do ECOSOC, Ge

nebra, 1958, Nova York e Genebra, 1960 (asses
sor). 

VIl Sessão da Comissão Consultiva Permanen
te sobre o Comércio Internacional dos Produtores de 
Base, Nova York, 1960 (membro). 

IV Sessão Especial de Emergências da A~ 
serrtlléia Geral da ONU, Nova York, 1960 (ass~ 
sor). 

XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX e XXI Sessões da 
Asserrtlléia Geral da ONU, Nova York, 1959, 1960, 
1961,1963,1965e1966(assessor). 

Conselho e Comitês do RSI, Nova York, 
1961/64 (delegado). Divisão de Propaganda e Ex
pansão Comercial no Planejamento e Estruturação 
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das Atividades dos Serviços de Expansão e Propa
ganda Comercial, Rio de Janeiro, 1962 (assessor). 

11 e III Reuniões da Comissão Mista T eufo..Bra
sileira de Cooperação Econômica, Bonn, 1975, e 
Brasília, 1976 (membro). 

Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
O Embaixador Paulo Cardoso de Oliveira Pires 

do Rio encontra-se nesta data no exercício de suas 
funções como Embaixador do Brasil no Japão. -
Stélio Marcos Amarante, Chefe do Departamento 
do Serviço Exterior .. 

ITÁLIA 

1 -Dados básicos 

Nome oficial: República Italiana 
Área: 301.287 krii 
População: 57,6 milhões ( 1990) 
Densidade demográfica: 188 habJkm2 (1990) 
Capital: Roma 
Data nacional: 2 de junho (Replblica) 

11 -Sistema politico 

A Itália é uma Replblica parlamentarista bica
meral. A Câmara dos Deputados congrega 630 rep
resentantes eleitos para mandatos de cinco anos. O 
Senado. por sua vez, tem 315 membros eleitos para 
mandatos de cinco anos. 

III-Governo 

Chefe de Estado: Presidente da República Os
car Luigi ScaKaro 

Chefe de Governo: Presidente do Conselho de 
Ministros Lamberto Dini · 

Ministra dos negócios estrangeir.os: Susanna 
Agnelli · 

IV - Politica interna 

Os resultados das eleições de 27 e 28 de mar
ço de 1994 refletiram as profundas repercussões so
bre a vida pública italiana dos escândalos e denún
cias de corrupção que envolveram altas autoridades 
governamentais, acabando por Ímplodir o tradicional 
sistema politico da. Península, vigente. desde a Se
gunda Guerra Mundial. Forrnotrse, assim, a "Segun
da República". sem a presença, até então hegernô
nica, dos Democratas Cristãos, Socialistas e Reptr 
blicanos. 

Os vencedores das eleições de março último 
foram os conservadores, coligados em tomo do in
dustrial Silvio Berlusconi, homem de grande influên
cia no meio dos negócios e proprietário de vasta 
rede de televisão, implantada inclusive no exterior. 
Beriusconi criou uma nova agremiação partidária, de 

cunho populista, denominada "Forza ltalia", expres
são q-uê, intencionalmente, mais lembra um brado 
de estimuo de times de futebol, do que, de falo, o 
nome de um partido politico. Beriusconi, alioU-Se à 
"Lega Norda", liderada por Umberto Bossi, de aspi
rações federalistas - dir-se-ia até, separatistas -, 
procurando salvaguardar a prosperidade da Itália 
Setentrional no esquema de poder do país, Rece
beu, igualmente, apoio da "Aiianza Nazionale", ex
Movimento Social italiano (MSI), liderada por Gian
franco Fini, e muito criticada pela imprensa interna
cional por sua tendência neofacista. 

Após dois anos de forte recessão na Itália, e 
em meio aos inquéritos e investigações sobre cor
rupção e malversações oriundos da chamada "Ope
ração Mãos Limpas", o clamor de Benusconi por um 
"novo milagre econômico" surtiu efeitos tranqüilizan
tes sobre o eleitorado italiano. Por outro fado, seus 
intensos apelos populistas e seu programa estrutural 
indefinido levaram alguns comentaristas a questio
nar a sofldez da mentalidade democrática dos italia
nos. 

Surpreendeu a maioria dos observadores a ra
pidez da pulverização dos partidos tradicionais italia
nos: "Forza flália" fora criada havia menos de quatro 
meses. Esfacelatrse, assim, bruscamente, todo o 
arcabouço partidário que, por mais de quatro déca
das, definira o cenário político na Itália. 

Porém, fof a presença da Aliança Nacional de 
Rni na coligação vitoriosa que mais preocupou os 
analistas italianos e de outros países ocidentais. Ja
mais owtando saudosismo da era Mussolini, a 
Aliança Nacional obteve resultados progressivamen
te superiores nas últimas eleições, em relação a ou
tras realizadas, mas não chegou a constituir-se em 
uma força política predominante no cenário partidá
rio nacional. De qualquer modo, sua presença naco
ligação vitoriosa inquietou diversos círculos políticos 
europeus, que recearam inclusive o ressurgimento 
na Itália de tendências uftranacionalistas, capazes 
de minar o processo de integração comunitária pre
visto em Maastricht 

Em oposiÇão à coalizão conservadora de Ber
fusconi, integrada pela "Forza Itália", pela "Aiianza 
Nazionale", pela "Liga Norte", bem como políticos in
deperldentes e de partidos menores, encontram-se 
os ex-comunistas, hoje no Partido Democrático da 
Esquerda (PDS), liderados por Massimo d'Aiema, 
eleito novo secretário do PDS após a renúncia Achi
fe Occhetto, os ecologistas, os paçifistas e outros 

· representantes do não conformismo. Mesmo obtan
do votaçao expressiva (cerca de 35% dos votos), a 
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coligação oposicionista não logrou superar os níveis 
anterionnente alcançados pelos antigos comunistas 
e seus aliados em eleições pasSadas. 

Em novembro passado, o desgaste políti
co do Governo Berlusconi intensificou-se em 
razão das massivas demonstrações de rua 
contra a polémica lei orçamentária pára 1995, 
que inclui penosas reduções de despesas com 
rubricas do "Estado Social" italiano. A esse 
fato deve-se também acrescentar~o resultado 
das leições administrativas do dia 20 de no
vembro último em algumas importantes cida
des italianas, que registrou notória queda de 
preferência do eleitorado pela agremiação po
lítica do Primeiro-Ministro. Por último, mas 
não menos importante, assinale-se também a 
preocupante repercussão da notícia do "avizzo 
di garanzia" expedido contra o Presidente do 
Conselho de Ministros em 22/11. O aviso da 
Procuradoria ·de Milão a Berlusconi de que 
está sendo investigado no âmbito da "Opera
ção Mãos Limpas" teria acirrado ainda mais a 
latente disputa do Governo com o "Pool Mani 
Pulite". 

O acirramento de divergências no seio da 
maioria governistas acabou levando ao rompi
mento da aliança com a Liga Norte de Umber
to Bossi e intensificou ainda mais o desgaste 
politico mencionado acima. Silvio Berlusconi 
antecipou-se, assim, a uma possível medida 
de desconfiança e renunciou ao cargo de Pre
sidente do Conselho de Ministros em 22 de 
dezembro último, após 7 meses dé conflituado 
governo. 

Após mais de três semanas do pedido de 
demissão de Silvio Berlusconi, Lamberto Dini, 
economista de prestigio e Ministro do Tesou
ro, recebeu convite do Presidente Scalfaro 
para formar um governo "técnico". A indicação 
foi bem aceita nos meios políticos e financei
ros. 

Em 23 de abril.do corrente ano, realizaram-se 
as eleições regionais, cujo resultado conferiu um ü
geiro predomínio da esquerda, em detrimen!o das 
forças de centro-direita. Os partidos de centro-es

. querda venceram em nove regiões, contra seis onde 
predominaram as coligações de centro-direita. O 
PDS tomou-se o maior partido Italiano, com aproxi
madamente 25% das preferências. Força Itália pas
sou a deter 22,4%, Aliança Nacional, 14,3%, e CCD, 
4%. A Liga Norte manteve-se como força de expres-

. são, conquistando 6,5% dos vo!os. 

No dia 7 de maio, realizou-se o segundo tomo· 
das eleições provinciais e municipais~ italianas (o pri
meiro turno havia coincidido com as eleições regio
nais do dia 23 de abril). Os resultados das eleições 
provinciais e municipais favorecem amplamente as 
forças de centro-esquerda. O "Polo Democrático" 
(PDS, Populares e outros agrupamentos menores) 
conquis!ou 65 províncias em um total de 76 e 203 
prefeituras um total de 249 municípios com mais de 
15 mil habitantes. 

À luz do avanço das esquerdas, alteram-se 
os prognósticos do futuro político italiano, e arrefe
cem-se as pressões para a antecipação para junto 
das eleições legislativas. Ganha peso, portanto, a 
tese defendida pelo líder do PDS, Massimo D'Aie
ma, no sentido de que essas eleições se façam no 
segundo semestre do ano, possivelmente em ou
tubro. 

Cabe tamMm ressaltar que o resultado dessas 
eleições não deve ser interpretado, apenas, como 
uma vttória do centro-esquerda Representa, igual
mente, um voto de confiança ao Governo "técnico" 
de Lamberto Dini que vinha sendo sustentado, .no 
Parlamento, justamente peio PDS, pelos Populares 
e pela "Lega". Além"<<e Dini, sai fortalecido o nome 
do Presidente Oscar Luigi Scallaro, que sempre re
sistiu à pressão do centro-direita em favor de eleiçõ
es em junho. 

V - Politica Externa 

A política externa italiana orienta-se por três 
grandes linhas: a) a solidariedade ocidental, o con
texto de sua participação na OTAN, privilegiando as 
relações com a EUA; b) a integração européia, pro
cesso de que participa ativamente desde a origem 
das Comunidades, e c) a cooperação com os países 
do Mediterrâneo, dada sua importância estratégica 
vital para o pais. 

Ademais, a politica externa Italiana, sobretudo 
após as transformações no Leste europeu, vem atri
buindo especial ênfase à cooperação com Áustria, 
Hungria, ex-lugoslâvia e Tchecoslováquia, objetivan
do criar uma área de estabilidade e de segurança 
na Europa centro-meridional. 

Registraram-se reações de contrariedade aos 
resultados eleitorais e à formação do Gabinete Ber
lusconi na Itália O Pariamen!o Europeu aprovou 
moção admoestando o Governo Italiano a manter-se 
"fiel aos valores fundamentais que inspiraram, após 
os horrores do fascismo e do nazismo, a fundação 
da Comunidade". O Presidente François Miterrand, 
por sua vez, manifes!ou dessassossego pela inclu-
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são de políticos de ultradireita - tendo inclusive alu
dido aos membros da "Aiianza Nazionale" como 
"neofascistas" - no novo Gabinete ainda que em 
pastas de menor importância relativa O Ministro do 
Exterior britânico, Douglas Hurd, por sua vez, decla
rou não ter encontrado motivos de preocupação ao 
conhecer os nomes e o programa do novo Governo, 
recomendando um encontro, em breve entre o Pri
meiro-Ministro Jonh Major e Berlusconi. O Primeiro
Ministro belga, Jean-Luc Dehaene, também adotou 
uma postura prudente e tranqüila com relação à 
nova Administração em Roma Jacques Delors, en
tão Presidente da Comissão Européia, não deixou 
de cumprimentar o novo Governo Berlusconi, dizen
do, com preocupação subliminar, estar persuadido 
do "cuidado do governo em prosseguir a ação de 
seus predecessores". 

A Presidência Italiana da reunião do G-7 em ju
lho de 1994 e o ingresso da llália como membro 
não-permanente no Conselho de Segurança da 
ONU reafirmaram os valores da politica externa do 
país e diluíram as críticas e os receios manifestados 
por setores da comunidade internacional no início da 
administração Berlusconi. 

Com a formação do Governo "técnico" de L.am
berto Dini, cessaram as críticas e os receii>s por par
te de setores da opinião pililica internacional com 
relação a possíveis desdobramentos da política ex
tema formulada pelo pclêmico Governo de Silvio 
Berlusconi. 

Cabe, por último, ressaltar que a Ministra dos 
Negócios Estrangeiros âa Tfálía, Susanna Agnelli, 
ao comentar a visita que realizou ao Brasil de 12 a 
4 de abril do corrente ano, enfatizou o caráter polí
tico de sua missão, que visava a recolocar a Amé
rica Latina entre as prioridades da política externa 
italiana 

VI - Situaçao EconOmiça 

Após declinar 0,7% em 1993, o PIB italiano 
deve registrar um crescimento de 1 ,5% em 1994 e 
de 2"A> em 1995. Favorecido pela desvalorização da 
fira, o setor exportador deve liderar a recuperação 
da atividade econõmica Com efeito, os investimen
tos industriais estão se recuperando devido ao estí
mulo recebido do mercado externo. 

As incertezas, no entanto, concentram-se na 
capacidade do Governo para cumprir a meta de 
manter em 8% do PIB o déficit público. As mudan
ças de Gabinete têm impedido a adoção de ações 
mais decisivas para enfrentar a situação da dívida 
pública. O projeto de lei financeira para o ano de 

1995, aprovado pelo Conseiho de Ministros em~ 27 
de setembro de 1994, fixou um corte de despesas e 
aumento de receitas tribliárias. No entanto, a redução 
de despesas em áreas politicamente sensíveis - como 
pensões e assistência à salde - pode aumentar as 
zonas de conflito entre os partidos. Novos gastos -
particularmente no sul do país - podem ser autoriza
dos para manter a popularidade da coalização. 

Por outro lado, o governo pretende aumentar 
suas receitas através do combate à sonegação e da 
revisão das isenções fiscais existentes nos setores 
da indústria, da agricultura e das cooperativas. Tais 
medidas atingiriam ainda vantagens fiscais de insti
tuições como o Parlamento, partidos políticos e sin
dicatos. 

Grande polêmica junto aos sindicatos produziu 
o adiamento, para 1996, das correções salariais, 
acordadas anteriormente para 1995, entre empre
sas, sindicatos e representantes da Administração 
Pública. O gi:lvemo, no entanto, argumentou que a 
redução dos custos trabalhistas favorecerá a manu
tenção da taxa de inflação no nível estimado de 
3,5% para 1994 e de 2,5% para 1995. ~ ~ ~ 

Apesar da lira em baixa durante o ano de 1994, 
a inflação foi contida por dois motivos: a demanda 
interna estava em retração e os sindicatos modera
ram suas reivindicações salariais. O quadro aluai
mente se afigura cambiante, uma vez que várias 
empresas exauriram seus estoques armazenados e 
os preços de matérias-primas estão em elevação. 
As empresas, portanto, podem ter dificuldades em 
manter seus níveis de compra no exterior. 

O Banco da llália permanece atento às inten
ções do governo, advertindo que medidas adicionais 
são necessárias para convencer o mercado de suas 
intenções quanto à situação financeira do setor pú
büco. Se os esforços do Governo nesta área revela
rem-se insuficientes, os investidores exigirão um 
prêmio elevado para manter a dívida pública Em 
conseqüência, aumentos nas taxas de juros não po
dem ser descartados. 

VIl -Principais Indicadores EconOmicos 

PIB (a preços correntes de 1992): US$1 ,222,9 
bilhões 

Taxa decrescimento do PIB: 0,7% (1993) 
Renda per capila: US$20,460 (1992) 
Câmbio: US$1 ,00 = Ut (Ura) 1.550 (julho/1994) 

Taxa de inflação: 4,2% (1993) 
Taxa de desemprego: 10,4% (1993) 
Força de trabalho: 23,9 milhões de pessoaS 

(1990) 
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Anos 

1990 

1991 

1992 

VIII -Comércio Exterior 
(em US$ bilhões) 

Exportações Importações 

170,4 181,8 

169,5 

180 o 

182,6 

1906 
Fonte: Oirectlonsof Trade Statistics Yearbook 1993, FMI 

Balança 
Comercial 

-11,4 

-13,1 

-10 6 

Destino das Exportações (1992): Alemanha 
(20,4%), França (14,6%), Estados Unidos (7%) e 
Reino Unid" (6,6%). 

Origem das Importações (1992): Alemanha 
(21,5%), França (14,5%), Países Baixos (5,9%) e 
Reino Unido (5,7%). · 

IX-Relações com o Brasil 

O relacionamento entre o Brasil e a Itália ca
racteriza-se por cordialidade e dinamismo que vão 
além da esfera oficial, em razão, sobretudo, dos fof
tes laços culturais decorrentes da presença do imi
grante italiano no País. Esse relacionamento é im
pulsionado por considerável fluxo de visitas. O Se
nhor Presidente da República realizou visita de Esta
do à Itália em dezembro de 1991. O Presidente do 
Conselho de Ministros Giulio Andreot!i chefiou a De
legação italiana às cerimônias de posse do ex-Presi
dente da República, em março de 1990. O Subse
cretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Itá
lia, Senador Giuseppe Giacovazzo, realizou visita a 
Brasília, em 30 de novembro de 1993. A última visita 
de Chefe de Estado italiano ao Brasil ocorreu em 
1965, com a vinda do Presidente Giuseppe Saragat 

Em 1 ~ de janeiro de 1995, compareceram à 
posse do Senhor Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, Sua Excelência o Senhor Depu1ado Vicenzo 
Tranlino, Vice-Ministro das Relações Exteriores e o 
Senhor Conselheiro Pietro Lonardo, Chefe do Gabine
te do Vice-Ministro das Relações Exteriores italiano. 

X -Mecanismos Institucionais Bilaterais 

O Acordo-Quadro de Cooperação Brasil-Itália, 
assinado em 17 de outubro de 1989 e em vigor des
de 12 de dezembro de 1991 , substitui antigos meca
nismos institucionais desalivados ou não implemen
tados. O Acordo-Quadro viabilizou no periodo de 
1991 a 1993, importante aporte de recursos italia
nos, estabelecendo ainda os seguintes mecanismos: 

- Comissão de Programação (voltada para a 
indicação de prioridades e a identificação de proje
tos); 

- Comitê Conjunto de Coordenação em Ciên
cia e Tecnologia; 

-Comitê lnterbancário (com a participação do 
BNDES e de grupo de bancos e institutos de finan
ciamento italianos); 

- Reuniões anuais de consultas entre os Chan
celeres. 

Estima-se para 1995 a retomada de negociaçõ
es com vistas a estimular o incremento da cooperà
ção no âmbito do Acordo-Quadro, que foi prejudica
da em razão de problemas ocorridos no departa
mento italiano de cooperação. 

Anos 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

XI -Comércio Brasil-Itália 
(em US$ milhões) 

Exportações Importações 

1.595 642 

1.626 623 

1.585 825 

1.311 1.011 

795 !"l 

Balança 
Comercial 

- 953 

.803 

760 
soo· 

M Dados referentes ao perlodo janljun do 1994. 
Fonte: Intercâmbio Comercial Brasileiro, Dezembro de 1993 

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo -
SEC EX 
Departamento Técnico de Intercâmbio Comercial. 

XR - Investimentos Italianos no Brasil 

Segundo dados do Banco Centrai, os investi
mentos e reinvestimentos italianos no Brasil, em 31-
12-93 somavam U$S 1 ,668 bilhão, equivalente a 
3,5% do total dos investimentos e reinvestimentos 
estrangeiros no Brasil. 

No âmbito da UE, a Itália ocupava, em 31-12- ~ 
93, a quarta posição, após Alemanha, Reino Unido e 
França, com.10,5% do total de investimen!os e rein
vestimentos da UE no Brasil. 

Em 1993, os capitais italianos no Brasil dirigi
ram-se em sua maioria, à indústria de transformação 
(89,2%) particúarmente às indústrias automobilística 
(28,8%) e siderurgica (12,9%). O setor de serviço 
responde por 1 O, 1% do total investido. 

Em 3()-6.93, os investimentos e reinvestimen
tos italianos somavam U$s 1 ,677 bilhão, colocando 
a Itália em sétimo lugar entre os países com maior 
volume de investimentos no Brasil, em nível mun
dial, com a participação de 4% no total de recursos 
àquela data. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.) 
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MENSAGEM N~319, DE 1995 
(N~ 1.039/95, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

235 

De conformidade com o art. 84, inciso VTI. da Constituição Federal, com o disposto 

nos arts. 18, inciso I, 56 e 58, do Regulamento aprovado pela Decreto n• 93.325. de 1" de outubro 

de 1986, e nos arts. 39, inciso I. alínea "a", e 40, do Anexo I ao Decreto n• 99.578, de lO de 

outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha. que desejo fazer, do 

Senhor SÉRGIO PAULO ROUANET, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomara, 

para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Tcheca. 

Os méritos do Embaixador SÉRGIO PAULO ROUANET, que me ind!lzira:n a 

escclhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério 

das Relações Exteriores. 

Brasília. 3 de outubro de 1995. _Fernando Henrique Cardoso. 

EM N' 545 /DP/SRC/G/APES 

Brasilia, 29 de setembro de 1995. 

Excelentissimo Senhor Presidente da República, 

De acordo com o artigo 84, inciso VII, da Constituição, cem 

o disposto nos artigos ·18, inciso I, 56 e 58, do Decreto n • 93.325, de-
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1' de outubro de 1986, e no-s artigos 39-, inciso I, alínea "a", e 40, 

do Anexo I ao Decreto n' 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto à 

apreciação de Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado 

Federal destinada a indicação do S-enhor Sérgio Paulo Rouanet, Ministro 

de Primeira Classe, da Carreíra-de Diplomata, para exercer o cargo de 

Embaixador do Brasil junto à República Tcheca. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o pais e 

CUrriculWII Vitae do Embaixador Sérgio Paulo Rouanet, que, juntamente 

com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão 

apresentados ao senado Federal para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, 

'~~~--
Seba.ilião ~e;o Bar~os 

Ministro de Estado, interino, das Relações Exteriores 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

Ministro de Primeira Classe SERGIO PAULO ROUANET 

Rio de Janeiro;RJ, 23 âe fevereiro de 1934. 
Filho de Paulo Luiz Rouanet e Hebe Cunha Rouanet. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD~PUCjRJ. 
CPCD, IRBr. 
CAD, IRBr. 
Estágio na OEA. 
Curso de Pós-Graduação em Economia, Universidade de George 

. Washington. 
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Curso de Pós-graduação em Filosofia, "New School for social 
Resear.::h". 
Doutorado em Ciência Politica, USP. 

Terceiro Secretário, 31 de janeiro de 1957. 
Segundo Secretário, antigüidade, 14 de julho de 1961. 
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de dezembro de 1966. 
Conselheiro, merecimento, 01 de janeiro de 197-3. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 01 de maio de 1975. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 17 de deze!Íl.bro de 
1984. 

Auxiliar do secretario-Geral, 1957/58. 
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de Base, 196~/67. 
Chefe da Divisão ·de Poiítica Coinerci~ll, 1974/76. 
Assessor do Chefe do- Departamento Económico, 1975. 
Chefe do Departamento da Asia e Oceania, 1983/87. 
Secretário da Cultura da Presidência da República, 1991/93. 

Washington, Terceiro Secretário, 1959/61. 
Washington, Segundo Secretário, 1961/62. 
Nova York, ONU, Segundo Secretário, 1962/65. 
Genebra, Delegação Permanente~ Primeiro Secretário, 1967/73. 
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 1973. 
Zurique, Cônsul-Geral, 1976/82. 
Copenhague, Embaixador, 1987/91. 
Berlim, Cônsul-Geral, 1993/95. 
Grupo de Estudos do Café, -19 58 (representante do MRE) • 
Reuniões da Junta Dfretora do Convênio Internacional do Café, 
Washington, 1961 (observador). 
Reunião do Grupo de Trabalho Interseccional da Comissão de 
Desenvolviment~_nctustrial, Nova York, 1962 (represen-tante). 
XXXIII Sessão do "tê de Assistência Técnica_cta ONU, Genebra, 
1962 (representante). · · -· ' - --- -- --· - · · - ·-
XXXIV Sessão (primeira e segunda parte) do ECOSOC, Genebra e 
Nova York, 1962 (representante). 
Reunião do Comitê sobre os critêrios de contribuição de quotas 
da ONU, Nova York, 1962 (membro). 
II·· e III Sessões do comitê Preparatório da UNCTAD, Genebra, 
1963/64 (membro). 
Conselho Nacional de Estatística, 1965 Crepresent-ante do MRE). 
comitê "ad hoc" sobre a UNIDO, Nova York, 1966 (membro). 
III Reunião da CECLA, México, 1966 (delegado). 
IV Sessão da Junta da UNCTAD, Genebra, 1966 (membro). 
XVII e .XXI Assembléias-Gerais da_ ONU, Nova _York, 1962 e 1966 
(membro). 
II Sessão Ordinária do Comitê"de Transportes Marítimos, UNCTAD, 
Genebra, 1967 (membro). 
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Reunião do Comité Consultivo da Conferência .. do Açúcar, Genebra, 
1967 (membro). 
Conferência do cacau, Genebra, 1967 (membro). 
Reuniões do comitê de Manufatura e do Grupo 'de ·Preferências, 
Genebra, (membro). 
II Sessão do Grupo Permanente de Sintéticos e Substitutos, 
Genebra, 1967 (representante). 
III Sessão do Grupo de Peritos Governamentais sobre 
Financiamento Suplementar, UNCTAD, Genebra, 1967 (membro). 
Reunião Ministerial da CECLA, Santo Domingo, 1968 (membro). 
VII Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, 
Genebra, 1968 (membro): 

I sessão do Comitê de Invisíveis e Financiamento, Genebra, 1969 
(delegado-suplente). 
VI Sessão do Comitê Preparatório da II Década de 
Desenvolvimento da ONU, Genebra, 1970 (delegado). 
II-Sessão do Grupo de Trabalho sobre Regras de origem do Comitê 
de Preferência, UNCTAD, Genebra, 1970 (delegado-suplente). 
Conferência Suíça-Terceiro Mundo, Berna, 1970 (participante). 
XII Reunião da CECLA, Lima, 1971 (delegado). - -
Reunião Ministerial do "Grupo dos 77", Lima, 1971 (delegado).
III Sessão do Grupo de Trabalho sobre Legislação Marítima 
Internacional, UNCTAD, 1972 (delegado) . _ _ __ _ 
II sessão Especial do comite- de Transportes Marítimos; UNCTAD, 
Genebra, 1972 (delegado). 
segunda Parte da_ conferência _da ONU sobre Cacau, Genebra, 1972 
(subchefe). 

Reunião do comitê de coordenação da OMPI-e c'oinitê Executivo .da 
União de P~~is, Genebra, 1972 (delegado). - · 
Conferencia sobre Tráfego Internacional de "Containers", sobre 
os auspícios da ONU e da OMCI, Genebra, 1972 (subchefe), 
III sessão do Comitê Preparatório para as Negociações 
comerciais Multilaterais no âmbito do GATT, 1973 (delegado). 
Segunda Etapa da conferência da ONU sobre o Açúcar, Genebra, 
1973 (delegado). · - - - -- -
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Empresas Transnacionais 
convocada pela conferência de Chanceleres da América, 
Washington, 1974 (delegado). 
II Reunião Preparatória do Grupo d.a Trabalho sobre Empresas 
Transnacionais, Washington, 1974 (chefe). _ 
Reuniões de consultas para a CEE sobre Importações e Têxteis de 
algodão provenientes do Brasil, Brasília, 1975 (delegado). -
Conferência do "Grupo dos 77", sobre Industrialização, Argel, 
1975 (subchefe\. · 
Reunião da Comissão Mista Brasil-CEE, Bruxelas, 1975 
(subchefe). _ _ _ 
Reunião com a CEE sobre Exportações de Têxteis Brasileiros para 
o Mercado Comunitário, Bruxelas, 1975 (subchefe). 
II, III e IV Sessões da, Nova Delhi, 1968 (membro) Santiago, 
1972 e Nairóbi, 1976 (delegado). 
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Conferência das Nações únidas sobre Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento (UNCSTD), Viena, Austria, 1979 (delegado). 
III Comissão Mista Brasil-China, 1983 (chefe). 
Missão Preparatória ã visita do Presidente João Baptista 
Figueiredo ao Japão e China, 1984. 
Comitiva Presidencial, em vis i ta oficial ao Japão e -China, 
1984. 

Comitiva do Ministro das Relações Exteriores ao Paquistão e 
India, 1984. 
Comitiva do Ministro das Relações Exteriores à India, 1985 
(membro). 

IV Comissão Mista Brasil-China, Brasília, 1986. 
Secretário de Cultura da Presidência da-República, 199i/92; 

Publicações: 
"0 Homem e o Discurso, 
Editora Tempo Brasileiro, 

a Arqueologia de Michel 
1971. 

Foucault", 

"Imaginário e Dominação", Editora Tempo Brasileiro, 1978. 
"Habermas", em colaboração com Barbara Freitag, Editora Atica, 
1980. 

"Edipo e o Anjo", itinerários freudianos em Walter Benjamim, 
Editora Tempo Brasileiro, 1981. 

"Teoria, Critica e Psicanalise", Editora Tempo Brasileiro, 
1983. 
"Razào Cativa", Editora Brasiliense, 1985. 

"As Razões do Iluminismo", Editora Schwarcz Ltda., 1987. 
"O Espec-cador Noturno", Editora Schwarcz, 1988. 

ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. 
Medalha do "Mérito Santos Oumont", Brasil. 
ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial, Brasil. 
Prêmio Rio-Branco e Medalha de Vermeii,-CPCD, IRBr. 

o Ministro de Primeira Classe Sérgio Paulo Rouanet encontra-se 
nesta data no exercício de suas funç9_eí> como Cônsul-Geral do 
Brasil em Berlim. 

-/-~//.-< .. ' 
/- . 

(Stéliõ Marcos Amarante) 
Chefe do Departamento do Serviço Exterior 
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REPúBLICA TCHECA 

1 DADOS BASICOS 

.:OREA: 78.-864 }::'m2 
POPULAÇZO: 10,~ .11ilJ-.ões de habit . .;..nte!: .<1991) 
CAPITAL: Praga 

-------------- 2· SISTEMA POLITICO ------

Outubro de 1995 

A e>:-R.F .. Tchéc:a c- Cslovac:a :1-a :.tma federaçâ1o~ 
c:onst.itt.tlda pela5 ReP.t.:dJlica-s "tcheca ~Bcémi.::t e Mcil-ávia) e
EslCvac:a •:Eslovà.Quia).. qt.te poss;..ti-:;.;m autonomia 
administ.J-ativa.. Até 1.989~ a •=st;-t..;t.uJ-a do F·~u-""tido Comunista 
Tchecoslovaco r=onfu.ndia--.:e <:om ·::!. ;:st•-ut.l-a do E'stado, -em 
todos os nivei:s de podel-· •:cm a· .-jel-1-ubada. do réqime 
comunist-a •. ::~, ex-F· .. F. TchecEt e E::s.:ovac:EL ~dotou ;_tm sfsfema 
democrát-iCo~ pluripartiJário e carlament-arista. O 
legislat.i· .. ..-o era biCc\meral --(Câmal-a co. Povo e Câmara das 
Nações)~ com n:;;?presenta.ç.I:fo propol-cional das Repúblicas 
Tcheca e Eslovaca- -Apos a Eeparaç~c das duas '=:epúblicas .. 
foram promulgadas iiOVas Constituições cuco ;:Jl-evê'm t.anto na 
Rep~1blica -Tcheca~ como na Eslovaca o s1stema parfament.arista 
com legislativo unicameral.. -

O Parlamento da RepL~blí:.=a _-:-checa tem 2•)0 membros~ 
eleitos em julho de .1992 .. Coqi t.a-se .:.t.ual.nenta da =:riaç~c de 
·_lma Sâma·,-a Alta~ ::1 Sen·:tdo~ que :::_2-ria int.egr2dó por 81 
me,nbi-os .. o P;-esider.t._e Ca República é ,::::.leit.o .:.21-:J ~-.arlament.o· 

3 GOVERNO -------·---------------

Pf':ESI:C·ENTE: •Jaclav Havel 
PRIMEI.",O-MINISTF:O: '·.lai:rav }(:aLts 
l"liNISTF:O DOS NEGóCIOS ESTF;ANGEIPOS: .]c.sef Z ielan j.ec 

------------------- 4. POL.TICA INTERNA ------------------

Fiel :; ortwdG:·:la mal-:;rst.a·-lenin~::ta .jesde 1.948" 3 
.:2}:-R.F .. -!Checa e :.:::3lc:,vaca ~nici.Ju .. 2m !989 ... jrocesso de 
·~-eforma!: poll t.ic2.s e r:~onômfCa3.. >i C .::p_:.al -:Judel-s'di1 ·;'ol ta\- ""''t 

.::ena ;:;c!.i L'-lca ·~ ___ a,nt.iac 1. i.der .Ja ~-i.:..::,,Jia.V-eí-:3. de :=:-.=-oa~ 
Ale~·:.;..r:de;- ::ILtbcek. e sic;rnat .. ~r(.:J.s d:~. ·::.:.,rt.a '77. Vacl.;;. ...... · Havê i~ 
. .; i 1- i Di ens t.b ier t :-~-~,-~1i;; 1st'~-.::, .Jc:.s. ~·:eq-:. c i u::: Est.>-&n.ç:e i n:;s) .,~ 

CJutn:lS~ que ;::ss::=.ra;n ~2 ~el- ~iÇiui-aS: -A>:Poõie::ci;:.i:::: ~o qove·~-no 

.::lemoc;-~t.ico1 -ccnst.i-i"u1d·::J ,s.p6s .:: . .-:::.: 8leiç:.~es ·:;ar..::tís c2- j:..J.nho d.::-
!.990._ ::llém dos. ;:rroblemas 1.nerent.es aw· processo de 
~--=est·.-z.z.tLu-.s•=go ;:;ci.i t.ica :? ecc;-h:;;'õl!:.=;..- ---: í-,wvo Gover;'1c: 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

~checoslovaco vinha enfr2n~ando craec2ntes ~~ivindica~~é~-dá 
Repúb 1 ica Eslovac-a~- _r. o :senti do_ ,je 
maior participaçgo nas ~ecisSes 

;::ibter ma1or aLttonomia e 
que constitucionalmente 

incumbiam ~o Governo Fede~al. de modo 4- ~omoensar ~ 
traoic:ónal desequili~ric econ3mico entre as Guas ?eb~blicas 
: mincn-·Ei- a impac:t:o- ,jas refannas na ·~··l_llnel-..::t·v·el .economlc:.. 
eslovaca~ 

Em J.7í07/C?2~ ..;m :eqLtida à pr-oc_L:;maçt;·::. da ~bber:-ani..3 
da Reo0blica -da ~slaváquia pelo- Par~amento local, a 
PresiCente 1

•
1aclav i-~avel se __ de:-m~t.:.Lt do carg:J d!: ::=·.-e=-ident.e ca 

R-F· 7checa ~ Eslovaca. por disc~rdar da iminen~a 3eparaç~o 
das dLtas r-~epO.:iblic.=;_s. Com ef-eito~ -a deú:l.ãra_c:go ce :=obe!-ania~ 
adot.sda pol- --:tmpld rnaiol-ia do P:3.J-lament.a Eslovaca~ apont . .sva 
pal-a ,:;_ ifievitabi lidade da di:so.luç-ª'i:o do E:E·taco comLtm .::e 
tchecos e eslovacos• Os .. Sovernos das dl.t.5.S RepLtbl icas 
iniciaJ-,:..m~ 2nt~o~ ... >egaci.ações para a Partiçâw Lia pais~ as 
r:ua.is ·:e .:e!EenJ-ol.5.ram de fo·~-rna pacifica '=' r:!emocl-ática .. Em 
-31/::.2/·7.::::~ :a R~F_; TC'f1eca ~ Eslcvacs. foi ~-c:;:;-'!'irãL:ler.t"--e ·-::xt.inta. 
dando ~·-tgal- -3.0:5 ôois _EstadoS :=ucessol-_es~ ..:.. Pec, ...... b+i<~a TchecE~ 

e ~'\ Pr?oLtf:-~·iicii Esla.V-.:..c~· 
,0,p..;,;;;- .a- ~o-a··,-aç~o~ .a F:epUblica ·:c!iec~ ;•1ant.8\1e o 

~itmo 6celEr~dc de rafcrmas ecco6mic~s e l~grc·.t ~st~bilidaae 

pol1tic&4 graças·~o 5POlo ~o~~lar ao pr6q~ama de Gov~rno dQ 
Primeiro-Minist~o Vaclav Klaus. 

D Pl-esidenté ~Jaclav Have.l _:foi ele i to Presidente- da 
República Tcheca ·~m Janeiro de .:993- e, pol- :;eu .::pego aos 
valores democrát1ccs e à ética na 
prestlgio nacional a internécional. 

poli t.ic,:;, .. goza de 

Até .!.989~ 
::: ielmente 

5· POLITICA EXTERNA 

_, .:~{-R. F. -;_cfieC:_a_ .. -:~ :.o.v~c:a -:equi .~' . 
dá ::~-:-Uni;~o S.cvle-=--1:..:.·=-i:.- sm ·7:.3.t.él'-ia c·:; 

"1-evo!:..;.;;.~c.- de ·;--eJ.udo'~ ~ p>-oc;._t;"';:JU 

o o 1 i t: i= a ·.ix te 1-:1.;. .~:r.decer._d en t.e. 
:::; l-~·.du.a 1 men ·!:.•'? 

.-.a qua 1 :::·? 
cc:"'i~t-·.-u.l r ._:.-na 
.iee t-2C.3.Vai11 -~S 

esi'c:n;:.=.s de ::1p1-t:..>: i.na.c:5'o .:-om cs Estados L'i}_i __ ~'ç-5 -~ E-, __ E_uroo& 
·Dei dental" bam cama .:~s .i..õ11c::.ativas dEi integl-.!1-:::?o .-egioL.a.l 
·=~m ,:, 1-kt~JqJía e Polõn1a <G,-uoo de '-/iseql-2\CÍlw •..::om .. _.,istas c. 
21.dm i ::-ss~o dos :.1-·ª·s ;:.a i se:: como membn:Js ..::a C::::E. -= com .& 

Itália, Aust.J-ia; Hungl-ia!" Polónia-, 3ó~hia .. -~.Jei--::egovína.
Croácta~ Eslcvinia e M&cedSnia (Iniciativa Centr~-Eurooéia)~ 
com ..-·i-st.c:,s A .co.ope:-.:;,cao ·;-eqionctl• C::abe .;..:.ln,jJ~ .=.::::slnala·r- .TI. 

inic1ativ.a jo Pn::si.jen-te Hã.\,..·el .je ci-iaçr;:o de :~;.-n,;. ::omiss~c. 
r:>al-~ a Sec:ur~c;,nça ELtrcoéi~~ .. .--p_;;;:. te·1-ia ::2de em_ :-:·,-,:;,c;,:;. ,:._ sel-L!o. 
~aseada nas concecc~~5 ~os-Accr~c~ da Hels:nk1-

241 
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r~:eaca··~-- :::n-cOC'E'i:;,:;, ·:::,·ei<:·-"s· ::UA .:amo ::-;-l,;leJ. ···"' ,.::.2,S3·:.J 
:: :.:.t.di-,:;., .-:r.dmi :;-:s.5t.i -·i-!\ ::;.:·.:.,1. 

Outubro de 1995 

-----------------~-- -6.; '"SITUAÇÃO ECONiSMICA --~----------------

3enc:::d <rm ·::rl:fí:S~ je la.rga í:-·~-<?.ciç.:to ~ndLtsfrtal !I •:oni 
1.tma .;:ooul:;.;ç~c; _--!Lldli.~::.c:c\da e peouena _jivlCa e~.:-t..e1·na. a e>:-
"··'"". ....chec..;,; --:: Es.l,::;vac.5. !:.1i"1h2t. nelilo:-es .::mdic;::?.tet"s do que 
.:JUtl-os oai=._es :-Jo --·:_este ·EUrGCêLt ;'J'aJ-.::1 .enf;-?nta.r" .as 
dific:...~l-:lac:es ..... a tr·..an::lcâo de Ltma· -:=c'::lnom1a cant·ralment-2 
plc..nlficada. ;.:-a·,-,:;- : .. lrría ac:onomia de me-r·caao. ---~-s-· Tl'iedidaS 
ado·t.;:das. !'"'!O sentido ,ja ;:n-ivat.i:.:açgo. da libel-,:!.li::ac;~o de 
preços!! da converstbilidade da moeda e da ab~rtura ao 
cap1tal est.·~-angeli-o t.iveram efeit.cs ,-elativament.e mais 
brandos do que em ou t ,-os pai ses da ··-eo i ;,~o M A i nf 1 ação e p 
de~emor~qo ·sit~aram-~e em ~iveis controláveis~ ~mbora ~ 

descontentamen~a p~oular tivesse ~rescldo. sob~etudo na 
:=:sl..::;·.,.·.;..qui-5~ !"'e:::ce ~9S9 .. 3 comer-::i;::. ~x·'te"'r:.c.i-- ':eve o:::-~pl-essi·.,a 
'::1'-<Ed·::t~ 2m -").::âc~ 4~:cb.-e"tLlCC,. ca •. ::.:Sman't-"E·.l.E-.iiiEr+-.o ·::a ast.rutur~. 
·~O ::!~1EC :;r [ .. 

der 'L s da 
:checas~ov,:,:.q,_;::::=:~ --~r~l"I·+:::~,-·.::.e ·::!..tE _ _:. Go..,.:..:;!-r;_a ::~h:cc. ~,::gl-CLt d:31-
~:a;-~tli"'w.u~,;.c::e ,;,c~~er?.dJS. às ;-efa;-mas ·.,~i.s.:-.n.:ro ~"'- economia de 
mercado. :") '.2'>!::. t.c t=heco s.wbres:a:. -=<:inda 1T1ais se cotejado com 
os ~esultados ~olit1cos e ecanSmiccs sbtidas ~ela Rep~blica 
Eslovaca.- na F.eo..:tbl i;:::a- Tcheca~ a t.ax.i". Ce desemp:-eqo tem sido 
mant.ida. -2m :;y. 'a maiS bai:-:o da EL!l-cpa) e a de ínf l.a.ç~o em 
10~ ao 6MO· A previs~6 de cré~tim~nt~ do PIB para 1~94 é de 
3,Sx. Além disso~ a Rep~blica Tcheca ·~em sErd~ mais 
favcll-ecida pelos- investidol-e"S - .~stl-angeil-;::·s de• que a 
RepLtbl ica E-sl6vaca. 

-----.------ 7. PRINCIPAIS INDICADORES ECON8MICOS 

F'I'·JB: 1 •. 15$ .:.:6 ~ ~ '-: i'ihZéS' ·; 195"2·;'~ 
:-·e:N01-; :=·EF: ~:.:;;::· ~·::;:;:: 1..]5$~-E. .. ;5:62 :--r :. 9Q2) 
C.=oMBIO: US'S -~ = 29.15 rc:=. ; 1'79-::-) 
DI'·./IDA r::<TESf.JA: L.tS$~-6-,.-7 1•3 ilh-ies !992) 
FORÇA DE--;RABAU--ÚJ ~ 6.1 iililhõ.::s (1.992) 



Outubro de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

S. COMÉRCIO EXTERIOR DA EX-R.F. TCHECA E ESLOVACA 

I:JLiadf-ci.:_de E::::;or-'!:'l:,:;..ç.:feE .: I:ripcl-t-5~.C:Oc-s· 
~ 98S - '. 99"0 

: ·.:;.s.s 2•:: • ..::.~s 
~.987 23 .. 016_: 
1 '?88 ~·:.. 94,S 24-2:::1 
1989 ._:._~~.:.:::;s 

1990 13,.561 

35 ~.1-.:::3 
__ 4-1 .. :5 t: 
~6-.3('0 

'+9. 177 
::lO -"":"-:::. ,___,. ' ...... _ 
::32 .. 61 "7 

-.2.S 
-:::-:::c::9 
. ·~-":68 ' .-) ·--=-

J. ·- ~ ,_, 

=3.3 
f -"-1·1==-~ ~-; 

·:;; ~3 
-.:.... ~ .. : ---

FONTE: Mon~hly Bul!etl~ af 3tatiE~Ics - ~uçusf 1~91 .- United 
Natior.s 

-----------------c9. RELAÇeES COM O BRASIL----------------.. --

De= C! e a ci.-ia.;-l't'o do Estado t.:hecos lo· ... ·aco em -.-1.9-18.; o 
Brasil manteve relaç;es diplomáticas :n1ncerr~~~tas com seus 
governos sucessivos- Est.a.s -.-elações n~o ::ofl-eram soluç~o de 
cont.inLtidade nem durante a Segunda Gt..ter,-a Mundial~ quando 
i-econhecemos o GCl\·'éfhCl ~checoslovac:J .-efugiado ··em Londres~ 

nem depo1s da inst:al.:-.çgo do ,-egime camuni.sta em 1948. N::lc 
exist.ia contenci.:::so Bràsil-ex-R·F· Tc:hecZt a ~slovac:a que 
~:-:igi~se r;-egocia::cões ;:olit.icas asp.:cific:as ··:-nt;-: os dois 
Govern.as. 

H par-'":'ii- :!e_ !984~ os ::ontatc.s !:lilaterais 
estr~lta~a•n-Ee e tave. ~nic:io uma sér~e ~e vtsitas. Visitaram 
o Bl-asil os l'1inistr':)s .:::as Pe~ações E:·:t.21-i01-e:-s .. ja IndLlst.ria 
Pesada. FinanÇ-35 _-_e_ Camél-cio E!·:teriol- ~ .. em .!.988 .. o entgo 
F'rimei r·o-i'1i n istl-o LLtboiill r Stl-ot.tga 1 !" ;nal-c::an.do o- septuagésimo 
anivel-sáí-io do estabeleciment.o ~e l-elac;:ões diplomáticas 
bilat.e>·ais- Em 1989, o ent.2'to Minist.;·o das Relaçê'es 
E:.:t.el-iores ·.;isit.ou Praga e estendeu ::onvite a seu homólogo 
para visitar-o Brasil· Em-agosto de !990!" visitou o Brasil 
missg:c; chefiada pelo Min1st1-o do C9mérc:io EHterior da ex
R.F. Tc:he-ca e Eslovaca. Em 1 e 2 de OLltubro de 1990~ o ent~o 
Presid~nte Fernando Collor realizou visita oficial a Praga. 
Em jLt1ho de 1991, visitou o Bras_il _o ent~o ~inist1-o dos 
Neg6cios Estrangeiros. Jiri Dienstbiar~ que ~elebrou ~ 
Acordo-.. ;:o;- TroC:'a ___ de ~-1ot".as. ;::ta\--a SL\Co.;.es-âb de '.listes 2m 
~ass~ocrtes Dipl~máticcs ~ de S~rviço. 

DLil-afn_t_e · ._:~ .:;1-oces::o -de =eoa.·.-.:u::i!:o das dUas 
Ri:oúblic&s. =on=ult.cd-c o·ela '.:han.:::a-la·,-1a Fedel-al!" o Brasil 
comunicou ~ua --~isposiç:o de ~staoel~cer; a ~artir de 
r)t .. Ol-93!" cem os Estac:_os suc::sores. r::laç:Oes de amizade e 
cooperacâo,. tal co~b mantinha .:::om ~ axtinta ex~ R-F· Tcheca 
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·= Eslo·.,;·ac.3· Postei--fbrrrl:nt.~. ·::: Gt:nlel-r.o bi-asileil-o n?c:onheceLt 
a inaependªnc:~ das juas Rep~blicas e ao mesmo tempo 
estabeleceu ~om ~las rslaç~es diclomátic~s~ aceitando~ 

destarte, os dois ~aises ~orno Est&dos sucas5ores. TI 
E'ilbC~i:::;::,do:- jo Sí-asi l -.:-m _:-·c.;aga r.:.oi-now-se, :3 pal-t.ir de 
~t-~)1.93. f2pres~nt~Gte ·jc Brasi! .iunto às duas novas 
.·~epúi:J! .i c.: as.. :=·ar·~-,_ su~- --,·ez;, .:::- ":aver"'io t-checo :::~r:fit-moLt C• 
zmoai~~.::tdc:·,- t.c:heC:;jS_.lcvaCw como "~eu .-2pi-e'E=nt.ant.e ~:=,11 Brasi]i"a, 

deslg;,c.w 
:.:ec.-~·t.!?:l":.a .j,E, t:,'tlbc;.::.;:.~;.-!::;.. ,::)m•~ :::su· :.:::c:.l-~-eqadc --.:e Neqócic;s 
.:; ... L· __ ; '.? 0 ·~+~ -~ EsJ.C\1~/.::.::;u.L,:?. i·:~---:31.-Ç;r.-,:':o~X ~m!::,~::.xa.dc.r ·:f'i r=q-as.ili,r:. ... 

Coer~nta CQrn ~ ~eterrninacgo 2 ~ temcestividade da 
::.as i.ç~o ;;.s:L;.mida nc orccessc .je .=epa-;-aç:if..~ da •?;·~-

'!""chec:oslová.quia.. •J Go·.,.'t:=)-:-.o ~.l-as i lei1-~ co-p~.tn=-cincu a 
::q-cpc.st.e. '.!e ,..,dmi:::::sgo c:..:.;s :.::Lta.s r,QV..::\:5 F~eoL;bl icas n·a ;JNU-

Depoi s da ·:::epai-=.ç-lfa__ das_ .juas Repúbl i c.: as~ .; á 
vi si tal-am o Bl-..:!ls·i 1 o '-lic:e-r1inistro dos -Negócios 
Estranqei i OS~ em agOS..t.o"-a-e 1993 ~ c•casigo em que foi assinado 

o Memorando de Consu·itas. antr2 as Chancelarias brasileira· e 
!:.checa. e o .F'rltneiro-Minist.ro Vaclav Klaus. ~m abril de 
199"-. quando foi ~.assinado o_AcoJ-do de Scmérc:1o ~= Cooperaç~o 
Ec:onõmica- O Pre~idente •JaC1a.v Havei está -::onvidado a 
visitar o_ C-!i-asil. 'F'ela lado brasile11-o~ esteve em p,-aga~ em 
novembro de 1993" deleg:açg"o conduzid-a pelo Chefe do 
DEo.:u-t:amento da =üropa oaJ-a conversac;:õ-t?s pol í t.icas e 
econamico-comerciai~. 

--- 10. PRINCIPAIS MECANISMOS INSTITUCIONAIS BILATERAIS ----

Acordo pa·ra Evit.a\- a Bit.,-ibLlt.açgo (26/08/1'?86) 

·- Acordo C:..ll t.ural ( r)7 /04/1989) 

Acordo~· por T\-oca de Notas. pal-a Supressâ'o -de Vist-os em 
Passac~rt.es Diplomáticos e de Sei-viço ( 15"/07/91) 

Memorando de Consult.as ent.,-;:. as Chancelarias ~23/08/93> 

Ac:prdo de Comél-ció .: Ccooeraç~o Econômi-ca (25/04/94) Csob 
exame do C.::mg.resso f..fac:ional) 
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------ ---- 11· COM~RCIO SRASIL-R·F. TCHECA E ESLOVACA ------ -

InteiC:ã:mbío Comé-l-ciã--1 9rasil-R-F. Tcheca ~~ Eslovaca 
1984 - 1992 

ANOSl EXPORTAÇAO :PARTJ 
I 

IMPCRT~Ç~O 

C,! -:.:A ~,0 [ P/ 
:BRASIL :TCHEC~ -~ ; BF:AS:: :_; -:-c:~EC 
i i { 

19841 ::. (l(l5 ,1 ~31 !' ~. ,! 
1985 \f 25. 638 ... 
1986.22-393 1 ~6:;1 
1987f26-225 105:01 
1988133-786 j 76,01 
1989 34. 382 ' 160; 91 
199oj31-39o i' 

5
86

6
.;

4
o!

1
. 

1991 '31 -636 
1992j36-207 l 28,3J 

1993:39-782 

í r 
·.:>.31 .!.3·'·7'15: ,.) ~21' 13 • .tt.s i 
<) .2 1·~ -<:044! 
0.4!15-ü51l 
) ' "11' . -.c-i '- . ~-.I '+ • o;J._. I 

\:)~'-+ 18-2631 
0;2\20-582\ 
O~lf21 .. (139i 
0 .. 1120-5561 

Rêpúbl íca 

em USS milh~es FOB 

FONTE: Elaborado ç.:.elzt CCLE.SIE .. 1:=:tm base em Gadc:s do DECEX 

- F'l-incipai:. ::;i-~:-dut . .::-:s 1.2XO::il-'f::5.dos par,::. ~ ::?}<-F:.r- .. 
Tcheca e Eslovac-a: ~anElo de so_,a. hemat.it.a. ::afé ;:i-u em 
grgo, minério de manqane·s, mirtél-io de 7er1-o <3-glomei-ada .. 

itabirito aglomerado e fios de algod~w c;-u. 
- Princic~iE cr6dutos i1nportados da ex-R.F. Tcheca 

.e EslovCI.c:a-: ·rolam,;ntos;. brit.adol-es. t.ri tu:-e::dores ou .11oinha; 
fornos ~-o ta ti vos pare\ a p-rodução de cimente; máquinas 

rotativas "cff-setn; máquinas para trabQ.lhar .::ot..u-o~ produtos 
quimic:os e malte inteiro ou pãrt-ido. 

(A Comissáo de Relaçóes Exteriores e Defesa Nacional.) 

MENSAGEM N° 320, DE 1995 
(N° 1.041/95, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 

De acordo com .o art 52, inciso IV, da Constituição Federal, com o disposto no an. 
.56, § 1°, do Decreto n° 93.325, de 1° de outubro de 1986, e com os arts. 39, inciso II, alínea "a", e 



ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

40, do Anexo I ao Decrete/ n• >17.578, de 10 ele outubro de 1990, submt.tl.'"à apreciação de Vossas 

Excelências a indicação do Senhor HELDER MARTINS DE MOR4.F.S, Ministro de .Segunda 

Classe, da Carreira de Diplomata, para. cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil 

junto à República de Gana. exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repóblica da Serra 

Leca 

Os méritos do Embaixador Helder Martins de Moraes, que me induziram a CSC(.:hl!
Io para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Minil.tério das 

Relações Exteriores. 

Brasília, 3 de outubro de 1995. _Fernando Henrique Cardoso. 

EM N' 542 /DP/SRC/G/APES 

Brasilia, 28 de setembro de 1995. 

Excelentissimo Senhor Presidente da República, 

De acordo com o artigo 84, inciso VII, da constituição, com 
o disposto no artigo 56, § 1', do Decreto n• 93.325, de 1' de outubro 
de 1986, e nos artigos 39, inciso II, alinea "a", e 40, do Anexo I ao 
Decreto n• 99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto à apreciação de 
Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Fe" 

destinada à indicação do Senhor Helder Martins de Moraes, Minist 
.Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para, cumulativamente _jL_ 
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carqo de· Embaixador· do Brasil juntÕ à República de Gana, . exercer o 
car.qo de Embaixador do Brasil junto à República da Serra.Leoa. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o . pais e 
curriculua Vitae do Embaixador Helder Kartins de Moraes, que, 
juntamente com a Mensaqem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame de seus 
ilustres membros. 

Respeitosamente, 
' ' ~ ,: 

Sebas d eqo Barros 
Ministro de Estado, inte no, das Relações Exteriores 

Curriculwa V5.tae 

Embaixador mri.DER MARTDfS DE MORAES 

Mauriti/CE, 21 de março de 1937. 
Filho de Elias Martins de Moraes e Rosa Amélia de Moraes. 

Diplomado em Jornalismo, · "Ecole Supérieure du Journalisme", 
Paris. 
CPCD, IRBr. 
Bacharel em Direito, CEUB. 

Terceiro Secretário, 07 de· novembro de 1963 •. 
sequndG Secretário, merecimento, 31 de março de 1967. 
Primeiro Secretário, merecimento, 01 de janeiro de 1973. 
Conselheiro, merecimento, 20 de novembro de 1980. 
Ministro de sequnda Classe, merecimento, 17 · de dezembro de 
1986. 

-:. 

Assistente do Chefe da Divisão da Organização dos Estados 
Americanos, 1963/65. 
Assistente do Chefe da Divisão da Europa ocidental·,· 1972/73. 
No ERERIO, 1975. 
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Assessor do cnere do Departamento das Américas, 1979/81. 
Chefe, Substituto, da Divisão da América Meridional-II, 
1980/81. 
Assessor. do Chefe do Dep,._rt:aro~.tLo do Oriente Próximo, 1988 •· 
Praga, Terceiro Secretário, 1965/68. 
Tóquio, Segundo Secretário, 1968/71. 
Tóquio, Chefe do Setor Comercial, 1969. 
Tóquio, Encarregado dos Assuntos da EXP0-70, 1969. 
Saigon, Encarregado de Negócios, em Missão Transitória, em 
Missão Transitória, 1969. 
Jacarta, Encarregado de Negócios, em Missão Transitória, 
1969/70. 
Georgetown, Primeiro Secretário, 1976/79. 
Georgetown, Encarregado de Negócios, a.i., 1976 e 1978. 
Assunção, Primeiro Secretário, em Missão Transitória, 1980. 
Abu Dhabi, Encarregado de . Negócios, em Missão Transitória, 
1980. 
Washington, Conselheiro, 1981/84. 
Teerã, conselheiro, 1984/86. 
Teerã, Encarregado de Negócios, a.i., 1986 e 1987. 
Teerã, Ministro-conselheiro, 1987. 
Tel-Aviv, Ministro-conselheiro, 1988/90. 
Estocolmo, Ministro-Conselheiro, 1990/93. 
Acra, Embaixador 1994/95. 

V Reunião do conselho Interamericano de Jurisconsultos, El 
Salvador, 1965 (secretário). 
VIII Reunião da "International standard Organization", Tóquio, 
1971 (observador). 
Reunião da comissão Cultural Mista Brasil-Itália, Brasilia, 
1972 (assessor). 
E e II Reuniões da Comissão Mista Brasil-Guiana, 1979 
(assessor) e 1980 (delegado). 
I Reunião de Chanceleres do Tratado de Cooperação Amazõnica, 
1980 (assessor). 
A disposição do Governo do Ceará, 1973/75. 

O Embaixador HELDER MARTINS DE MORAES encontra-se 
nesta data no exercicio de suas funções de Embaixador do Brasil 
junto à ·República de Gana. 

/~,-~_:, .. · --- /"/ 
(Steli:~--~~-;õ~ ~ 

~- -- - . .Miriist.rcj c_ - -- -

Chefe do Departaménto do Serviço Exterior 
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·----·-··· -· ---- -- ----
Dados 3ásiccs Sobre Países 
Pais : SERRA LEOA 

Atualizaç:~o em 
Responsável 

SINTESE 00 PAIS 

Nome Oficial do Pais : REPúBLICA DA SERRA LEOA 
Area em Kmê : 71-740 
Populaç:ilo 4.500.000 Hab. Ano 1994 
Linoua INGL~S <OFIC.) CRIOULO, MENDE E LIMBA 
·D~tã Nacional : ê7/04 
Cacital FREETOWN 
Fronteira com o Brasil 
Colônfa Brasileira DND 
Si$tema de Governo : REPúBLICA PRESIDENCIALISTA <GOV. MILIT.l 

UNIPARTrDARISMO 

A U T O R I D A D E S 

Chefe- de Estado CAPTAIN VALENTINE E· M· STRASSER 

Chefe da Governo CAPTAIN VALENTINE E. M· STRASSER 

Chanceler DR· ALUSINE A. FOFAHAH 

Embaixador no Brasil : N~O POSSUI EMBAIXADOR RESIDENTE 

Chefe <:lo Posto 

Outras Repartições e 
empresas brasileiras 

PRESENÇA BRASILEIRA 

CUMULATATIVA COM A EMBAIXADA EM GANA 
5· VOLTA STREET AIPORT RES. AREA 
TEL: (0023321) 774-908 E 774-921 

05/09/95 
DAF-l 
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r---------------------------1---TEMAS SOBRE O PAIS 

SeaL::estro. em ,1a.nei1o de 1995. de freiras. entre elas 1..1ma 
bl-asileirã. pela- organi=ac;~o rebelde de "Revolucicnary 
Uni i::ed Front-?uf; 1 iberta.das em 21/3/95 ~ 1993 ·- Suspens~o da 
a_;uda eccnômica de 7 bilhões USO do Reino Unido. e1n 
;-~ci-esália a.o qclpe da Estado ( 1992). 
::::;:efuaiados l iberi~nos no pais· 

TEMAS DA AGENDA BILATERAL 

Em 21/03/95. 1 iber:taç~o da frei r a bras i lei r a H i ldebal-d 
jacobv. seqüestrada c.-om oütras 6 freiras italianas .. em 25 de 
janeirQ de 1~93~ por organizaç~o guerrilheira. · 
ZPCAS 

VISITAS OFICIAIS 

N3o há registro ·dR. visitas~ a n3'o sl!r em março de 199'!5, 
quando c Embaixador Helder Martins de Moraes~ à época n~o 
acreditado ~unto ao Governo de Serra Leoa, estev~ em 
Freetown 'negociando. junto às autoridades lcc:ais • .a 
1 ibertação da F·rei r a bras i lei r a. 

ATOS BILATERAIS 

N~o há acordos entre os dois paises• 

COMÉRCIO BILATERAL 

E:::pOrtaçães do Brasil 

I Principais Produtos : 

1-542-826,00 Ano : 1994 

AÇúCAR, TINTAS A BASE DE éLEO, CAMINHÃO 
COM MOTOR E PISTÃO, TINTAS E VERNIZES,
GLUMATO MONOSSóDICO, PAPÉIS E CART~ES. 

I 

i 
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Importações para o B~asil : USS 4.sso.ooa,oo .. Ana: 199e 

P.-ir.cipais Produtos : MINé:RIO DE ALUMINIO, BAUXITÀ NÃO CALCI
NADA, ETC. 
OBS· NÃO HOUVE IMPORTAÇ~ES E:M 1993/94 

E C O N O M I A 

Ano : 1991 I PIB , uss 904.oco.ooo,oo 

) 
~loeoa/Câmbio : LEONE. 1 US$ = 571.14 LEONES, SET/94 

P•inc. Ativ· Zconomica COMé:RCIO E SERVIÇCS (467. DO PIB> i AGRICULTURA í38Y. DO PIB>. 

l 
I 

E}:portacões Tata.is uss t64.oco.ooo,oo Ano' t99e 

P.-incipais Produ'tos ,--orAMANTE. BAUXITA. RUTfLIO; PROD. AGRIC. 
CAFé:, CACAU. MANDIOCA, ARROZ E BANANA 

Importações Tctais uss 148. ooo. occr, oo Ano : 199e 

Principais Produtos : Tli!XTEIS, PETRóLEO, 'vEJCULOS, MAQUINARIA· 

Saldo : USS 16·000-000,00 Pericdo : 199e 

r-----------------------1' INFORMAÇ~ES PARA VIAGEM 
' 

Vôos do Brasil Nl!lo há 

E:-:igê'ncia de Visto 

Fuso Horário : +3 rel. a Brasilia 

Corrente Elétrica 

Padr:!c d'" TV : 

(;4 Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) 
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AVISOS -
DE MINISTRO DE ESTADO 

NO 484/95, de 22 de setembro último, do Minis- · 
tro dos Transportes, referente ao Requerimento no 
1.132, de 1995, de informação, da Senadora Júnia 
Marise. 

NO 8Ss/95, de 28 de setembro último, do Minis
tro da Fazenda, referente ao Requerimento no 1.113, 
de 1995, de informações, ao Senador Jefferson Pe-
res. 

NO 856/95, de 28 de setembro último, do Minis
tro da Fazenda, referente ao Requerimento no 1.078, 
de 1995, de informações, do Senador José Eduardo 
Outra. · 

NO 857/95, de 28 de setembro último, do Minis
tro da Fazenda, referente ao Requerimento no 1.075, 
de 1995, de informações, do Senador Gilberto Mi
randa. 

No 856/95, de 28 de setembro último, do Minis
tro da Fazenda, referente ao Requerimento no1.114, 
de 1995, de informações, do Senador Jefferson Pe-
res. 

No 1.156/95, de 29 de setembro último, do Mi
nistro da Saúde, referente ao Requerimento no 
1.083, de 1995, de informações, da Senadora Bene
dita da Silva 

NO 1.341/95, de 28 de setembro último, do Mi
nistro da Justiça, referente ao Requerimento no 
1.064, de 1995, de informações, do Senador Lúcio 
Alcântara. 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, aos requerentes. · 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

AVISO 
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO 

NO 436/95, do Presidente do Tribunal de Con
tas da União, referente ao Requerimento f12 1.088, 
de 1995, da Senadora Benedita da Silva, de audito
ria extraordinária · 

As informações foram encaminhadas, 
em cópia, á requerente, e ao Presidente da 
Comissão de fiscalização e Controle. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OFÍCIO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

No 772195, de 27 de setembro último, do Minis
tro do Planejamento e Orçamento, referente ao Re-

qÜerimento no 882, de 1995, de-informaçõeS, da Se
nadora Benedita da Silva 

NO 781/95, de 29 de setembro último, do Minis
tro do Planejamento e Orçamento, referente ao Re
querimento no 805, de 1995, de informações, do Se
nador Freitas Neto. 

As informações foram encaminhadas, 
em original e cópia, respectivamente, aos 
requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

PARECERES 

PARECER N"-643, DE 1995 

Da Comissão de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
Cãmara 11"- 136, de 1992 (11"- 479, de 1991, 
na casa de origem), que "Displ)e sobre o 
recebimento de honorários de advoga
do". 

Retalor: Senador Ramez Tebet 

I - Relatório 

Encontra-se sob exame da Comissão de Cons
titição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câ
mara no 136, de 1992 (no 479, de 1991, na Casa de 
origem), que "Dispõe sobre o recebimento de hono
rários de advogado." 

A refereida proposição tem por finalidade disci
plinar a distribuição de honorários de sucumbência 
entre advogados que possuam vínculo de trabalho. 
com pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Não alcança o projeto as hipóteses do empre
gador pessoa física e das sociedades de advoga
dos, que têm como propósito exclusivo o exercício 
da advocacia 

Admite, no entanto, que o advogado com vin
culo empregaticio laça jus aos honorários de sucurn
bência, ainda que o empregador não possua setViÇO 
jurídico organizado. 

11 -Dos Aspectos Juridicos 

O projeto em tela, ao dispor sobre a verba re
cebida pelas pessoas jurfdicas de direito pililico ou 
privado, em virtude de honorários de sucumbência 
fixados em decisão, alcança matéria parcialmente já 
tratada em lei. 

Com efeito, o art 21 da Lei no 8.906, de 4 de 
julho de 1994- Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil -, reza: 

"Art. 21. Nas causas em que for parte 
o empregador, ou pessoa por este repre-. 
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sentada, os honorários de sucumbência são Nesse sentido, consoante o disposto no art 61, § 1 "· 
devidos aos advogados empregados. 11, a e c, da Constituição Federal, esta matéria de lei 

Parágrafo único. Os honorários de su- é da iniciativa privativa do Presidente da República. 
cumbência, percebidos por advogados não Ora, o projeto em comento é originário da Cá-
partilhados entre ele e a empregadora, na mara dos Deputados e, por este motivo, centraria o 
forma estabelecida em acordo.'' . citado dispositivo constitucional, que coloca, confor

Reforça o citado diploma tal disciplinamento ao 
estabelecer no art 23 que: 

"Ar!. 23. Os honorários incluídos na 
condenação, por arbitramento ou sucum
bência, pertencem ao advogado, tendo este 
direito autéinomo para executar a sentença 
nesta parte, podendo requerer que o preca
tório, quando necessário, seja expedido em 
seu favor.• 

Em conseqüência, as disposições do projeto 
que se referem ao advogado empregado e às socie
dades de advogados estão, a nosso ver, prejudica
das. 

Há que se considerar, ainda, o aspecto perti
nente aos advogados que possuem vínculo com en
tes estatais. 

A esse respeito, convém ressaltar que os advo
gados servidores públicos fazem jus aos vencimen
tos corno retribuição pela prestação dos serviços . 
que executam. Tais vencimentos. como ensina 8y 
Lopes Meirelles, compõem-se do vencimento básico 
ou padrão e das vantagens. (in Direito Administrati
vo brasileiro, 1~ ed., ERT, 1989, p. 396). 

Diz o citado autor, ainda, que os vencimentos 
do servidor público "só por lei podem ser fixados, se-· 
gundo as conveniências e as possibilidades da Ad
ministração" (opus cit p. 396). 

Andou bem o legislador, portanto, ao tomar a 
iniciativa de dispor sobre a matéria mediante projeto 
de lei. 

Continua o ilustre mestre esclarecendo que, 
entre as vantagens integrantes .da remuneração do 
servidor público, existe aquela que é paga em razão 
"de um serviço a ser prestado em determinadas con
dições (ex facto offici~. 

A nosso ver, os advogados dos entes estatais 
desempenham tarefas ti picas e, por este motivo, po
deriam ser contemplados com esta vantagem remu-
neratória · 

É bastante plausível, portanto, a tese de que 
os honorários de sucumbência podem intagrar a re
muneração dos advogados servidores públicos. 

Admitindo-se, no entanto, como verdadeira a 
tese anteriormente referida, estar-se-ia dispondo so

. _ bre aumento de remuneração de servidor público. 

me já mencionado, a matéria entre aquelas da inicia
tiva privativa do Presidente da República 

Registre-se, pois, a existência de vício formal 
insanável, que desautoriza a aprovação do projeto, 
no que tange ao recebimento de honorários de su
cumbência pelos advogados servidores públicos. 

III - Conclusao 

Diante das evidências apresentadas, opinamos 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara r? 136, de 
1992, em virtude de a matéria estar em parte regula
da pela Lei r? 8.906194 e, ainda, contrariar norma 
constitucional que dispõe sobre a iniciativa das leis. 

Sala das Comissões, 27 de setembro .de 1995. 
- lris Rezende, Presidente - Ramez Tebet, Relator 
-Lúcio Alcantara -José Bianco- José lgnáclo-. 
Bernardo Cabral - Romeu Tuma - Ademir Andra
de- Benedita da Silva -Josaphat Marinho...:: Ro
berto Requião- Pedro Simon - Edison Lobí!o. 

PARECER f\12 644, DE 1995 

Da·Comissao de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre a emenda de Plená
rio oferecida ao PLC n" 24, de 1993, de 
aU1oria do Deputado Geovani Borges, 
que "acrescenta dispositivo ao art. 61 do 
Código Penal". 

Relator: Senador Ademir Andrade 

I - Relatório 

O projeto de Lei em epígrate acrescenta dispo
sitivo ao art 61, do Código Penal, que trata das cir
cunstâncias agravantes dos crimes no capítulo "Da 
Aplicação da Pena•. 

O projeto teve parecer favorável do relator da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que 
sugeriu duas emendas que buscam, primordialmen
te, aprimorar a redação. Em plenário, uma emenda 
foi oferecida e encaminhada à análise desta Comis
são. 

11 -Voto do Relator 

O projeto de Lei de iniciativa do nobre Deputa
do Geovani Borges, trata a rigor de uma modificação 
na aiínea h do inciso 11 do art 61, para acrescentar 
às hipóteses ali já estabelecidas outra que inclui a .. 



254 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995-

cirtunstãncia de o agente ter praticado o crime con- . ApreSentadO- na Câmara o Projeto recebeu 
tra mulher grávida parecer favorável da Comissão de Constituição, 

A emenda de Plenário oferecida pelo Senador Justiça e de Redação com parecer da lavra do 
Roberto Freire, acrescenta à alínea h, do inciso 11, eminente Deputado Wilson MUier, que conch.iu 
do art. 61, da Lei no. 7.209, de 11 de julho de 1984, pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
que altera o Decreto-Lei n<> 2.848, de 7 de dezembro legislativa e no mérito pela aprovação, apresen-
de 1990 - Código Penal, a seguinte redação: !ando emendas, acolhidas pela Comissão, suge

"Art. 61 ......•..............•.•.••.•••.•••....•••.• _ ..... 

11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

h) contra criança, idoso, infermo, múher grávi
da e pessoa portadora de deficiência • 

O objelivo da emenda é o aumento das garan
tias à pessoa portadora de deficiência, no âmbito da 
legislação penal, bem como, subslih.i a palavra "ve
lho" pOr "idoso•, cuja expressão é consagrada na 
Constituição e na legislação em vigor. 

Assim sendo, face a emenda estar de acordo 
com as normas vigentes, opinamos pela sua aprova
ção, na forma da Subemenda ora apresentada pelo 
Senador José lgnácio, a qual vem aperfeiçoar o ob
jetivo da proposta 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
- lrls Rezando, Presidenta -' Ademlr Andrade, Re
lator - Lúcio Alcanlara - José Bianco - José lg
náclo- Bernardo cabral- Ademir Andrade - Ro
meu Tuma ,.. Benedlla da Silva - Pedro Simon -
Edlson Lobao - Josaphat Marinho -Roberto Re
quiao. . 

SUBEMENDA N21 À EMENDA N2 3- PLENÁRIO 

h) Contra criança, idoso, enfermo, mulher grá
vida e pessoa portadora de deficiência que dilicúte 
ou impossibilite a detesiL 

Brasllia, 27 de setembro de 1995. - Senador 
José lgnáclo Ferreira. 

PARECER N2845, DE 1995 

Da Comlssao de ConsUtulçao, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
camara no. 51 de 1995 (ProJeto de Lei no. 
2.192-B, de 1991 na casa de origem), que 
"estabelece a competência do Júri para 
os crimes contra a economia popular". 

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima 

1 - Relatório 

O Projeto de Lei em exame, oriundo da Câma
ra dos Deputados, de autoria do Deputado Augusto 
de Carvalho, pretende "estabelecer a competência 

·do júri para os crimes contra a economia popular". 

rindo algumas correções. 

li-Voto 

A iniciativa do Parlamentar tem seus méritos 
do ponto de vista material. Inclusive restabelece no 
universo jurldico nacional, uma forma de julgamento 
antes já existente: a competência do júri para jtiga
mento dos crimes cometidos contra a economia po
pular. 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu a 
inslih.ição do júri, assegurando a plenitude da defe
sa, o sigilo das votações, a soberania dos veredic
tos, e a competência para julgamento dos crimes do
losos contra a vida (CF, art. 52, XXXVIII). 

A Carta de 1988 revigorou a soberania dos ve
rediclos retirada pela Emenda Constitucional de 
1969. 

No que se refere a co~ncia, a Constituição 
atua1 é excludente, seja para manter a soberania do 
júri como jtiiz natural dos crimes dolosos contra a 
vida independente de qualquer outro juiz ou prerro
gativa, seja para inibir a ampliação para outras espé
cies delituosas. 

A questão em exame cinge-se a arr"liação da 
competência, fora da determinada em sede constitu
cional. Sobre este ponto diz o Ministro Celso de Mel
lo Filho, do STF, em Constituição Federal Anotada, 
Editora Saraiva, São Paulo, 1984: 

"A regra constitucional estabelece competência 
única e exclusiva do júri, limitada, apenas, aos cri
mes dolosos contra a vida. Esta competência e in
suscetivel de ampliação por meio de normas intra
constitucionais, ressalvadas as hipóteses de prorro- · 
gação legal ou necessária (conexão e continência 
de causas). 

(destaque do autor). 

O comentário do Ministro, embora sob a égide 
da Carta arrterior (196719), encorrtra guarida em ar
gumentos de Pontes de Miranda, e de Fernando 
Costa Tourinho, bem assim em decisão da Suprema 
Corte após o advento da atua1 Constituição. Neste 
sentido a Jurisprudência hodiema manlém a garan
tia constitucional com restrições à sua ampliação por 
via de lei. 



Outubro de 1995 ANAlS DO SENADO FEDERAL 255 

Caso específico e que nutre particulár iriíãrêS
se é a definição da competência do júri na forma 
constitucional, para julgamenlo de crimes praticados 
por militares fora do exercício da função. 

O conteúdo material da proposta é pertinente, 
não obstante o embaraço preliminar de índole cons
titucional. Não existe nenhum impedimento para que 
a iniciativa possa ser apresentada como Proposta de 
Emenda à Constituição. O que não é possível é con
duzi-la, sem prejuízo da constitucionalidade, pela via 
da lei ordinária 

Como efeíto, opino pela rejeição do projeto, 
pela sua inconstitucionalidade, em que pesem os ar
gumenlos levantados em favor do seu mérito, e o 
parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Re
dação, da Câmara dos Deputados. 

Sala das Comissões, em 27/09/95. 
lris Rezende, Presidente.-.Ronaldo Cunha 

Lima, Relalor - Roberto Requi4o - José Agrlplno 
- Líicio Alcan!ara - Ademir Andrade - Pedro Si
mon - Josalhat MarinhO - Romeu Tuma - · 
Bernardo ·eabral -José lgnáclo. 

PARECER N" 646, DE 1995 

Da eomissào de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
camara no. 78, de 1995 (Projeto de Lei n" 
3.811-A, de 1993; na Casa de origem), que 
"Altera dispositivos do Código de Pro
cesso Civil relativos ao procedimento su
marfssimo ... 

Relator: Senador Josaphat MarinhO 

Relatório 

Oriundo do Poder Executivo, o projelo de lei 
em exame, já apreciado pela Câmara dos Deputa
dos, nos termos do § 12. do art. 61 da Constituição 
Federal, "altera dispositivos do Código de Processo 
Civil, relativos ao procedimento sumaríssimo.• 

2. Recebeu naquela Casa parecer favorável da 
Comissão de Constitr.íção e Justiça e de Redação, 
pela constitucionalidade, juridicidade, e técnica legis
lativa, recusadas as emendas apresentadas naquele 
órgão. Quanto ao mérito, o parecer foi pela aprova
ção do Projero, com emenda, e rejeição das emen
das apresentadas na Comissão. 

3. A Exposição de Motivos, encaminhada ao 
Excelentíssimo Presidente da República pela Comis
são de Juristas que analisa a reforma do CPC, no 

1 que se refere ao procedimento alualmente danam;. 
· nado sumaríssimo, diz em resumo: 

• A propos!a resulta de estudos efetua
dos pelo lnstitulo Brasileiro de Direilo Pro
cessual e pela Escola Nacional de Magistra
tura, com amplo apoio do Ministério da Justi
ça, que, buscando democratizar a reforma 
do ordenamento codificado, realizou numero
sos encontros e simpósios. Seu texto básico. 
amplamente divtAgado, foi obje1o de análise 
de advogados, magistrados, representantes 
do Ministério PCblico e professores. 

A redação final do projeto foi elabora
da por uina ,comissão de especialistas na 
matéria, sob a coordenação dos Ministros 
Sálvio de í;'Tgueiredo Teixeira (presidente) 
e Alhos Gusmão Carneiro, secretariada 
pela DesembaT!,Jadora Fátima Nancy An-. 
drighi, e· contou com a participação dos 
professores :-'1-d~ Pellegrini Grirí<iver, Celso· 
Agrícola Barbi, Humberlo Theodoro Júnior, 
José CariO:s Barbosi! Moreira; José Eduar- . 
do Carreira Alvim, Kazuo Watànime e Sér- · 
gio Shaíorie Fadei, levadas em Considera
ção as inúmeras c.ríticas e sugestões rece-
bidas no'àmplo deb~e. · · · 

A p!l:ipesta ·ora encaminhSdil·diz res
peilo ao procedimento que o Cóéligo de Pr'o'- · 
cesso CiVil denominou, impropÍiamente, de· 
•sumaríssimó", máXime ante a ·adoÇão de! 
um procedimenlo realmente sumaríssimo 
para as causas processadas perante os Jui-. 
zados Especiais previslos no art.. 9~ da 
Constituição Federal> · · · -

Embora as normas vigentes·possarn,.à 
primeira v~ta. realizar o ideal d~ (;9ncentra
ção e oralidade, na aplicação, revelam detei-. 
tos de tal monta que advogados militantes e 
a própria doutrina estão a exigir urgente re
formulação. 

Os maiores defeitos da atual sistemá
tica residem na impossibilidade do· julga
mento antecipado da lide-quiçá <1 maior con
quista do Código de Processo Civil em vigor 
-, e na inciusão, no rol das causas que auto
rizam o procedimenro sumaríssimo. de açõ
es que demandam provas complexas e de
moradas. Outrossim, a intervenção de ter
ceiros se tem revelado como causa freqüen
tfssima de procrastinação do processo, des
caracterizando totalmente suas pretendidas 
sumariedade e simplicidade. 
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Dentre as alterações prop;;stas; mere: -- - ctiência,- ou- ·,:.(i- subseqíiEmte decêr.iú (art 
cem destaque: 231)." 

a) o procedimento passa a denominar
se "procedimento sumário"; 

b) é racionalizado o elenco das causas 
sujeitas a esse procedimento, afastando 
aquelas que normalmente exigem um con
traditório de maior amplitude (art 275, § 2"); 

c) a possibilidade de realização de pro
va pericial é mantida, mas com sugestões 
simplificadoras e a previsão de conversão 
do procedimento sumário em ordinário, nos 
casos em que é necessária prova técnica de 
maior complexidade (art 276; 277, § 5"; 
278; 280, letra b); 

d) para permitir maior eficiência ao rito 
sumário, é prevista uma audiência inicial de 
conciliação, para a qual será o réu previa
mente citado. Com a adoção de prática cuja 
eficiência foi comprovada nos juizados de 
Pequenas Causas, o juiz "poderá" ser auxi
Kado por conciliador (arl 277, §§); 

e) não obtida a conciliação nessa au
diência preliminar, será a defesa oferecida 
de imediato, possibilitando-se, na oporb.mi
dade, a extinção do processo (art. 329) e o 
julgamento antecipado da lide (art 330). Se 
necessário, designará o juiz audiência de 
instrução e julgamento (art 268 e§ 2Q); 

f) pelo código vigente, é proibida a re
convenção no procedimento dito sumaríssi
mo (art. 315, § 2Q), o que motiva, com extre
ma freqüência, o ajuizamento de ações co
nexas, v.g., nos acidentes de trânsito porco
lisão de veículos e danos recíprocos. O pro
jeto resolve o problema permitindo, em ação 
"d~lice", que o réu, na contestação, formule 
pedido em seu favor, desde que fundado 
nos mesmos fatos (art278, § 1"); 

g) o projeto incorpora os modernos 
métodos de documentação processual (arl 
279); 

h) afastando, como já foi referido, a 
maior causa de lentidão e •ordinarização" do 
procedimento sumário, o projeto veda a in
teNenção de terceiro, exceto nos casos de 
assistência e de recurso de terceiro prejudi
cado (art. 280, letra a). Evidente que even
tuais pretensões regressivas serão exerci
das em demanda autõnorna; 

i) o projeto, em atitude realística, esta
belece que a sentença será proferida na au-

4. ~o que éabe ressaltar no relatório, com fun
damento na exposição de motivos. 

Discussao 

5. As alterações e inovações ora enliiiiadas 
certamente seNirão para aprimorar a prestação ju
risdicional e a1ustar à realidade o procedimento an
tes denominado sumaríssimo. A proposta exclui do 
âmbito do processo sumário ações que exigem pro
vas complexas e demoradas, que desvirtuam a natu
reza e a celeridade do procedimento. Corrige alguns 
defeitos-, que de hã muto reclamam correção -, ao 
simplificar as provas periciais e prever a conversão 
do procedimento sumârio em ordinârio; ao estabele
cer a possibilidade de julgamento antecipado da lide 
e a ocorrência de audiência inicial de conciliação, 
além de facultar ao réu, na contestação, formular pe
dido a seu favor. 

Parecer 

6. Desta forma, somos pela constitucionalida
de, legalidade e juridicidade do presente projeto, e, 
quanto ao mérito, por sua aprovação, nos termos em 
que foi remetido pela Casa de origem 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1995. 
- lris Rezende, Presidente - Josaphat Marinho, 
Relator - Bernardo Cabral - Benedita da Silva -
Roberto Requilio - Ademir Andrade - Pedro Si
mon -Lúcio Alclintara -José Agripino- José lg
nácio - José Bianco - Josaphat Marinho - Edi
son Lobão. 

PARECER ~ 647, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do vencido, para o turno 
suplementar, do Projeto de Lei da cama
ra n~ 47, de 1993 (n" 2.522, de 1989, na 
Casa de origem). 

A Comissão Diretora apresenta a redação do 
vencido, para o turno suplementar, do Projeto de Lei 
da Câmara n" 47, de 1993 (n" 2.522, de 1989, na 
Casa de origem), que altera o art. 40 da Lei n" 
6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre 
llledldas de prevenção e repressão ao trãfico ilícito e 
LISO indevido (je substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência tisiCa ou psíquica, e dã ou
tras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro 
de 1995. - Teotonio Vilela Filho, Presidente- Ney , . 
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Suassuna, Relator - Antonio Carlos Valadares - Relator: Senador José Roberto Arruda 
Levy Dias. • O Projeto de Lei do Senado n" 197, de 1995, 

ANEXO AO PARECER N• 647, DE 1995 apresentado pelo nobre Senador Hugo Napoleão, 
regulamenta os procedimenfos referentes, ao Oepó
sno Legal de publicações junto à Biblioteca Nacional 
com o intuito p'recípuo de assegurar; na forma da lei, 
o processo de registro e guarda da bibliografia na
cional, criando condições para a permanente atuali
zação da Bibliografia Brasileira Corrente e estabele
cendo condições indispensáveis para a adequada 
preservação dessa fundamental vertene da nossa 
produção cultural. 

Altera o art 40 da Lei n• 6.368, de 21 
de outubro de 1976, que dispOe sobre 
medidas de prevençao e repressao ao 
tráfico ilfcito e uso indevido de susbtan
cias entorpecentes ou que detenninem 
dependência tisica ou pslquica, e dá ou
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar!. 1• O art. 40 da Lei n<> 6.368, de 21 de outubro 

de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 40. O órgão que for detentor de 
substâncias entorpecentes ou que determi
nem dependência física ou psíquica manterá 
registro atualizado dessas substáncias. 

§ 12 O órgão competente do Ministério 
da Saúde ou congénere estadual será infor
mado da apreensão de substâncias entorpe
centes ou que determinem dependência ffsi
ca ou psíquica, que possuam propriedades 
terapêuticas, cabendo-lhes decidir sobre seu 
aproveitamento industrial ou farmacêutico. 

§ 2" Quando se tratar de plantação ou 
quantidade que tome difícil o transporte ou a 
apreensão da substância na sua totalidade, 
a autoridade policial recolherá quantidade 
suficiente para exame pericial; destruindo o 
restante, de tudo lavrando auto circunstan
ciado. 

§ 32 As substãncias apreencfKias seráo: 
I - encaminhadas ao órgão competen

te para uso industrial ou farmacêutico, des
de que possuam utilidade terapêutica; 

11 - destruídas pela autoridade policial, 
após laudo pericial definitivo, com a presen
ça das autoridades judiciais, sanitárias e do 
Ministério Público, quando classificadas üe
gais em listagem dos órgãos competentes 
nacionais e internacionais. • 

Art 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 32 Revogam-se as ãiSpOSições em contrário. 

PARECER N2 648, DE 1995 

~~~odeEwcaçaosobreo 
Projeto de Lei do Senado n" 197, de 1995, 
que "dispO& sobre o Depósito Legal de 
publicaçOes na Biblioteca Nacional". 

O presente Projeto de Lei resgata e atualiza o 
indispensável mecanismo do depósito legal, de tal 
forma que o Estado possa efetivamente, exercer 
com eficácia o seu papel constitucional no que se re
fere ao controle, ao registro e à preservação da pro
dução bibliográfica nacional. 

Cumpre salientar a urgente necessidade de 
atualização merecida j:Jela matéria, uma vez que a 
norma em vigor data do início do século e encon
tra-se inteiramente defasada e incapaz de instru
mentalizar de forma adequada os órgãos setoriais 
que se encarregam da preservação da memória 
nacional. 

O projeto em tela contel11lfa, inclusive, as re
centes tecnologias utilizadas na produção de infor
mação, cuja preservação não fazia parte da vetusta 
legislação em vigor. Este cuidado está bem configu
rado no art. 2", 11, ao ampliar o conceito de obra inte
lectual, prevendo a eventualidade de ocorrência de 
suporias físicos diferenciados, peculiares ao nosso 
tempo. 

Há que se ressaltar como virtude essencial do 
Projeto de Lei em exame, a pt.blicação regular da 
Bibliografia Brasileira, enquanto instrumento funda
mental de divulgação da nossa produção cultural, 
tanto no território brasileiro, como no exterior. 

É exatamente esta divulgação que garante a 
permanência de uma das mais relevantes fontes do
cumentais da cultura brasileira, propiciando as con
dições ideais para o estreitamento de relações entre 
o Estado - enquanto responsável pela conservação 
e disseminação dessas fontes, por intermédio da Bi
blioteca Nacional - e a sociedade - que produz e 
realimenta as referidas fontes, por meio do mercado 
editorial e dos produtores ctJturais. 

Em exame na Comissão de Educação para de
cisão terminativa, o Projeto recebeu, no prazo regi
mental, as Emendas de no 1 e 2, ambas de autoria 
do Senador T eotônio Vilela Filho, que passamos, em 
seguida, a apreciar. 
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· Eme..,da n2 1 

Dê-se ao ar!. 22 do projeto a seguinte redação: 

"Ar!. 2• Para os efeitos desta Lei consi
dera-se: 

I - Depósito Legal a exigência de envio à Bi
blioteca Nacional de 2 (dois) exemplares de todas as 
publicações produzidas em território nacional, por 
qualquer meio ou processo; 

11 - Publicação: 
a) toda obra intelectual comunicada ao público, 

em suporte físico resultante de qualquer processo 
de produção que tenha ou não sofrido algum tipo de 
alteração no conteúdo, tais como revisão, correção, 
ampliação ou condensação, e que se destine a dis
tribuição gratuita ou à venda; 

b) toda publicação que apresente variação na 
forma ou suporte físico; · 

c) a edição fac-similar, 
III - Autor, Editor ou Produtor de Obra, pessoa 

física ou pessoa jurídica respÓnsável pela produção 
de publicação. 

Parágrafo único. Exclu~se da abrangência des
te artigo a obra audiovisual regida pela Lei no 8.401, 
de 8 de janeiro de 1992." 

A Emenda em exame, ao suprimir a· categoria 
"nova publicação", constante do Projeto de Lei, e ao 
introduzir as características que lhe são próprias no 
inciso que diz respeito à definição de "publicação", 
conbibui para que o texto legal ganhe em clareza e 
em coerência, em favor do aprimoramento da sua 
técnica legislativa 

Manifestamo-nos, portanto, pela aprovação da 
Emenda 1-CE. · -

Emendan22 

Dê-se ao art. 42 do projeto a seguinte redação: 

"Ar!. 42 São equiparadas a publicações 
nacionais, para efeito do Depósito Legal, as 
provenientes do exterior, que trouxerem indi
cações do editor domiciliado no território na
cional." 

A categoria "publicação" é definida, no Projeto 
de Lei, com base no conceito de obra, sendo aqueia, 
pois, mais abrangente que este, Dessa forma, a 
emenda, ao propor a substituição de expressão 
"obra" por "publicação", confere maior coerência ao 
texto e concorre para o seu aperfeiçoamento. 

Somos, portanto, pela aprovaçi!kl da Emenda 2. 
Por seu indiscutivel mérito e por entendermos 

·que o Projeto de Lei do Senado no 197, de 995, 

-OutUbro ck 1"995 -

· ~lende aos ~~isitos de co!!~tih.!C;~mld:ode, J'-'!idb~ 
dade e boa técnica legislativa, pronunciamo-nos fa
voravelmente à sua aprovação, nos termos das 
emendas já apreciadas. 

Sala das Comissões. 21 de setembro de 1995. 
- Roberto Requiao, Presidente- José Roberto Ar
ruda, Relator - Coutinho Jorge, Gerson Camata, 
Jader Barbalho, Hugo Napoleao, Joao Rocha, 
Marina Silva, Lauro Campos, EmHia Fernandes, 
Bello Parga, Beni Veras, Lúcio Alcântara, Osmar 
Dias. 

TEXTO FINAL, APROVADO NA COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO, AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO N" 197, DE 1995 

Dispõe sobre o Depósito Legal de 
publicaçOes na Biblioteca Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 A presente lei regula o Depósito Legal 

de publicações, com o objetivo de assegurar o con- · 
trole e a guruda de produção intelectual nacional, 
além de possibilitar a elaboração e divulgação da 
Bibliografia Brasileira corrente, visando à defesa e à __ 
preservação da memória nacional. 

Art 22 Para os efeitos desta lei considera-se: 
I ~ Depósito Legal a exigência de envio à Bi

blioteca Nacional de 2 (dois) exemplares de Iodas as 
plillicações produzidas em território nacional, pôr 
qualquer meio ou processo: 

11 - Publicação: 
a) toda obra intelectual comunicada ao público, 

em suporte físico resultante de qualquer processo 
de produção que tenha ou não sofrido algum tipo de 
alteração no conteúdo, tais como revisão, correção, 
ampliação ou condensação, e que se destine a dis
tribuição gratuita ou à venda; 

b) toda publicação que apresente variação na 
forma ou suporte físico; e 

c) a edição fac-similar; 
III - Autor, Editor ou Produtor de Obra, pessoa 

física ou pessoa jurídica responsável pela produção 
de publicação. 

Parágrafo único. Exclu~se da abrangência des
te artigo a obra audiovisual regida pela Lei no 8.401, 
de 8 de janeiro de 1992. 

Art. 3"- O Depósito Legal será efetuado pelos 
Autores, Editores ou Produtores de plillicações, até 
90 dias após sua edição. 

Art 42 São equiparadas a plillicações nacio
nais, para efeito do Depósito Legal, as provenientes 
do exterior, que trot!Xerem indicações do editor do- · 
miciliado no território nacional. 
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Art 5" A Biblioteca Nacional publicará, regular
mente, em contrapartida ao Depósito Legal, a Bibli
ografia Brasileira que terá pôr fim principal registrar 
e divulgar as aquisições efetuadas em virtude desta 
lei. 

Art 6º- Esta lei também abrange as publicações 
oficiais dos níveis da Administração Federal, Esta
dual e Municipal, direta e indireta. 

Art 7Q A Biblioteca Nacional utilizará o Código 
do Internacional Standard Book Number (ISBN) 
como forma de controle do recolhimento do depósito 
legal previsto nesta lei. 

Parágrafo único. Competirá à Biblioteca Nacio
nal fornecer o serviço de controle do ISBN. 

Art 8" Ficam revogados o Decreto n" 1.825, de 
20 de dezembro de 1907 e as demais disposições 
em contrário. · 

Art 9Q Esla lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senador Roberto Requiao, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O ex

pediente lido vai à pWiicação. 
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1Q 

Secretário em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

OFICIO n" 21/9!H::E 
·Brasma,21 de setembro de 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 2", do artigo 91 do Regimento 

Interno, comunico a Vossa Excelência, que estaCo
missão aprovou o Projeto de Lei do Senado n" 197, 
de 1995, que "Dispõe sobre 0 Depósito Legal de pu
blicações na Biblioteca Nacional. • 

Atenciosamente, Senador Roberto Requlao, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Com 
referência ao expediente que acaba de ser lido, a 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos 
do art 91, §§ 39- a 6º- do Regimento Interno, combi
nado com o art. 49-da· Resolução n" 37, de 1995, do 
Senado Federal, abrir-s&-á o prazo de 5 dias úteis 
para a interposição de recurso por um décimo da 
composição da Casa. para que o Projeto de Lei do 
Senado n" 197195, cujo parecer foi lido anteriormen
te, seja apreciado pelo Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 
a mesa, ofício que será H do pelo Sr. 1 Q Secretário 

. em exercício, Senador Jefferson Peres. 

É lido o seguinte 

Ofício 233195 Brasília, 4 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, · . 
Em cumprimento às normas regimentais desta 

Casa, comunico a Vossa Excelência que, a partir 
desta data, passo a integrar a bancada do Partido 
da Social Democracia Brasileira- PSDB, no Senado 
Federal. 

Aproveito a oportunidade para apresentar ao 
ilustre Presidente protestos de estima e distinta con
sideração. 

Atenciosamente, - José Roberto Arruda, 8&
nador. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O. ex
pediente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Peres. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO W 281, DE 1995 

Dispõe sobre a leitura de jornais .e 
revistas como atividade CUITicular. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art 12 A leitura de jornais e revistas será ativi

dade curricular do ensino médio e das séries finais 
do ensino fundamental. 

Art 22 A atiVidade a que se refere o artigo an
terior preferentemente terá caráter interdisciplinar, 
integrando o curriculo pleno da escola, conforme os 
seus objetivos, a sua realidade especifica e os r&
cursos disponíveis. 

Art 32 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 42 São revogadas as disposições em con
trário. 

Justificação 

O dinamismo da informação e da sociedade 
hoje requerem uma ligação mais íntima entre os cur
rlcufos e a vida dos educandos. Embora o livro didá
tico seja recurso indispensável, sobretudo na nossa 
realidade, o alunado não pode ater-se apenas aos 
textos escolares. É preciso introduzir os meios de 
comunicação na escola, como forma de acerlar o 
passo com o seu contexto social. A leitura critica de 
jornais e revistas, pelo menos no ensino médio e 
nas séries finais do ensino fundamental, constitui 
meio de formar cidadãos e futuros leitores, capazes 
de estar conscientes do mundo ao seu redor e de 
separar o joio do trigo, uma vez inseridos na teia de 
comunicações. . ·. 



ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

Não pretende o ·presente Projeto.criar um com-.. · · Nos temos d-o disposto no art. 216 do Regi-
ponente curricular novo e específico, com carga ho- mente Interno do Senado Federal, combinado com o 
rária na grade curricular, o que seria altatnente de- previsto no art 50, § 2• da Constituição Federal, re-
saconselhável segundo a experiência nacional e in- queira seja encaminhada ao Ministro da Agricultura, 
temacional. Ao contrário, a leitura de tais periódicos do Abastecimento e da Reforma Agrária a seguinte 
vem fortalecer e vivificar os currículos existentes, in- solicitação de informações: 
tegrando mais de um e, quando possível, todos os 1 - Por que o Estado do Pará não foi contem-
componentes curriculares em determinadas situaçõ- piado no Programa de Distribuição Emergencial de 
es. Sendo ainda a organização curricular estanque Alimento - PRODEA 11, executado pela Conab? 
em muitos estabelecimentos, a atividade aqui pro- 2 - Quais critérios definiram a escolha dos Es-
posta pode servir de fio condutor a várias áreas do tados, pólos e Municípios beneficiados? 
conhecimento e à realização de projetas sobre te- 3- De que depende a inclusão de pólos e Mu-
mas atrativos da atuaiidade vivida por discentes e nicípios do Estado do Pará no Programa? 
docentes. . . Justifica ão 

Ademais, esta Proposição, considerando a va- ç 
riedade de situações de um país-continente, respeita O requerimento. de informações ora apresenta-
o projeto próprio de cada escola, que deve ser ade- do insere-se no âmbito da competência fiscalizadora 
quedo à sua realidade e aos seus recursos disponí- do Congresso Nacional, constitucionalmente defini-
veis. da, que, no presente caso, toma-se imprescindível 

Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. - para encontrar explicações que justifiquem a não ln-
Senador Júlio Campos. clusão do Estado do Pará no Programa de DistnbUI

ção Emergencial de Alimentos - PRODEA 11, do Mi-
(A Comissão de Educação - Decisão nistério da Agricultura, do Abastecimento e da -Relo r-

Terminativa.) ma Agrária, executados pela Conab. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) _ o pro- Este Programa tem como base a Lei n2 
jeto será publicado e remetido à comissão compe- 8.944194, que autoriza a Conab a doar às populaçõ-
tente. es carentes 400 mil toneladas de produtos oriundos 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo dos Estoques Piíblicos do Governo Federal. Está 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jefferson também regulamentado e disciplinado na Exposição 
Péres. de Motivos n2 12, aprovada pelo Excelentíssimo Se

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•1.310, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regi

mento Interno do Senado Federal, a tramitação con
junta dos Projetes de Lei do Senado nO 1 02 e 1 03 de 
1995, por tratarem da mesma matéria 

·Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. Se-
nador Ademir Andrade, PSB _ PA - ·· 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) _ O re
querimento lido será incluído em Ordem do Dia 
oportunamente, consoante o disposto no art 255, 11, 
c, 8, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
. Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jefferson 

Peres. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N01.311, DE 1995 

Senhor Presidente, 

nhor Presidente da República em 26-5-95. 
Entretanto, tendo sido iniciado em julho/95, até 

o presente momento, para surpresa nossa, não foi 
incluído o Estado do Pará neste Programa, compro
metendo as expectativas de amenizar o sofrimento 
das populações mais carentes desse Estado. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. - Se- -
nadar Adem ir Ar drade, PSB-PA. 

(A Mesa para decisão.) 

. O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re- -
querimento lido será despachado à Mesa para deci
são, conforme o inciso III do art. 216 do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 
Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Jefferson 
Peres. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N•1.312, DE 1995 

Solicita a retirada do PLS 165/95, 
que dispõe sobre a aplicaçao das recei
tas provenientes das privatizações. 
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-·· . 
Senhor Presidente 
Nos termos do art 256, alínea a, do regimen1o 

interno do Senado Federal, solicito a retirada do Pro
jeto de Lei do Senado ~ 165/95, de minha autoria, 
que trata da aplicação das receitas provenientes das 
privatizações. 

Justificaçao 

O Projeto supracitado foi apresentado no senti
do de socorrer grandes problemas existentes no 
País e principalmente no Nordeste. Visava, inicial
mente, a aplicação dos recursos provenientes das 
privatizações na conclusi!o de obras de açuda~ em, 
barragem, irrigações, adutoras e no setor de saúde. 

O Projeto mereceu Parecer do nobre Senador 
Freitas Neto, achando por bem apresentar substituti
vo, sendo aprovado na Comissao de Assuntos Eco
nómicos com modificações. 

As alterações aprovadas descaracterizaram 
sobremaneira a idéia inicial, dando outro encaminha
mento à aplicação dos recursos provenientes das 
privatizações. Por essas razões e tendo em vista a 
Emenda Constitucional que cria a Contribuição Provi
sória sobre Movimentação Fmanceira, ~ Relatoria 
me coube, carreando recursos consideráveis para a 
área da saúde, entendo mais adequado a suspens!io 
do Projeto apresentado por este pariamentar. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. - Se
nador Lúcio Alcântara. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O re
querimento será pl.blicado e incluído na Ordem do 
Dia, nos termos do disposto no art 256, § 2", b, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Ney S~na) -O Pro
jeto de Lei da Câmara n" 78195 (~3.811/93 na Casa 
de origem), cujo parecer foi lido anteriormente, ficará 
sobre a mesa durante cinco dias úteis, a fim de rece
ber emendas, nos termos do art 235, 11, d, do Regi
mento Interno, combinado com o art 42 da Resolu
ção ~ 37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassllla) - De acor
do com o disposto no parágrafo único do art. 254 do 
Regimen!o Interno, combinado com o art 42, da Reso
lução ~ 37/95, fica aberto o prazo de 48 horas para in
terposição de recurso por um décimo dos membros do 
Senado para que o Projeto de Lei da Câmara ~ 
136/92. (n" 479/91, na Casa de origem), cujo parecer 
foi lido anteriormente,continue em tramitação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Foi 
encaminhado à publicação parecer da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania que conclui, 
por unanimidade, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei da Câmara n" 57, de 1995, (n• 
2.192/91 na Casa de origem), que estabelece a 
competência do júri para os crimes contra a econo
mia popular. · 

A Presidência, nos termos do art. 101, § 1•, do 
RegimenlO Interno, determina que a matéria seja de
finitivamente arquivada. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Pre
sidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofí
cio ~ 2.681195, encaminhando dados referentes à 
Dívida dos Governos Estaduais, Municipais e do 
Distrito Federal, disponíveis· naquele Órgão, tendo 
por base o mês de agoslO do corrente ano. (Diver
sos~ 114, de 1995) 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Ecciilõ
micos. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Esgo
tou-se ontem o prazo previsto no art 91, § 3", do 
Regimento Interno, combinado com o art. 42 da Re
solução n" 37, de 1995, do Senado Federal, sem 
que tenha sido interpos!o recurso, no sentido da 
apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias: 

-Projeto de Resolução n" 104, de 1995, que sus
pende a execução dos Decretos-Leis n"S 2.445, de 29 
de junho de 1988, e 2.449, de 21 de julho de 1988; e 

- Proje!o de Resolução ~ 1 05, de 1995, que 
suspende a execução de dispositivos do Decre!o-Lei 
no 2.288, de 23 de julho de 1986. 

As matérias foram aprovadas em apreciação 
conclusiva pela Comissi!o de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

Os projelOs vão à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Encer

rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei da Câmara no 153, de 1993 (n" 
1.348188, na Casa de origem), que insti!I.i a obriga
toriedade de indicação do Registro Geral e CPF dos 
interessados nas certidões expedidas pelos cartórios 
distribuidores e de protes!o. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria será incluída em Ordem do Dia, 

oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Jefferson Péees. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 1'1! 108, DE 1995 

. Altera o parágrafo único do art 107 
do Regimento Interno do Senado Federal. 
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C; ~en:;:Jo Fede, ~I r~ 11 e: 
Art. 12 O Parágrafo único do art. 1 ü7 do Regi

. mento Interno do Senado federal passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 107 ..•...•.•...•••.......• :.--·--···-·---
Parágrafo único. O funcionamento das 

comissões permanentes, quando em convo
cação extraordinária, não poderá coincidir 
com os horários das que estiverem funcio
nando em reunião ordinária, e, em qualquer 
hipótese, a reunião da comissão permanen
te ou temporária não poderá coincidir com o 
tempo reservado à Ordem do Dia das ses
sões ordinãrias do Senado." 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 3" Revogam-se as disposiQiles em contrá-
rio. 

Justificação 

O bom funcionamento do Poder Legislativo re
quer a mãxima disciplina possível, que deve ser con
seguida através da racionalização de seus traba
lhos, e uma ideal organização no que concerne aos 
horários de reunião de seus órgãos. Sabe-se, hoje, 
que o cerne das tarefas parlamentares encontra-se 
nas comissões técnicas, incumbidas da anãlise 
aprofundada das propostas, tanto no que diz respei
to à sua juridicidade quanto ao seu mérito. Assim, 
deve ser evitado, tanto quanto possível, os atropelos 
de horários do funcionamento das comissões, para 
que a aludida boa organização dos trabalhos seja al
cançada 

Ademais, a disciplina no que tange aos horá
rios engendra eficiência e mais celeridade, condiçõ
es indispensãveis para o cumprimento da nobre mis
são conferida ao Parlamento. 

Dessa forma, apresentamos a presente iniciati
va, que, se aprovada, cremos !rá con!ribtir para re
forçar a crescente busca de aperfeiçoamento da ins
tituição parlamentar, busca essa consentânea com o 
interesse de toda a Nação. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. - Se
nador Sebastião Rocha. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. 107. As reuniões das comissões perma
nentes realizar-se-ão; 

2! ~·9 or\tir:: .. 'f.,_·s,_ ~Oi,;M ... :mef)!é:, duran'le ca ;:,~
são legislativa ordinária, nos seguintes dias e horá
rios: 

1 - Comissão de Assuntos Econõmicos: às ter
ças-feiras, dez horas; 

2 - Comissão de Serviços de Infra-Estrutura: 
às terças-feiras, quatorze horas; 

3 - Comissão de Consti!J..ição, Justiça e Cida
dania: às quartas-feiras, dez horas; 

4 - Comissão de Assuntos Sociais: às quartas
feiras, quatorze horas; 

5 - Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional: às quintas-feiras, dez horas; 

6 - Comissão de Educação: às quintas-feiras. 
quatorze horas. · 

b) se extraordinárias, mediante convocação es
pecial para dia, horário e fim indicados, observado, 
no que for aplicãvel, o disposto neste Regimento so
bre a convocação de sessões extraordinárias do Se
nado; 

c) as comissõés parlamentares de inquérito 
reunir-se-ão em horário diverso do estabelecido.para 
funcionamento das Comissões Permanentes. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a reu
nião de comissão permanente ou temporãria não po
derá coincidir com o tempo reservado à Ordem do 
Dia das sessões ordinãiias do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O pro
jeto será pt.tllicado e, em seguida, ficará sobre a 
mesa dlJ'arlle 5 dias úteis, a fim de receber emen
das, nos termos do arl. 401, § 12, do Regimento ln
terno, quando, findo esse prazo, será despachado à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à 
Comissão Diretora 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Sobre a 
mesa, oficio que será H do pelo Sr. 1 Q Secretãrio em 
exercício, Senador Jefferson Peres. 

t: lido o seguinte 

OF. NQ 648195 BP-PUPSDJPSC 
Brasma, 3 de outubro de 1995 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência 

os Deputados De Velasco, em substi!J..ição ao Depu
tado Valdemar Costa Neto, como titular, e Marqui
nho Chedid, como suplente, para integrarem a Co
missão referente à Medida Provisória rJ9. 1.124195 
("Dá nova redação ao art. 2" da Lei n"- 8.644, de ja
neiro de 1994. ") 

Na oportunidade, reitero a Vossa EXcelência 
meus proteslos de elevado apreço e distinta consi-
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deração. - Depulado Valdemar Cosia Neto, Líder 
do Bloco PUPSD/PSC. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Será 
feila a substituição solicitada 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si

mon. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral. 
V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não é esta 
a primeira vez, e não será a última, que vou ocupar 
es1a tribuna em defesa da Zona Franca de Manaus. 

Para aqueles que não vivem naquele longín
quo Estado, talvez possam parecer fáceis as dificuf-. 
dades, as necessidades, os invios caminhos pelos 
quais a população do Amazonas se viu obrigada a 
atravessar por aqueles que teimam em desrespeilar 
o território amazonense. 

Tenho álfo, Sr. Presidente, e o faço lamentardo, 
que o Governo Federalla!Xas vezes 1réta o meu Es1ado 
como entealo, quando deveria ser o p·irneiro a aben
çoar-lhe, pelo filho legítimo que é das suas riqueza;. 

Nessa trajefória, a Zona Franca de Manaus 
tem enfrentado dois grandes problemas. Há aqueles 
que defendem a sua extinção, por entenderem, 
numa "vesguice" abominável, que o seu modelo de 
desenvolvimento está superado; e outros - menos 
ainda do que seria possível admitir - são os que pro
movem, facililam e até fazem um conúbio indisfarça
do: o contrabando. 

Por essa razão, volto à tribuna 

O contrabando que se opera através da Ciudad 
dei Leste é o maior rnaffeitor dentre todos os que se
riam possíveis na produção do maleficio que se aba
te sobre a Zona Franca de Manaus - direi melhor, 
Sr. Presidente, sobre toda a indústria nacional. Tais 
mercadorias atravessam a fronteira, em Foz do 
lguaçu, e abastecem o comércio formal e infonnal 
de tantas cidades bmsileiras. 

E o que é mais grave: conforine estudo feito por 
várias entidades profissionais, C4o trabalho se encon- · 
tra à minha frente, "os estragos são muito maiores que 
os anunciados pelos relatórios sobre sonegação de 
iiJll(lSios. O comércio ilegal obriga os empreendedo
res a engavetarem projetes de investimentos em am
pliação e'ou diversificação dos negócios." 

.E continua o trabalho feito por essas organiza
ções que defendem os trabalhadores da Zona Fran

. ca de Manaus. 

É impo~ivel com~tir com um adver
·- sário que tem custo operacional zero, tem a 
. coragem de anunciar seus produtos em jor
nais e montam lojas com placas na porta, 
como se tudo estivesse bem. É uma conCor
rência desleal. 

Mais adiante, Sr. Presidente, registra o tes
temunho de uma associação que é absolutamen
te, nesta matéria, despida de qualquer outro in-
teresse. · 

O que diz a Associação Brasileira das Indús
trias de Compuladores - ABICOMP: 

Calcula que, somente em 1991 , 144 
mil computadores pessoais e milhões de 
componentes entraram ilegalmente no Pais, 
rendendo US$500 milhões aos contraban
dislas e nenhum imposto e nenhum empre
go. Ou seja, 60% dos microcomputadores 
vendidos no Brasil, naquele ano, foram con
trabandeados. Estima-se que, a cada mês, 
12 mil micros contrabandeados são vendi-
dos e apenas a mil nacionais. · 

Gostaria de dizer que esse testemunho parcial 
mostra, à saciedade, que as autoridades responsá
veis para colocarem um freio ao contrabando, sobre
tudo nesse oriundo da Ciudad dei Leste, e que tem 
aqui como filial a chamada "Feira do Paraguai", 
nada fizeram. Há dias, houve a chamada blitz e, no 
entanto, já voltaram à carga com a entrega de novos 
produtos, com o sacrifício daqueles empregos, das 
indústrias e do comércio da minha terra. 

Sr. Presidente, quando tudo isso está a aconte
cer, quando não ecoa a voz dos que reclamam con
tra esse estado de coisas, uma terceira medida se 
tenta abater sobre a Zona Franca de Manaus. E, 
egora, com titulo ameaçador: "Instituir a especializli-
ção da indústria da Zona Franca de Manaus". · 

Ora, isso é muito pior do que contingenciar 
suas importações; contingenciarnento que toda a 
Bancada Federal, sem exceção, à frente o Governa
dor do Eslado, Sr. Amazonino Mendes, fez. Denun
ciamos, e a nossa luta acabou sendo curada de um 
êxito parcial. Em verdade, todos queremos que, de 
uma vez por todas, se termine e se revogue esse 
contingenciarnento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho aqui, já 
que não sou especialista na matéria, um trabalho do 
Economista Ronaldo Bonfim sobre essa chamada 
especialização. Vou ler três parágrafos para que 
constem nos Anais da casa. FICa como urna e<;pé
cie de advertência para o que virá no futuro. 
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O Sr. Jefferson Peres - Perm~e-me V. Ex• 
um aparte, antes de iniciar a le~ra? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com prazer, 
ouço V. Ex" 

O Sr. Jefferson Peres - V. Exª vai ler o traba
lho, um simples paper de um dos Analistas mais 
competentes do nosso Estado, que é o Ronaldo 
Bonfim. O que ele diz tem absoluta procedência. Ao 
que parece, querem fazer conosco uma espécie de 
barganha: o descontingenciamento em troca da limi
tação do parque industrial a meia dúzia de produtos. 
Ou seja: trocar uma camisa de força por outra pior. 
Pior porque, no momento, temes descontingencia
mento, mas nada impede que novas indústrias e no
vos ramos se instalem na Zona Franca Como fica
remes se for aceita essa barganha desvantajosíssi
ma? A Zona Franca, Senador Bernardo Cabral, nem 
sequer poderá no Muro incluir ou incorporar novos 
produtos decorrentes do avanço tecnológico. É real
mente inaceitável. 

O Sr. Romero Jucá - V. Ex~ me permoo um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL -Antes de con
ceder o aparte a V. Ex", eminente Senador Romero 
Jucá, perm~ que eu faça um breve comentário a 
essa interferência do Senador Jefferson Péres, que 
evidentemente já está incluída em meu discurso, 
quando nada para ter o condão de supri-lo das deli
ciências que eventualmente possa e deva ter. 

V. Ex~ diz muito bem: quem não conhece a 
Bancada Federal do Amazonas pensa que somos 
capazes de barganha - V. Ex" confirma, não é, Se
nador Pedro Simon, que não somos de fazer barga
nha? Agradeço o apoio de V. Exª: é o extremo-sul 
dando ao extremo-norte seu apoio. De modo que, se 
assim pensam, vão tomar caminho errado. 

Esquecem-se que somes do Amazonas, e o 
Amazonas é um rio imenso, ao qual não adianta se 
oporem barreiras, porque ele vai arrebentando tudo 
que esteja à sua frente. Espero que, tal e qual, seja
mos indomáveis como o rio Amazonas em não per
mitir sequer que anunciem essa possibilidade que V. 
Ex• vislumbra 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 
aparte a V. Ex", Senador Romero Jucá 

O Sr. Romero Jucá - Senador Bernardo Ca
bral, em rápidas palavras, até para não tomar o tem
po de V. Exª, quero apoiar-lhe o pronunciamento. 
Éde fundamental importância que o Governo Fede
ral e setores importantes da economia brasileira en
tendam, de uma vez por todas, a relevância da Zona 

_ Franca de Manaus não só para Manaus, mas para 

I 

toda a Região Amazônica, inclusive para o Estado 
que represento, Roraima Sem -dúvida nenhuma, 
essa questão é de fundamental importância Ouvi
mos sempre, pela mídia, em campanhas direciona
das, fatos que representam a tentativa de desestabi
lizar a Zona Franca de Manaus. As pessoas não en
tendem que, na verdade, o que está em jogo não é a 
disputa de uma indústria com outra, e sim o proces
so de desenvolvimento, responsabilidade que a 
União deve ter para com toda uma região, a Região 
Amazônica Somo minhas palavras às colocações 
de V. Ex" e às do Senador Jefferson Péres. A Ban
cada da Amazônia estará vigilante para apoiar todas 
as ações no sentido de fortalecer a Zona FranCa: de 
Manaus, fortalecer o desenvolvimenlo da Amazônia 
e criar mecanismo de desenvolvimento regional que 
efetivamente atenda à nossa região. Até agora o 
que se fez representa muito pouco e toda a região 
está carente de uma decisão política do Governo 
Feaeral~ Parabenizo V. Exª pelas suas palavras. 

O SR. BERNARDO CABRAL- Agradeço a V. 
. Exª pela sua interferência. Não me surpreende .que, 
além do Estado do Amazonas, Roraima saia ao nos
so lado. Vejo agora que o Amapá do Senador Se
bastião Rocha também. 

O Sr. Sebastiao Rocha - V. Ex• me concede 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 
aparte a V. Ex• 

O Sr. Sebastillo Rocha - Senador Bernardo 
Cabral, CUIJllrimenlo V. Ex" pelo discurso que faz na 
tarde de hoje, pela abordagem de tema de extrema 
importância para a Amazônia e para o País. Solidari
zo-me com V. Ex• em nome do meu Estado, o Esta
do do Amapá Estamos no caminho cario: discutir, 
de forma conjunta e organizada, os problemas que 
afetam a nossa região e combater a discriminação 
que mu~ vezes se toma bastante clara e contun
dente contra a Região Amazônica Es!Du solidário 
com o Estado do Amazonas e com a Zona Franca 
de Manaus. Sou um defensor árduo da Zona Fran
ca: trata-se de um empreendimento que busca ala
vancar a economia de toda a Região Amazônica 
Qualquer ato -ou a siiJllles menção de qualquer alo 
- que possa contrariar os interesses da nossa re- . 
gião, diminuindo nossas possibilidades de desenvol-

- vimenlo não terá nosso apoio; estaremos seiJllre 
contra essas ações. Manifesto, portanlo, solidarieda
C!ee apoio a v. Ex" 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Se
bastião Rocha, V. Exª, que está no exercício da U
derança do PDT, demonstra que, em determinada -· 

U;Óf I 
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hora, é preciso que o político saiba saltar o capítuiÕ 
das questiúnculas partidárias para fixar-se no maior. 
O que é o maior? É a defesa da região que mandou 
para cá o seu representante, cônscia de que, acima 
de quaisquer conotações político-ideológica, estaria 
a defesa do seu Estado. V. Exª acaba de dar prova 
disso. É um opositor aguerrido no Senado, mas não 
deixa de ser também, na hora em que estamos tra
tando da nossa região, um defensor. Aceite meus 
agradecimentos. 

Volto, Sr. Presidente, àquilo que quero deixar 
registrado nos Anais: as palavras do economista Ro
naldo Bonfim, a cujo perfil já se referiu meu compa
nheiro Jefferson Péres, que nele reconhece - pro
clamo que é verdade - uma das maiores auiOrida
des na matéria que estamos tratando, Zona Franca 
deManaus. · · 

Diz ele: 

Especializar a indústria da Zona Fran
ca de Manaus é balizar e restringir seu futu
ro, engessando-lhe movimentos e congelan
do o status quo. Isso ocorrendo, o acesso a 
qualquer segmento industrial novo, resultan
te do notável avanço da tecnologia nos dias 
aluais, estará vedado ao nosso setor indus
trial. 

. Veja bem, a primeira advertência, Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores, "estará vedado ao nosso 
selar industrial". E não é só daquela área, porque 
acabará sendo um prejufzo para o resto do País. 

E, continua: 

A proposta para especializar a econo
mia da Zona Franca de Manaus, que está 
germinando na cabeça de alguns técnicos 
dos Ministérios da área econômica, condi
cionando o seu desenvolvimento industrial 
aos aluais segmentos, é simplesmente ca
tastrófica para o nosso futuro. É como se as
sinássemos uma promissória em branco, 
sem conhecermos o valor do débito a ser 
cot :ado posteriormente. 

Neste ponto interrompo a leitura, Sr. Presiden
te - ainda me faltam dois parágrafos - para pedir ao 
eminente Senador Elcio Alvares, que lidera a Banca
da do Governo e que se tem posicionado sempre, 
nesta Casa, em defesa da Zona Franca de Manaus, 
perfilado conosco nessa luta desigual, que seja urna 
espécie de agente que transm~e a esse pessoal 
aqui invectivado da área econômica que não brin
quem com a chamada especialização na indústria 
da Zona Franca de Manaus. 

Ninguém melhor do que o próprio em
presário para escolher as mais adequadas 
opções de investimentos em suas atividades 
industriais, em lace dos incentivos fiscais 
disponíveis. Isso vem sendo fe~o com su
cesso, desde o início da Zona Franca de 
Manaus. Esse grau de liberdade pode expli
car o êxito de nossas fábricas, se compara
do com o modelo SUDAMI SUDENE". 

Faço outra interrupção, porque sendo V. Exª, 
eminente Senador Ney Suassuna, ora na Presidên
cia do Senado, um dos conhecedores das dificulda
des em que se encontra o Nordeste, inclusive com a 
sabotagem que se faz com a SUDENE, pode imagi
nar qual é o grau da nossa preocupação. 

Continuo, Sr. Presidente, e encerro a citação. 

Sabemos todos que existe um protoco
lo informal, de longa data, que já não permi
te a fabricação em Manaus de produtos da 
"chamada linha branca• (geladeiras, fogões, 
lavadoras de roupa, etc.} e de produtos ele
trõnicos de uso profissional. Criar novas res-
trições é inteiramente inadmissível. · 

Sr. Presidente, Srs. Senadores a quem desem
penhe a função técnico burocrata um desconheci
mento do que é este País. Trancam-se num gabine
te_refrigerado, com alcatifas que fazem inveja a qual
quer sultão, e começam a legislar e a produzir peças 
para regiões que são completamente desiguais 
umas das outras. Parece incrível que, na intimidade 
da inteligência de cada um, não tenham aprendido, 
no Secundário, o que é a geografia deste País. Al
guém já disse que só se aprende geografia com a 
sola dos pés. Se se deslocassem para lá e fossem 
ver in loco o que se passa, não cometeriam mais ta
manho desatino. 

Ainda ontem, uma das grandes figuras do 
Amazonas teve que levar a sua esposa a um deter
minado hospital, e Já, após o exame inicial, teria que 
ser feito um outro oito ou dez dias depois, como se 
fosse possível e simples sair de Brasma para Ma
naus hoje e voltar poucos dias depois. 

Com o meu pronunciamento, que já vou encer
rar- sei que V. Exª vai me advertir quanto ao tempo 
-, quero chamar a atenção da Casa e cobrar do Se
nador Elcio Alvares essa providência Ninguém me
lhor do que S. Ex~ - até porque assistiu ao nosso 
pronunciamento desde o começo - para fazer che
gar ao conhecimento da área econõmica essa minha 
preocupação, que não pode ficar no discurso sim
plesmente. 
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Há murro mais, Sr. Presidente; há un problema 
social que se agrava no meu Estado, com essa sabo
tagem que se fa2 contra a Zona Franca de Manaus, 
onde o desemprego aumenta a olhos vistos. Não é 
possível que os intagrantes da área econõmica façam 
ouvidos de mercador para esse problema Quando 
acordarem para a realidade, poderá ser tarde. 

O Sr. Elcio Alvares - Senador Bernardo Ca
bral, permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com muito 
prazer, Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Slcio Alvares - Desde o primeiro pro
nunciamento de V. Ex'!- na ocasião, V. Ex• aborda
va um tema da mais alta importância, que era o de
sequilíbrio regional brasileiro - com muita habilida
de, V. Ex~ e os eminentes Senadores Jefferson Pé
res e Gilberto Miranda têm mostrado que o Amazo
nas, por estar sttuado numa região altamente dadi
vosa em relação à sua natureza geográfica, é real
mente um extremo no Brasil. Padece de alguns pro
blemas, que já foram diagnosticados inclusive pelo 
Senador Beni Veras, quando foi Relator da Comis
são do Desequilíbrio lnter-regional brasileiro, desta
cando-se ~entre eles o problema da comunicação. 
Anteriormente, eu já havia falado a V. Exª da preo
cupação com o Amazonas, que integra uma região 
que realmente não é privilegiada, principalmente em 
termos de programas governamentais para promo
ção de desenvolvimento. Depois passei para V. Exª 
uma outra preocupação. Sempre tive pelo Amazo
nas um certo encantamento. Quando tui Ministro da 
Indústria, Comércio e Turismo, sempre~ vi no Amazo
nas boas possibilidades para um programa sério de 
turismo para o Brasil em nível internacional. Acho 
que V. E~ não estava aqui no dia em que o Senador 
Júlio Campos discursou sobre a importância do eoo
turismo, assunto aventado numa viagem que S. Exª 
fez à Espanha. Até rememorei aquele aparte que 
tive oportunidade de incluir no pronunciamento de V. 
Exª. Essa questão da Zona Franca do Amazonas diz 
respetto a todos nós. Acredtto que todos os Senado
res de outros Estados se incorporam ao esforço dos 
eminentes representantes do Amazonas no sentido 
de chamar a atenção do Governo para problemas 
tundarnentais da região, principalmente os sociais. 
Fli convocado pelo Senador Bernardo Cabral, ape
sar da luz do Senador Pedro Simon; mas tive opor
tunidade de acompanhar pari passu o pronuncia
mento de V. Ex•. Reitero nesta oportunidade que es
tarei ao lado de V. Ex• é do Senador Jefferson Pé
res, porque, corno Presidente da Comissão do De
sequilíbrio lnter-regional Brasileiro, entendo perfeita-

--·- - -- - - --
mente a linguagem usada pelos nossos eminentes 
Senadores quando defendem com tanto ardor o Es
tado do Amazonas. A minha solidariedade aos pro
nunciamentos de V. Exª é permanente. 

O SR. BERNARDO CABRAL - Veja V. Ex'!, 
Sr. Presidente, o poema épico de Camões, "Os Lu
síadas", está aqui presente: "Cessa tudo o que a 
musa antiga canta, que outro valor mais alto se ale
vantan. 

O eminente Senador Elcio Alvares, com a res
ponsabilidade de Líder do Governo, se coloca ao 
nosso lado. É um soldado a mais. O que era um 
contingente pequeno passa a ser um batalhão. E ~~ 
com um batalhão desses, Sr. Presidente, não há o 
que temer. Tenho a certeza de que S. Ex• porá co
bro, um ponto final a essa chamada perseguição 
contra a Zona Franca de Manaus e, ao cabo e ao 
fim, haveremos de sair vitoriosos .. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra a V. Exª, por cinco minutos, para uma 
breve comunicação. 

O SR. LÚCiO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dêsejo infor
mar sobre mais um capítulo dessa já longa tragédia 
da Saúde no Brasil. 

Hoje, às 1 Oh, em Fortaleza, uma assembléia 
da comunidade universitária, com apoio de lideran
ças comunttárias e lideranças políticas da Comissão 
de Saúde da Assembléia Legislativa, Cãmara de Ve
readores, cerrou as portas do Hospital Universitário 
da Universidade Federal do Ceará, pois ele já tem 
uma dívida acumulada de R$1 ,5 milhões e um endi
vidamento mensal progressivo, o que já não lhe per
mtte inclusive dispor de crédito junto aos fornecedo
res para manter um estoque mínimo de medicamen
tos e outros insurnos. 

Com isso, fecha-se um importante centro de 
atendimento médico-hospitalar, um dos raros no 
Ceará, capaz de fazer face a certas sttuações médi
cas que demandam maior especialização. Mantive 
contato com o Ministério da Educação, e este se de
clarou impotente para resolver o problema A sttua
ção da Universidade Federal do Ceará não é privffé
gio dela, mas se reproduz, com maior ou menor gra
vidade, em todos os hospitais do País. 

Clamamos, portanto, por uma solução para 
esse angustiante problema 
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O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Conce
do a palavra a V. Ex', por cinco minutos, para uma 
breve comunicação. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, há sete anos, em 5 de 
outubro de 1988, era promulgada a aluai Constittj
ção Federal brasileira. Entre os diversos dispositivos 
e avanços dessa Constituição, definiu-se a transfor
mação em Estados dos então Territórios do Amapá 
e Roraima. 

Gostaria de registrar na data de hoje os sete 
anos dos Estados de Roraima e Amapá e, em espe
cial, parabenizar a população do Estado que repre
sento, Roraima, registrando aqui os avanços impor
tantes, a luta de sua população e de todos nós, prin
cipalmente dos pioneiros do Estado, para que Rorai
ma se desenvolvesse como território e chegasse à 
condição de Estado que tem hoje. 

É claro que ainda temos inúmeras dificuldades, 
Sr. Presidente. Roraima anseia por um projeto de 
desenvolvimento, como frisa a Constituição; Rorai
ma quer ver resolvidas, em curto prazo, ques!Oes 
fundamentais para a sua sobrevivência, que infeliz
mente, nesses sete anos, não foram encaminhadas 
a contento. 

Refiro-me, nesta data de aniversário de Rorai
ma, à pavimentação total da BR-17 4, à definição e 
implementação de uma solução energética que, a 
nosso ver, passa pela construção da linha de trans
missão de energia de Guri, na Venezuela, até Ma
naus; queremos também urna solução definitiva para 
a política mineral do nosso País, em especial da 
Amazônia, com a definição da mineração em terras 
indígenas; e queremos a solução da questão fundiá
ria do nosso Estado. com a pacificação e a possibHi
dade de convivência harmõnica e construtiva de ín
dios e não-índios. 

Apesar de todas essas dificuldades, quero di
zer, nes1e plenário, que acredito no Es1ado de Rorai
ma, tenho fé na popülação do nosso Estado e tenho 
a certeza de qoo, no Governo Fernando Henrique, 
como já se vislumbra, vamos avançar significativa
mente na solução dessas ques!Oes. 

Quero, por fim, parabenizar novamente o Esta
do de Roraima e o Estado do Amapá 

O Sr. Emandes Amorim - Senador Romero 
Jucá, permita-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. ROMERO JUCÁ -Tem V. Ex" o aparte, 
· Senador Emandes Amorim. 

O Sr. Emandes Amorim -Senador Romero 
Jucá, V. Ex' se refere ao problema mineral. lembra
mos que V. Ex' já teve oportunidade de fazer mlito 
por esse setor; agora, mais ainda, sendo V. Ex' Re
lator da CPI da Mineração. Também em outras 
áreas, mas, principalmente, na área mineral, Rorai
ma é um dos Estados mais ricos; não estaria hoje 
esmolando um pedido de asfaltamento se estivesse 
explorando seu subsolo, dali tirando as suas rique
zas. Por isso, tenho certeza de que V. Ex• ajudará 
bastante, nessa CPI, a resolver parte do problema 
de Roraima. Obrigado. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Emandes 
Amorim, incorporo as palavras de V. Ex> ao meu 
breve pronunciamento. ·Com certeza, vamos equa
cionar essa questão mineral no Brasil e na Amazô
nia, contando inclusive com a colaboração e partici
pação de V. Ex•, que também possli um grande co
nhecimento na área e é um batalhador nessa ques
tão. 

Parabenizo também o novo Estado do Amapá, 
na pessoa do Senador Sebastião Rocha, que tão 
bem defende o Elltado, e nas pessoas que não es
tão aqli presentes no momento, mas que também 
defendem o Estado, o Senador Güvam Borges e o 
Senador José Samey. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Mlito 
obrigado. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma comunicação 
inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Tem V. 
Ex' a palavra, por cinco minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP
SE. Para uma comunicação. Sem revisão do ora
dor.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, lamen
tavelmente, tenho que informar à Casa o fechamen
to para o SUS - Sis1ema único de Saúde- do Hospi
tal de Cirurgia do Estado de Sergipe. É a maior insti
tuição de atendimento à pobreza do meu Estado. 
Premida, pressionada pela crise financeira que so
bre ela se abateu nos últimos meses, foi obrigada a 
comunicar à Secretaria da Saúde do Estado o seu 
fechamento para o atendimento ao público da Capi
tal e de todo o interior do Estado, o que assinala, 
para nossa tris1eza, o aprofundamento da crise que 
atingiu o sistema de saúde em todo o Brasil. 

É lamentável - volto a dizer - que fatos como 
esses estejam acontecendo em todo o Brasil. Há 
poucos instantes, o próprio Senador Lúcio Alcântara 
dava conta da notícia também do fechamento do 
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Hospital Universitário da Universidade Federal do 
Ceará 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - V. 
Ex• tem a palavra. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Antonio Carlos 
Valadares, apenas gostaria de dizer, rapidamente, 
que essa questão que V. Exª levanta é gravíssima 
Hoje, como bem disse V. Exª, o Senador Lúcio Al
cântara também comunicou o fechamento do Hospi
tal Universitário do Ceará. Não podemos ficar de 
braços cruzados diante dessa questão. Queria inclu
sive propor que a Comissão de Assuntos Sociais en
caminhasse um Senador ou uma COmissão de Se
nadores para ouvir os casos desses dois Hospitais. 
Temos que tomar alguma providência Não pode
mos ficar aqui, simplesmente, comunicando o fecha
mento de hospitais. O Governo Federal deve tomar 
uma providência que tenha desdobramen1lls. A Co
missão de Assuntos Sociais e a Comissão de Edu
cação deveriam convocar os Ministros. Talvez um 
Senador, ou um grupo de Senadores, se deslocaria 
para os Estados, para se procu~ fazer algo concre
to, que possa se desdobrar em ações que revertam 
essa situação. Com o fechamento do Hospital Uni
versitário do Ceará e do Hospital de Cirurgia em 
Sergipe, a população ficará completamente desam
parada Quero apoiar as palavras de V. Ex• e dizer 
que esse é um lato extremamente grave, que mere
ce uma solução operacional por parte do Senado. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -
Obrigado, Senador Romero Jucá. 

Quero dizer a V. Ex• que, há poucos instantes, 
es~vemos com o Ministro da Saúde, acompanhados 
que fomos pelo Governador do EStado e de toda a 
Bancada federal, para levar a S. Ex" o Dr. Adib Jate
ne as preocupações do nosso EStado para com o fe
chamento do Hospital de Cirurgia 

Uma solução, a mais rápida possível, tem que 
vir - ou do Governo, ou do Congresso Nacional, ou 
de ambos - no sentido de evitar que outros hospitais, 
em todo o Brasil, venham a fechar as suas portas 
por falta de recursos. 

Pedi ao Ministro Adib Jatene, tendo em vista a 
discussão acalorada que iremos ter a respeito da 
Contribuição sobre Movimentação Rnanceira no 
Congresso Nacional - tanto no Senado corno na Cã
mara -, que nos enviasse, para o conhecimento dos 
Senadores e Deputados Federais, dados sobre o ta
manho do prejuízo causado pela crise em todo o 
Brasil: quantos hospitais já foram fechados, qual o 

índice de vidas humanas que foram sacrificadas 
nesse periodo, quantas pessoas deixaram de ser 
irtendidas, quantos leitos deixaramde ser ocupados, 
justamente por faHa de condições financeiras do sis
tema de saúde. O Dr. Adib Jatene prometeu mandá
los anfe8 mesmo do debate que aqui furemos quan
do da deliberação sobr.e a proposta de emenda à 
Constituição que prevê a Contribuição sobre Movi-
mentação Rnanceira, em discussão nesta Casa . 

Quero crer, Sr. Presidente, que somente com a 
adoção de medidas as mais urgentes possíveis en
contraremos os meios financeiramente adequados 
para barrar esse prooesso de fechamento de institui
ções que servem as populações mais carentes em 
todo o Brasil. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, 
que dispõe de 20 minu1lls. 

Prorrogamos por três minutos a Hora do Ex- ·
pediente, para que V. Ex• possa concluir o seu 
discurso. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o tema le
vantado nesta tarde pelo Senador Lúcio Alcântara e, 
agora há pouco, pelo Senador Antonio Carlos Vala
dares, realmente merece uma atenção especial de 
todos nós, Parlamentares desta Casa, e, em espe
cial, do Governo Federal. 

Uma medida que associe a intensificação do 
combate às fraudes e a punição de eventuais culpa
dos pelas fraudes no Sistema Único de Saúde à me
lhoria da arrecadação, ou seja, do financiamento do 
setor Saúde, faz-se realmente urgente. Enquanto 
soluções nesse sentido não forem encaminhadas, 
continuaremos aqui a trazer denúncias, a fazer la
múrias. a constatar a nossa tristeza pelos fatos que 
têm acontecido em quase todos os Estados brasilei
ros quando se trata da falência do serviço de saúde 
plblica em toda a Nação. 

Mas o assunto que trago hoje a este plenário 
também é de extrema relevância Trata-se da refor
ma agrária, com o enfoque oentrado no episódio que 
recentemente atingiu Corumbiara, em Rondônia 

Passaram-se dias, passaram-se meses, e a 
Nação brasileira continua à espera de resultados 
práticos com relação a eventuais providências toma
das pelo Governo Federal quanto à punição dos cul
pados pelo massacre que ceifou a vida de dezenas 
de pessoas na Fazenda Santa Elina, em Corurnbia
ra, Rondônia, situação que ameaça difundir-se para 
vários outros EStados brasileiros. 
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A insistência do Governo Federal em apresen
tar soluções para o País tendo como base a busca 
da modernização econômica e social leva-nos a 
questionar o que é modernidade para os aluais man
datários da Nação. 

A modernidade não pode ser contundida com 
um pacote de medidas político-administrativas dire
cionado exclusivamente para os problemas urbanos. 
O recente conflito de terras em Rondônia revelou, 
entre outras coisas, que nossa concepção de mo
dernidade não se sustenta senão como hipócrita fa
chada 

Quando o B;<o;il rural, tão per10 e tão longe de 
nós, desperta em sangue, o simulacro do Estado na
cional se desmancha como castelo de areia De que 
adianta tanta propaganda em tomo de nossa voca
ção para o futuro, se o que queremos, no fundo, é 
perpetuar a vil condição de sociedade injusta e vio
lenta? 

Que não venham os costumeiros reacionários 
a atribuir ao campesinato a iniciativa da agressão. 
Mais uma vez setores da Polícia Militar e seus con
géneres se armaram não para defender a sociedade 
civil, mas, sim, para sufocá-la 

Fatos como o de Corumbiara transforrnarn a 
Polícia Militar em aparelho plblico sob o jugo dos 
poderosos, perdendo sua dignidade funcional em 
troca de compensações cuja natureza inspira nossa 
mais imediata desconfiança e repugnância 

Policiais treinados para praticar e garantir a 
harmonia entre os cidadãos se travestem de trucu
lentos jagunços para executar uma política vexami
nosa de extermínio. Tudo parece ter sido planejado 

.• para uma operação de efeito rápido e bem covarde. 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, pelo 

menos, é assim que o Brasil inteiro fez a leitura de 
um massacre tão desnecessário e brutal. A fazenda 
Santa Bina. no interior de Rondônia. se transformou 
de repente num sangrento campo de batalha E 
quem disse que no País não havia em desenvolvi
mento latente uma verdadeira guerra civil? 

Seiscentas tammas ordenadamente reivindica
vam com ações concretas melhores condições de 
vida para si e seus filhos. Seiscentas farrnlias acam
pavam nos terrenos de uma fazenda considerada 
potencialmente desapropriada, pelo completo aban
dono de seu proprietário, em relação a um projeto 
mínimo de ocupação econõmica 

Seiscentas tammas foram brutalmente perse
guidas, como judeus, por nazistas, nos pavorosos 
guetos poloneses. Seiscentas famílias enterraram 
seus filhos, em covas solitárias, como croatas e mu-

çulmanos enterram seus familiares. nos campos tris-
tes da Bósnia ~ 

O Sr. Emandes Amorim - Perrnfte-me V.Ex;t 
um aparte? 

O SR. SEBAS11ÁO ROCHA - Concedo o 
aparte a V.Ex•. 

O Sr. Emandes Amorim - Senador Sebastião 
Rocha. o problema de Rondônia abalou o País e 
chamou a atenção do mundo. O Presidente da Re
pública trocou um Presidente do INCRA, que teve 
tempo de fazer alguma coisa por aquele povo no 
que diz respeito à briga pela terra. mas não fez 
nada, por outro, que até agora está calado, sem um 
plano. V. Ex• diz que aquela fazenda estaria aban
donada. Senador, conhecemos essa área e pode
mos garantir que a fazenda não se encontrava aban
donada; ela tem 4 mil cabeças de gado; inclusive, as 
pessoas acamparam ao lado da sede da fazenda, 
onde usavam até a luz. A questão da invasão de ter
ras é um problema sério; cabe ao Presidente da Re
pública tomar uma atitude veemente para resolv&la 
Não é só dando terra aos sem-terra que se resoll/9 o 
problema, até porque, em poucos anos, milhões e 
milhões de agricútores abandonaram suas terras e 
foram morar nas periferias das cidades por falta de 
apoio ao agricultor. A meu ver. as fazendas não po
dem cumprir seu papel social por causa da crise que 
existe. Cabe ao Senado unir-se ao Presidente da 
República para buscar uma política fundiária correta 
para este Pais. Assentar o homem no campo sim
plesmente não resolve o problema 

O SR. SEBAS11ÁO ROCHA - Agradeço o 
aparte de V. Ex', Senador Emandes Amorim Como 
representante de Rondônià. V. Ex' conhece sua re
gião bem melhor do que eu. O caso de Rondônia 
não foi um caso isolado. Inclusive, nós do Senado 
nunca tentamos imputar qualquer culpa a Rondônia 
enquanto terra, enquanto povo. Há um ano e meio, o 
Amapã viveu um episódio, que futuramente trarei ao 
conhecimento do Senado, em que uma faiTlllia intei
ra, a fa!Tlllia Magave, foi dizimada, e até agora ne
nhum resultado concreto se obteve das investigaçõ
es sobre os rupados e mandantes do crime. 

O Sr. Romero Jucá - Perrn~e-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. SEBAS11ÁO ROCHA - Concedo o 
aparte a V. Ex', Senador Romero Jucá. 

O Sr. Romero Jucá - Senador Sebastião Ro
cha, o meu breve aparte é sif11Jiesmente para apoiar 
as palavras de V. Ex'. Reiteradas vezes- não só 
eu, mas diversos Senadores ~ temos tratado da 
questão da reforma agrãria É de fundamental im-
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portãncia que o Governo Fédetal execute um pro
grama rápido e emergencial para essa questão. 
Queria lembrar que está tramitando projeto de lei 
que visa a implementação rápida da reforma agrária, 
institú a justiça agrária e cria instrumentos ágeis no 
sentido de resolver os conflitos de terra. Mas desejo 
parabenizá-lo, dizendo que a questão da reforma 
ag$"ia é um conflito nacional, e essa chaga nacio
nal nos aflige. Nós, como Senadores, como classe 
politica, como Congresso Nacional, temos que ter a 
responsabilidade de buscar soluções, como V. Ex• 
bem coloca Muito obrigado. 

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o 
aparte de V. Exª. Desde já pode contar com o meu 
irrestrito apoio ao projeto de lei de sua autoria. 

Sr. Presidente, por detrás de toda essa trucu
lência, há a irresponsabilidade do Estado, que finge 
que a história aconteceu do outro lado de suas fron
teiras. Mais do que condolências, o Governo Fer
nando Henrique Cardoso deve uma explicação mo
ral e política não só aos sem-terra de Rondônia e do 
resto do País, mas também aos cidadãos brasileiros. 

A promessa da reforma agrária não sai do pa
pel mofado em que adormece nas prateleiras do Pa
lácio do Planalto. Mas, também, como confiar os 
destinos das terras nacionais ao homem, cujas 
mãos habitualmente se ocupam de verdes bem mais 
rentáveis? 

O Ministro da Agricultura, Abastecimento e Re
forma Agrária, Senador José Eduardo Andrade Viei
ra, imprime ao episódio o tom da indiferença e da 
impunidade. Não consegue enxergar no posseiro 
morto um igual, um irmão perdido. Seu sentimento é 
de piedade medieval que quase beira a comoção 
teatralizada. 

Será que, por um instante, no coração do Mi
nistro surgiu uma lucidez suficientemente forte para 
despertar sua consciência no rumo da dimensão da 
tragédia de Corumbiara? Estimo que não. Se assim 
fosse, tenho a convicção de que nem o Ministro 
agüentaria tanto remorso por tamanha imprudência 
e insensibilidade política. Sua omissão mereceria a 
demissão sumária. · 

Com efeito, a expectetiva que se nutria em di
ração a um programa mais honesto de assentamen
to rural, sob o comando do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, era muito intensa Hoje, ao con- · 
trário, a impressão que se tem é que Corumbiara vi
rou si mbolo de vMria para as forças mais reacioná
rias do Pais. 

Na cabeça de vários nobres brasileiros, possei
ro é confundido com bandido e assim é tratado no 

---~---·-- - -- . -
dia-a-dia. Sem propriedade e destituído da esperan
ça de construir um lar e plantar o futurá da famma, o 
sem-terra descobre a dignidade da vida e vai à luta 
pelos seus direitos naturais. 

O movimento dos sem-terra por todos os qua
tro cantos do País é motivo de muito orgulho para 
aqueles que ainda não desistiram de ver e fazer um 
Brasil melhor. Sua insistência para a conquista de 
dias melhores ·estimula a disciplina e o apego ao 
sentimento de coletividade. 

Graças ao aprendizado da vida coletiva organi
zada, os sem-terra têm inspirado novas participaçõ
es populares no domfnio da dimensão pública demo
crática. Infelizmente, nem todos os filhos da pátria 
pensam dessa maneira e alguns preferem impor 
uma política fascista de extermínio rural. 

Quem imagina que a mentalidade do grande 
proprietário de terra no Brasil foi convertida num 
campo fértil para o diálogo e sensatez pode prepa
rar-se para a mais cêtica decepção. A ditadura teve 
o desfecho que merecia, mas deixou seqüelas de di
fícil remediação. 

Para superar tais forças retrógradas. é preciso 
que a sociedade civil participe mais do cotidiano na
cional, a ponto de exigir a mais rigorosa apuração da 
tragédia de Rondônia Mais do que proceder a in
quéritos, o Estado tem que ser implacável na puni
ção dos culpados, ainda que o saldo final lhe seja 
contabilizado desfavoravelmente na balança que 
avalia a missão de segurança do próprio Estado. 

Por outro lado, enquanto os jornais, televisões e 
rádios se restringirem a fazer uma cobertura mera
mente sensacionalista de episódios tão amargos como 
esse, a população vai continuar a reagir por impulsos 
de imagens, sem qualquer envolvimento moral com a 
história que acontece diariamente no País. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs_ Senadores, está 
mais do que evidente que o atual Governo. nesse 
aspecto, em nada se diferencia de seus antecesso
res. Longe de procurar aqui dentro resolver a ques
tão dos sem-terra de uma vez por todas, mediante a 
agilização dos assentamentos previstos, o Presiden
te da República se acomoda numa falsa ostentação 
de homem liberal. pronto para candidatar-se ao pró
ximo Nobel da Paz. 

Paladino dos direitos humanos, Sua Excelência 
vira as costas para Rondônia como se o problema 
fosse de competência exclusivamente local. Cada 
vez mais, seus discursos soam atonais e destituídos 
de qualquer conteúdo signifiCativo, tendendo sua vo
cação política, como a de seu antecessores, mais 
para a aparência do que para a essência 
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A reforma agrária é assunto muito sério e pro
fundo para se deixar aos cuidados de homens tão 
insensíveis. Ao Seriado Federal cabe cobrar das au
toridades do Executivo medidas que não só apóiem 
a apuração e a aplicação penal devida aos culpados 
de Corumbiara, mas também impulsionem, acelerem 
o lento processo de assentamento em todo o Pais. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre 

a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 1 ~ 
Secretãrio em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO~ 282, DE 1995 

Autoriza o Poder Executivo a criar a 
Escola Técnica Federal de Picos, no Es
tado do Piauf. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1 ~ F.ca o Poder Executivo autorizado a 

criar a Escola Técnica Federal de Picos, no EStado 
do Piauí. 

Art 2' A Escola Técnica Federal de Picos man
terá cursos de nível médio e profissionalizante, des
tinados a formação de técnicos de nível médio no 
setor agro-industrial. 

Art 3" A instalação do estabe!ecimento de Ensi
no de que trata esta Lei subordina-se à prévia consig
nação, no Orçamento da União, das dotações neces
sárias. assim como à criação dos cargos, fmções e 
empregos indispensáveis ao seu fu1cionamenk>, por 
iniciativa exdusiva do Presidente da República 

Art ~ O Poder EXecutivo, ouvido o Ministério 
da Educação e as Secretarias de Educação Esta
dual e Municipal, regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 dias, contados a partir de sua vigência. 

Art 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art 6!' Revogam-se as disposições em conlrário. 

. Justlficaçao 

Picos, é o mais importante Munidpio da região 
sul do Estado do Piauí. É o principal polo da micro
região dos Baixões Agrícolas Piauienses, composta 
por mais 26 (vinte e seis) municfpios circunvizinhos, 
possui 2.084 km de superflcie e dista 31 O km da ca
pital. Tem uma população estimada em 90.000 (no
venta miQ habitantes. Situa-se no maior entronca
mento rodoviário do Estado e do Nordeste, desta
cando-se também por sua economia agro-industrial, 
sendo o setor industrial responsável por 35% do to-

tal da produção do municípiOiJerador do maior índi
ce de arrecadação de ICMS deste Estado. 

O setor educacional de Picos está subdividido 
em Pré-escolas, Ensino de Primeiro e Segundo Graus, 
com uma predominância de Escolas Municipais no Pri
meiro Grau, de Escolas Estaduais e ParticUares no 
Segundo Grau, haVendo toial ausê.-Jcia de Unidades 
de Ensino Profissionalizante da Rede Federal. 

Quando da definição do município, que seria 
beneficiado com a implantação de uma Escola Téc
nica Federal no Estado do Piauí, Picos foi considera
do o município com maior viabilidade de receber 
este beneficio, mas optou-se à época por Aoriano. 

No Piauí, o ensino técnico profissionalizante 
estã concentrado na Capital, no entanto, para acom
panhar a descentralização que ocorre hoje na eco
nomia, é importante que se entenda este ensino a 
áreas mais desenvolvidas do interior do Estado. Ob
serva-se que o município de Picos ressente-se da 
falta de uma educação voltada para o Ensino Profis
sionalizante, nas áreas industriais e de serviços, que 
lhe proporcione a oferta de mão-de-obra qualificada, 
capaz de corresponder à sua força produtiva. 

Diante do exposto, solicitamos aos membros 
desta Casa, a aprovação do projeto em favor do de
senvolvimento do município de Picos e do Piauí, do
tando-o com uma Escola Técnica Federal, para 
atender à demanda do carqJO industrial, de acordo 
com as políticas de desenvolvimento da educação 
tecnológica, ora adotadas pelo MEC. A medida, sem 
dúvida, suprirá a carência de profissionais hábeis, 
que venham contribuir para o desenvolvimento só
cio-econOmico-tecnológico da Região, além de fazer 
justiça à população do interior de um dos Estados 
mais carentes da Federação que não tem recebido o 
apoio devido da administração federal para deflagrar 
seu processo de desenvolvimento. 

Sala das Sessões, 5 de oullbro de 1995. - Se
nador Freitas Neto. 

(A ComisSAo de Educaçflo - decisAo 
terminaüva.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~283, DE 1995 

Revoga o Inciso VI do art 32 da Lei 
n" 7.256, de 27 de novembro de 1984, que 
"estabelece nonnas integrantes do Esta
tuto da Microempresa, relativas ao trata
mento diferenciado, simplificado e favo
recido, nos campos administrativo, tribu
tário, previdencillrio, trabalhista, credítf. 
cio e de desenvolvimento empresarial". 

O Congresso Nacional decreta: 
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Arl 1• Revoga-se o inciso VI do art. 3" da Lei 
no 7 .256, de 27 de novembro de 1984. 

Arl 2" Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificaçao 

O inciso VI do art. 32 da Lei no 7 .256, de 27 de 
novembro de 1984, relaciona entre as empresas que 
não se incluem no regime instituído para as micro
empresas, independentemente de sua receita bruta 
anual, aquela "que preste serviços profissionais de 
médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, 
economista, despachante e outros serviços que se 
lhes possam assemelhar". 

O alijamento dessas empresas dos benefícios 
concedidos pela lei constituiu-se em tratamento dis
criminatório, sem relevante fundamento que o justifi
que, em prejuízo de profissionais que investiram 
tempo e recursos em sua especialização. 

Esse quadro é agravado com os attos níveis de 
desemprego que assolam o País, mal ao qual não 
estão imunes os profissionais detentores de diploma 
de escolaridade de nível superior, também atingidos 
pelo excesso de oferta em relação à demanda no 
mercado de trabalho. 

Com o presente projeto pretendemos estender 
a esses profissionais o direito ao tratamento privile
giado conferido peio Estatufo da Microempresa às 
firmas individuais e sociedades civis e comerciais 
com receita bruta anual inferior à prevista naquele 
diploma legal. . 

O enquadramento das empresas prestadoras de 
serviços ~o:ofissionais liberais - assim entendidos 
aqueles cujo exercício dependa de conhecimentos téc
nico-cientificas auridos mediante habilitação profissio
nal em escolas, faculdades ou universidades - concor
rerá para a associação de profissionais em pequenas 
empresas, repercutindo na elevação do rúvel de em
prego e na rect.peração de enorme patrimônio inteiec
tual, técnico e científico, atualmente ocioso, por varia
dos óbices de conjuntura econômica. 

A medida é, portanto, não só de caráter social, 
ao propiciar uma elevação no nível de emprego dr 
profissionais especializados, de nivel superior, mas 
também de interesse para o desenvolvimento nacio
nal, tendo em vista a qualificação dos profissionais a 
serem beneficiados com sua adoção. 

Ressalte-se, por último, que a proposição inspi
ra-se no Projeto de Lei no 4.837, de 1984, de autoria 
do Senhor Horácio Ortiz. 

Pelos motivos expostos, esperamos pela apro
vação do projeto. 

Sala das .. Sessóes, 5 de outubro de 1995.- Se-
nador Ney Suassuna. · 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI Nº-7.256 DE 27 NOVEMBRO DE 1994 

Estabelece normas integrantes do 
Estatuto da Microempresa, relatiVas ao 
tratamento diferenciado, simplificado e 
favorecendo nos campos administratiVo, 
tributário, previdenciário, trabalhista cre
ditfcio e de desenvolvimento empresarial. 

------···;,:;;:·;--Nã~·~-;;i~;;i~i··~~-;~iji;;;;;·d~·L;;;·~·;;;;;_ 
presa: 

I - constituída sob a fOrma de sociedade por 
aÇões; · 

• 11 - em que titular ou sócio seja pessoa jurídica 
ou amda pessoa tisica domiciliada no exterior; 

III - que participe de capital de outra pessoa ju
rídica ressalvados os investimentos provenientes de 
incentivos efetuados antes da vigência desta Lei; 

IV - cujo titular ou sócio participe, com mais de 
5% (cinco por cento), do capttal de outra empresa, 
~~ que a receita bruta anual glObal das empresas 
•nlerliQadas titrapasse o limtte fixado no artigo anterior; 

V- que realize operaÇões relativas a: 
a) importação de produtos estrangeiros salvo 

se estiver situada em área da Zona Franca de Ma
naus ou da Amazônia Ocidental, a que se referem 
os Decretos-leis nos 288, de 28 de fevereiro de 
1967 e 356 de 15 de agàsto de 1968; 

b) compra e venda loteamento, incorporação, 
locação e administração· de imóveis; 

c) armazenamento e depósito de produtos de 
terceiros; 

d) câmbio, seguro é distribuição de títulos e va
lores mobili_ários; 

e) ptblicidade e propaganda, excluídos os veí
culos de comunicação. 

VI - que preste serviços profissionais de médi
co, engenheiro, advogado, desenhista, veterinário 
economista, despachante e outros serviços que s~ 
lhes possam assemelhar. 

Parágrafo único. O disposto nos itens III e IV 
deste artigo não se aplica à participação de micro
empresas em Centrais de Compras, Bolsas de St.b
co~tação, Consórcio de Exportação e outras as-
SOCiaÇões assemelhadas. · 

(As Comissões de Assuntos Económi
cos e de Assuntos Sociais, cabendo a esta 
última a competência terminativa, nos ter-



Oumbro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL -273 

mos do disposfD no art. 49, "a", do Regimen
to Interno.) 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Os 
projetas serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

A Presidência comunica aos Srs. Senadores 
que foi deferida ontem, em sessão conjunta do 
Congresso Nacional, solicitação contida no Oficio 
P081/95, do Presidente da Comissão Mista de Pla
nos Orçamentos Públicos e Fiscalização, Senador 
Renan Calheiros, ficando assim estabelecidos os 
calendários de tramitação do Orçamento para 96. 

São os seguintes os calendários esta
belecidos: 

ORÇAMENTO PARA 1996 

PROJETO DE LEI NO- 35/95-CN 
(MENSAGEM NO- 409/95-CN) 

Presidente: Senador Renan Calheiros (PMDBIAL) 
Relator-Geral: Dept.tado lberê Ferreira (PFURN) 
Leitura- 1"-9-95 
Distribuição de avulsos - 12-9-95 
Realização de Atx!iências PCblicas -até 26-9-95 
Apresentação, pelo Relator-Geral, do Parecer 

Preliminar - até 5-1 0-95 
Apresentação de emendas ao Parecer Prelimi

nar- até 9-1 0-95 
Votação do Parecer Preliminar com as emen

das-até 12-10-95 
Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária para 

1996 -de 13 a 24-10-95 
Publicação e distribuição de avulsos das 

Emendas ao Projeto de Lei -até27-10-95 
Apresentação, publicação, distribuição e vota

ção dos Pareceres Setoriais nas Subcomissões -
até 16-11-95 

Apresentação, publicação, distribuição e vota
ção do Parecer Final, na Comissão - até 1"-12-95 

Sistematização do Parecer sobre o Projeto, e 
encaminhamento do Parecer da Comissão à Mesa 
do Congresso Nacional- até 8-12-95 

Observação ·1 : Votação no Congresso Nacional 
até 15-12-95. · 

Observação 2: Cronograma elaborado com base 
na Resolução n" 2195-CN, aprovada em 14-9-95. 

PLANO PLURIANUAL PARA 1996/99 

PROJETO DE LEI NO- 36/95-CN 
(MENSAGEM NO- 41 0/95-CN) 

Presidente: Senador Renan Calheiros (PMDBIAL) 
Re:ator-<3ela: DepliaOO Osvaldo Coef1o (PFUPE) 

4 de óutubro de 1995 
Leitura- 1"-9-95 
Distribuição e avulsos - 12-9-95 
Realização de Atx!iências PCblicas - até 26-9-95 
Apresentação de emendas ao Projeto de Lei -

até 11-10-95 
Publicação e distribuição de avulsos das emen

das - até 16-1 0-95 
Apresentação, publicação, distribuição e vota

ção do Parecer do Relator sobre o Projeto de Lei -
até8-11-95 

Encaminhamento do Parecer da Comissão à 
Mesa do Congresso Nacional - até 15-11-95 

Cronograma elaborado com base na Resolu
ção n" 2195-CN, aprovada em 14-9-95. 

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi
cos e Fiscalização 

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo 11 
- Pavimento Superior - Ala A - Sala 1 09-A - 318-
6939 

Assessoria de Orçamento (CD) - 318-6682 e 
318-6694 

Consultaria de Orçamento (SF)- 311-3316 e 
311-3318 -

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Passa-
se à . .. 

ORDEM DO DIA 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Item 1: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 1 08, DE 1995 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art 336, b, do Regimento Interno, conforme 
Requerimento n" 1.299, de 1995) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n" 1 08, de 1995 fn" 
719/95, na Casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da Replblica, que dispõe sobre 
a exportação de bens sensíveis e serviços 
diretamente vinculados. 

. (Dependendo de pareceres das Comis
sões de Constituição, Justiça e Cidada
nia; e de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional) 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 
12 Secretário em exerofcio, Senador Valmir Campelo. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.313, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 255, inciso 11, letra 

c, n" 12, do Regimento Interno do Senado Federal, 
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que o Projeto de Lei da Câmara ri' 108, de 1995, que O SR. HUGO NAPOLEÃO- Peço a palavra. 
"Dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e servi- para encaminhar. 
ços diretarnente vinculados", aléin do despacho inicial, O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con-
seja também apreciado pela Comissão de EdliCSÇão. cedo a palavra a V. Ex•, para encaminhar. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. - Se- O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Para enca-
nador Roberto Requiao. minhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, so-

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Em bre as razões, motivações, destinações do presente 
votação o requerimento. (Pausa) projeto de lei, já tive oportunidade de, corno Relator da 

O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente, matéria, exaustivamente debater na Comissão de Re-
peço a palavra para encaminhar a votação. lações Exteriores e Defesa Nacional. Quero cingir-me, 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Con- portanto, à questão do requerimento do nobre Senador 
cedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião, Roberto ReqLião, que pede audiência da Comissão de 
para encaminhar a votação. Educação. Devo dizer que, não obstante dela fazer 

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para parte, até sendo ex-Ministro da Pasta com muao orgu-
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. lho, fiz a veríflcação de que, na Câmara dos Deputa- -
Presidente, Srs. Sena:lores, o meu reqwrimento diz res- dos, a Comissão correlata não chegou a ser ouvida 
peito oo falo de o projeio de lei do Presidente da Rep(blica Quando a Mesa promoveu a distribuição, o fez 
sobre bens sensíveis não ter soo envia±l para a comissão para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
de mérito, que é a Conlssão de Ed caçàJ. Chegou a ser e para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
pWiica:la no Diário do Senado Federal a remessa do Nacional, que analisou o mérito. E por quê? Porque os 
projeio para a Conlssão de Eó caçàJ. Posteriormerte, assuttos relativos à Defesa Nacional são pertinentes, 
numa reptillicação, sem o oor.'leci 118111o da Conlssão e são privativos da Comissão de Relações Exteriores, 
de seu Presidel1e, a oomissão <lOillJE!(erte para o mérito que deve se debn..çar sobre eles e analislHos. 
foi dispensa:la · Sr. Presidente, SIS. Senadores, a questão se 

O encaminhamenlo desse projeio à Comissão de dirige especificamente à obediência que o Brasil 
Educação poupará o Congresso Naci:mal de un espetá- deve a todos os acordos e atos internacionais dos 
culo triste, pois esse projeto oortém uma aberração legal quais fez parte, com relação a desarmamento e não-
de proporções enonnes - é a pnípria definição da aber- proliferação de armas. Aí, como bens sensíveis, te-
ratío legís: o Presidente da Rep(blica, em sua mensa- mos as três categorias: nuclear, química e orgânica, 
gem, modifica a hierarquia das leis e irtroduz uma figura todas vincl.iadas estreaamente aos assuntos que a 
nova a figura da lista Não erten:lo de onde vei:l a inspi- Comissão de Relações Exteriores debate. 
ração da lista talvez tenha surgido da IS!a de Schindler. Estamos na iminência de ter um congresso in-

Ternos a lei constitucional, as leis complemen- temacional importanüssimo sobre a matéria, a reali-
tares, as leis ordinárias, os decretos, as portarias e, zar~e na próxima semana, e seria interessante que 
agora, surge no projeto do Governo Federal uma lis- o Brasil já estivesse em condições de habilaar~e. 
ta, estabelecida por um conselho desconhecido pro- Por essas e outras tantas razões que não vêm 
posto, não-<~rganizado e não definido, que listará os ao caso, aqui e agora, debater, quero dizer que sugi-
bens sensíveis e os divl.igará. ro aos membros do meu Partido o voto "não" ao pre- . -

O absurdo é total, e se o Senado Federal votar, sente requerimento. · 
corno me parece que votará, essa desordem legisla
tiva, poderemos passar a chamar esta tarde de quin
ta-feira de tarde da novatio legis do Senado da Re
pública, quando, na legislação brasileira, será intro
duzida a figura da lista, não sei se abaixo ou acima 
dos decretos e portarias. 

A minha intenção ao pedir que o projeto seja 
encaminhado para a comissão competente de méri
to - para onde até agora não foi encaminhado - é 
de corrigir o absurdo e fornecer ao Plenário uma ma-. 
léria com condições legais de ser votada . 

O SR. PRESIDENTE {Ney Suassuna) - Em 
. votação o requerimento. 

O Sr. Ney Suass~~~a, Sl.fJienle de Secre
tário, deixa a cadeira da presidéncía. que é 
ocwa:fa pelo Sr. José Samey. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o requerimento. (Pausa) 

Os SIS. Senadores que o aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitado. 
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço 

a palavra para declarar o meu voto. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. Ex~ 

pode declarar o seu voto. 
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O SR. JOSÉ FOGAÇA. {PMDB-RS. Para de
claração de voto. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente. quero dizer a V. Exª que apóio inteiramente 
o posicionamento político do Senador Roberto Re
quião quando S. Ex" reivindica que a matéria itá à 
Comissão de Educação. 

Apenas. diante da circmstancia de que no dia 9 
de otítbro reunir-se-ã em Bonn. na Alemanha. a cernis- ·· 
são responsável pelo regime de tecnologias de controle 
de misseis, da qual o Brasü não poderá participar se não 
tiver essa legislação, é que votei corírariamente. 

Mas reconheço que a Comissão de Educação, 
nesse caso, deveria ter sido ouvida, e reconheço o 
posicionamento político adotaclo pelo Senador Ro
ber10 Requião. 

O SR. PRESIDENTE{ José Samey) -A Ata re
gistrará a fala de V. Ex" como uma explicação pes
soal, já que a declaração de voto tem que ser feita 
por escrito, na forma do Regimento. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE{José Sarney) - Com a 
palavra o Senador Jader Balbalho, líder do PMDB. 

O SR. JADER BARBALHO {PMDB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
quero que fique registrada a nossa solidariedade ao 
pleito do Senador Rober10 Requião, lamentando que 
em assunto dessa gravidade e dessa importância o 
Senado Federal seja obrigado a apreciar a matéria, 
mais uma vez, em regime de urgência, dispensando 
a comissão técnica. É o registro que quero fazer. 

O Senador Fogaça e o Senador Hugo Napo
leão registraram que estamos às vésperas da reali
zação de reunião para tratar desse assunto. E tem 
sido assim, lamentavelmente. Sempre às vésperas, 
o Senado hã que apreciar, de forma açodada, as
sunto dessa nab.Jreza e dessa importância 

O SR. PRESIDENTE {José Sarney) -A Ata re
gistrará as palavras de V. Ex" 

O SR. PRESIDENTE {José Samey) - Sobre a 
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 12 Secretâ
rio em exercício; Senador Ney Suassuna 

São1idososseguntes 

PARECER W 649, DE 1995 

Da Comissao de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da 
camara n2108, de 1995 (n2 719, de 1995, 
na camara dos Deputados), que "dispOe 
sobre a exportação de bens senslveis e 
serviços diretarnente vinculados", de ini
ciativa do Presidente da República. 

Relator: Senador Romeu Tuma 

I - Relatório 

Esta Comissão é chamada a pronunciar-se so
bre o Projeto de Lei n2 108, de 1995 (n2 719, de 
1995, na Câmara elos Deputados), que "dispõe So
bre a exportação de bens sensíveis e serviços díre
tamente vinculados", de iniciativa do senhor Presi
dente da República 

A proposta legislativa em apreço foi aprovada 
pela Câmara elos Deputados em 23 de agosto de 
1995, tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das 
Comissões de Defesa Nacional; Economia, Indústria 
e Comércio; e Constib.Jição e Justiça e de Reclação. 
No ·Senado Federal o projeto foi distribuído às Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Re
lações Exteriores e Defesa Nacional. 

O objelivo do projeto é o estabelecimento de 
arcabouço legal que possibilite um efetivo controle 
sobre as operações de exportação de bens e servi
ços em todas as áreas consideradas sensíveis, ou 
seja, que possam ter emprego bélico ou uso d1.4JIO e, 
nesta qualidade, contribt.ir para o desenvolvimento 
de armas de deslrUção em massa {nucleares, quí
micas e biológicas) ou de seus vetores de ·lança
mento (mísseis). A referência a bens de uso duplo é 
particúarmente importante neste contexto, porque 
cobre os bens e tecnologias utilizadas, por exemplo, 
ao mesmo tempo em veíctios lançadores de satéli
tes e em mísseis militares capazes de transportar ar
mas de destnição em massa 

Implementada esta proposta teremos as expor
tações desses bens e serviços submetidas a rígido 
controle dos órgãos governamentais competentes. 
sob coordenação da Secretaria de Assuntos Estraté
gicos da Presidência da República. 

A consecução desse objetivo possibilitarâ a in
serção do Brasil nos fluxos internacionais de tecnolo
gias avançadas, prejudicada hoje pela inexistência de 
inslnmento legal que restrinja o uso indevido deste co
nheciment> no desenvolvimento de armas de destnJó. 
ção em massa e outras que provoquem o acirramento 
de tensões regionais. -Biminado o empecilho, o Bra
sil poderá intensificar os elos comerciais que man
tém com os pafses que cfiSpõem daquelas tecnolo
gias, essenciais ao desenvolvimento nacional. 

Ademais, a proposta corrobora os objetivos da 
política externa brasileira, comprometida com os 
princípios adotados no campo do desarmamento e 
da não-proliferação de armas de destruição em 
massa 

É o relatório. 
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A adoção de legislação específica sobre o con
trole da exportação de bens sensíveis complementa
ria as iniciativas internacionais brasileiras referentes 
ao desarmamento e a não-proliferação de armas de 
destruição em massa, das quais gostaríamos de 
destacar a Declaração de Mendonza, pela qual o 
Brasil e outros países latino-americanos renunciam 
a produzir, adquirir, transferir, usar ou a colaborar 
com o desenvolvimento de armas químicas e bioló
gicas; o Acordo entre o Governo brasileiro, o Gover
no argentino e a Agência Internacional de Energia 
Atõmica (AIEA); o Tratado para a Proibição das ar
mas Nucleares na América latina e no Caribe (fra
tado de Tlatelolco); e a declaração unilateral de ob
servância das Diretrizes do Regime de Controle de 
Tecnologia de Mísseis (MCTR). 

A eliminação dos obstáculos politicos à inser
ção do Brasil no círculo dos detentores de tecnologia 
de ponta, trará grandes benefícios para setores es
tratégicos aos interesses nacionais, como, por 
exemplo, o espacial. Com efeito, vários empreendi
mentos brasileiros na área ficariam cerceados, inclu
sive a possibilidade de plena e rentável ublização do 
Centro de Lançamentos em Alcântara, caso o Brasil 
não ingresse no Regime de Controle de Tecnologias 
de Mísseis, que se reunirá em Bonn, no dia 9 de ou
tubro próximo. 

Vale ressaltar que a aprovação do projeto não 
implicará em obstáculos a importações a serem fei
tas peio Brasil, mas, pelo contrário, propiciará a 
aquisição de bens e serviços necessários ao desen
volvimento tecnológico do país. 

Cabe assinalar que as definições que figuram 
no parágrafo primeiro do Artigo I têm de ser neces
sariamente genéricas, de modo a poderem englobar 
todos os itens que, no futuro, constarão das istas. 
Estas listas não serão preparadas de modo arbitrá
rio. Elas já existem no plano internacional. 

No caso de bens de aplicação bélica, todos os 
países exportadoreS possuem na legislação própria 
de controle, de conformidade com parâmetros inter
nacionais, que incluem a exigência da apresentação 
de certificado de usuário final. O Governo brasileiro, 
por força de Exposição de Motivos, vem exercendo 
esses controles desde 1974, através da Política Na
cional de Exportação de Material de Emprego Militar, 
sem que tenha havido prejuízo de qualquer espécie 
para a indústria nacional de armamentos. No caso 

· de tecnologia de mísseis, os itens controlados são 
' aqueles que constam do Anexo Técnico das Diretri-
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zes do Regime de Controle de Tecnologias de Mís-
seis (MTCR). _ _ _ .. 

Quanto aos bims nucleares, trata-se daqueles 
que figuram na lista I do Grupo de Supridores Nu
cleares, publicada como documento oficial da Agên
cia Internacional de Energia Atõmica. No que tange · 
aos bens químicos, a referência são as listas conti
das na Convenção para Proibição de Armas Quími
cas, que está atualmente sendo examinada pelo Se
nado Federat. 

No que se refere aos bens biológicos, a lista 
está sendo preparada por grupo de trabalho intergo
vemamental, do qual o Brasil faz parte, convocado 
pela Conferência dos Estados Partes na Convenção 
para a Proibição de Armas Biológicas. 

A rigor, o Governo brasileiro já vem exercendo 
controles em algumas dessas áreas como a de bens 
de aplicação bélica e a de bens utilizáveis em mís
seis, sem que haja qualquer problema com a indús
tria nacional. A necessidade de lei se prende à pos- ·· 
sibilidade de aplicar sanções, inclusive penais, a 
eventuais futuros infratores, para o que o Executivo · 
não é competente. 

Os controles visam produtos, mas também 
destinatários, como não poderia deixar de ser, e 
esse é o entendimento de todos os paíseS que apli
cam esse tipo de controle. Por exemplo, na área nu
clear as exportações para países que não tenham 
acordos de salvaguardas com a Agência Internacio
nal de Energia Atõmica não receberão o mesmo tra
tamento das que se destinassem a um pais que ti
vesse esse gênero de acordo. 

No tocante às possíveis implicações do pre
sente projeto quanto a atividade de inteligência, es
tas poderão ser atendidas quando da próxima sub
missão ao Congresso Nacional pelo Executivo de 
proposta de legislação que cria a Agência Brasileira 
de Inteligência 

Em face do exposto, votamos pela aprovação 
deste importante e oportuno instrumento legal como 
recebido da Câmara dos Deputados, o qual trará ao 
nosso país a possibilidade de acesso a tecnologias 
de ponta, bem como traduzirá nossa intenção de 
participar do esforço mundial em prol do desarma
mento e da eliminação das armadas de destruição 
em massa. 

Sala das Comissão, 28 de setembro de 1995. -
I ris Rezende, Presidente- Romeu Tuma, Relator
Ney Suassuna -Sérgio Machado - Lúcio Alcân
tara - Guilhenne Palmeira - Edison Lobão - Ra
mez Tebet- Ronaldo Cunha Lima -José E. Outra 
(abstençao) - Élcio Alvares - Luiz Alberto. 
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PARECER N" 650, DE 1995 

Da Comissão de Relaçoes Exterio
res e Defesa Nacional sobre o Projeto de 
Lei n• 108, de 1995 (n" 719, de 1995, na 
Câmara dos Deputados), que "dispõe so
bre a exportaçao de bens sensíveis e ser
viços diretamente vinculados, de iniciati
va do Presidente da República. 

Relator: Senador Hugo Napoleao 
1 Relatório 

Chega à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional o Projeto de Lei n" 1 08, de 1995 
que "dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e 
serviços diretamente vinculados." Trata-se de inicia
tiva do Presidente da República. 

A proposta legislativa em apreço foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados em 23 de agosto de 
1995, tendo, naquela Casa, sido aprovado pelas Co
missões de Defesa Nacional; Economia, lndúsbia e 
Comércio e Constituição e Justiça e de Redação. No 
Senado Federal o projeto foi disbibuído às Comissõ
es de Constituição, Justiça. e Cidadania e Relações 
Exteriores e Detesa Nacional. 

Objetiva o Projeto sob exame criar um corpus 
legal que proporcione um efetivo controle sobre as 
operações de exportação de bens e serviços em to
das as áreas sensíveis à indúsbia bélica e que por 
conseguinte sejam passíveis de utilização na produ
ção de armas de destnição em massa ou de seus 
vetores de lançamento na forma de mísseis. 

Nesse sentido, o projeto disciplina as operaçõ
es relativas a exportação de bens e serviços dire!a
mente vinculados a tais bens, considera bens sensí
veis os de aplicação bélica, os de uso duplo e os de 
uso na área nuclear, química e biológica, define os 
de aplicação bélica como os de uso privativo das for
ças armadas, incluídos os seus componentes, so
bressalentes acessórios e suprimentos, faz referên
cia aos de uso na área nuclear como sendo os ma
teriais que contenham elementos de interesse para 
o desenvolvimento . dessa energia, bem como as 
suas instalações é_ menciona os qufmicos e biológi
cos como os de relevância para qualquer aplicação • 

. A proposição estabelece os critérios de autori
zação formal, situa a Secretaria de Assuntos Estra
tégicos corno Órgão coordenador, constitui a Comis
são lnterministerial de Controle e Exportação de 
Bens Sensíveis no ãnilHo da Presidência da Repú
blica e fixa as suas abibuições. 

É importante esclarecer que os bens e serviços 
. deverão constar de listas especiais. 

O Proje!D cuida, igualmente, das penalidades 
decorrentes da violação de suas disposições. 

É o Relatório 
1 0 -~- Parecer 

A introdução da norma proposta no ordena
mento jurídico brasileiro propiciou o exercicio de rígi
do controle dos órgãos governamentais, sob coorde
nação da Secretaria de Assuntos Estratégicos · âa 
Presidência da República, em relação às exportaçõ
es e transferências tecnológicas pertinentes a este 
sensível setor industrial. 

Daí, por que a proposição vai ao encontro dos 
objetivos da política externa brasileira comprometida 
com os princípios assumidos no campo da não proli
feração de armas de destruição em massa 

A adoção de legislação específica sobre o con
trole da exportação de bens sensíveis é de todo con
veniente e oportuna aos interesses nacionais e ple
namente compatível com as linhas de polítiCa exter
na brasileira, tendo em vista a Declaração d~ Men
doza, pela qual o Brasil e outros países latino-ameri
canos renunciam a. produzir, adquirir, transferir, usar 
ou a colaborar com o desenvolvimenfD de -armas 
químicas e biológicas. No mesmo sentido seguiram
se o Acordo entre o Governo brasileiro, o Governo 
argentino e a Agência Internacional de Energia Alô
mica (AIEA), o Tratado de Tlatelolco para a Proibi
ção das Armas Nucleares na América Latina e no 
Caribe. e a declaração unilateral de observância das 
Direbizes do Regime de Controle de T etnologia de 
Misséis (MCTR). 

A adoção das medidas propostas vializará a in
serção do Brasil nos fluxos internacionais de tecno
logias avançadas. É de se observar que a inexistên
cia de instrumento legal que resbinja o uso indevido 
deste conhecimento no desenvolvimento de armas 
de destruição de massa e outras que provoquem o 
acirramento de tensões vem prejudicando tal inser
ção. 

8iminando o empecilho, o Brasil poderá inten
sificar os elos comerciais que mantém com os paí
ses que ÕJSPÕern daquelas tecnologias essenciais 
ao desenvolvimento nacional e ampliar a participa
ção no círculo dos detentores de tecnologia de pon
ta, beneficiando os setores estratégicos dos interes
ses nacionais como, por exemplo, o especial. 

Pelo exposto somos pela aprovação do Proje!D. 
Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. -

Seguem assinaturas. 
Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Hugo 

Napoleao, - Relator- Joel de Hollanda - Guilh~-
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me Palm-eira :_ Benedita da Silva - (com restriçõ- Por tais razões, opino peÍa rejeiÇão. --
es) -Pedro Piva -Pedro Simon- (Com restrições) Sala das ComisSões, 5 de outubro de 1995 --
- Geraldo Melo -Humberto Lucena -Gerson Ca- Senador Hugo Napoleão, Relator·. 
mata -José Agripino -Artur da Távola - Bemar- o SR. PRESIDENTE (José Samey) • o pare-
do Cabral- Casildo Maldaner. cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

EMENDA N2 1, DE 1995-CRE nia conclui favoravelmente à matéria. O parecer da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
conclui favoravelmente ao projeto e contrariamente 
à emenda apresentada perante a Comissão. 

Ao Projeto de Lei da camara n"- 108, 
de 1995, que "Dispõe sobre a exportação 
de bens senslveis e serviços diretamente 
vinculados". 

Dê-se, ao art. 2". a seguinte redação: 

Art 2" O Poder Executivo submeterá 
ao Congresso Nacional, sob a forma de Pro
jeto de Lei, as Listas de Bens Sensíveis de 
que trata o artigo anterior. 

Justificação 

Bens sensíveis, tal como definidos no art. 1 º- do 
Projeto de Lei em questão, são de natureza a exigi
rem um pronunciamento do Congresso Nacional so
bre as listas de composição dos mesmos. 

O Poder Executivo fica, assim, obrigado a sub
meter ao Congresso Nacional, através de Projeto de 
Lei, as Listas de Bens Sensíveis, a que faz referên
cia no art. 2" de seu Projeto. 

Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. -
Senador Pedro Simon. 

PARECER SOBRE EMENDA N2 1, 
APRESENTADA PELO SENADOR PEDRO SIMON 

AO PLC. N21 08, DE 1995 

Ao Projeto foi apresentada uma emenda de au
toria do Senador Pedro Simon, nos seguintes ter
mos: 

Dê-se ao arl22, a seguinte redação: 
Arl2". O Poder Executivo submeterá ao Con

gresso Nacional, sob a forma de Projeto de Lei as 
r.stas de bens sensíveis de que trata o artigo ante-
rior. 

Justifica à emenda afirmando que o Congresso 
Nacional deve manifestar-se sobre as listas. 

Devo esciarecer que o Arl2", tal como se acha 
redigido no Projeto já preve a publicação das listas 
no D.O.U para ampla divulgação e orientação dos 
fabricantes. Ao Poder Legislativo caberá, a qualquer 
tempo, questioná-la ou negar uma modificação. Não 
há, pois, a meu ver necessidade da adoção da 
emenda. 

Além do mais as listas decorrem de Aios Inter
nacionais e os mesmos já são homologadas pelo 

. Congresso. - -

Concluída a fase de instrução, passa-se à dis
cussão do projeto, em turno único. 

A Presidência esclarece ao Plenário que, du
rante a discussão, poderão ser oferecidas emendas 
à proposição. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo 
Sr. 1 º- Secretário em exercfcio, Senador Ney Suas
suna. 

São lidas as seguintes: 

EMENDA N"- 1 - PLEN 

Dê-se a seguinte redação ao§ 1"- do art. 1"- do 
PLC n2 1 08/95: 

Arl 1"- ................................................... . 
§ 12 Para os efeftos desta Lei, são 

bens sensíveis os de aplicação bélica e os 
de uso das áreas nuclear, química e biológi
ca. 

Justificação 

Pela presente emenda buscamos retirar do 
projeto o conceito de bens de uso duplo, cuja elasti
cidade é confirmada pela própria definição dada aos 
mesmos no inciso 11 deste mesmo artigo, a saber: 
•os de aplicação generalizada, desde que relevantes 
para aplicação bélica". 

Ora, a generalidade e a ampla gama de mate
liais em tese conversíveis, bem como a ausência de 
critérios quanto a ser determinado "bem de uso du
plo" acessório ou principal para a aplicação bélica, 
recomendam restlições na manutenção de tal con
ceito no corpo da lei. Um controle desnecessário e 
exagerado do Estado pode implicar em restlições à 
iniciativa privada, provocando extensas e profundas 
conseqüências no setor produtivo e afetando por 
conseguinte nossa economia e a própria defesa na
cional. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. -
Eduardo Suplicy. · 

EMENDA N"-2- PLEN 

Acrescente-se ao art. 1"- do projeto o seguinte 
inciso, renumerando-se os demais: 
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"Consideram-se bens biológicos os or
ganismos vivos ou qualquer instrumenlo ou 
veículo que contenha esses organismos e 
possam ser empregados como anna de ex
tennínio;n 

Justificaçao 

Por esta emenda· procuramos melhor concei
tuar os bens biológicos, de forma a evitar a generali
dade da redação original e, assim, minimizar os efei
tos desastrosos de decisões que possam arrefecer o 
ritmo das exportações de produlos primários ou se
cundários de natureza biológica 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. -
Eduardo Suplicy. · 

EMENDA N• 3- PLEN 

Dê-se ao inciso I do art 1" do projelo a seguin
te redação: 

Art 1• ................................................... . 
I - Consideram-se bens de aplicação 

bélica os que a legislação defina como de 
uso privativo das Forças Armadas ou que 
sejam de utilização característica nestas ins
tituições, inclusive componentes críticos, de 
difícil obtenção, fundamentais para o desen
voMmento ou produção de armas, sistemas 
de armas e equipamentos. 

Justificaçao 

Com esta emenda procuramos contornar o 
problema econõmico que decorreria de uma inter
pretação extensiva do que venham a ser "compo
nentes, sobressalentes, acessórios e suprimen
tos". Seriam passíveis de ser classificados como 
bens sensíveis, por exemplo, todos os conjuntos 
e subconjuntos do item completo, incluindo mo
tores, transmissões, chassis, rodas, pneus, tin
tas, equipamentos elétricos, de comunicações, 
ferramentas, combustíveis, lubrificantes, etc. O 
impacto econõmico em caso cerceamento a cer
tos produtos ao · mercado internacional, apenas 
porque genericamente encaixam-se no conceito 
questionado, pode ser de graves dimensões, num 
momento em que a exportação é necessária ao 
desenvoMmento nacional. Cremos que a expres
são modificativa por nos sugerida preserva o espí
rito da proposição, sem criar obstáculos infundá
veis à nossa pauta de exportações. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. -
Eduardo Suplicy. 

EMENDA N2 4-PLEN 

Suprima-se o inciso 11 do art 12 do projelo, re
munerando-se os demais. 

Justiflcaçao 

Esta emenda decOrre de outra, também apre
sentada pelo PT, que retira do § 1" do art 12 a ex
pressão "bens de uso duplo". Coerentemente, preco
nizamos aqui a supressão da referência à mesma 
expressão. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. -
Eduardo Suplicy. 

EMENDA N2 5- PLEN 

Dê-se ao inciso IV do art 1" do projelo a se
guinte redação: 

Art 12 .................................... - •••••••• 
IV - Consideram-se bens químicos os 

produlos qufmicos e seus precursores, sujei
tos ao controle definido no texto da Conven
ção Internacional sobre a Proibição do De
senvolvimento, Produção, Estocagem e Uso 
de Anmas Qufmicas e sobre a DestniÇão de 
Anmas Químicas existentes no mundO, de 
que o BrasU foi signatário em 13 de janeiro 
de 1993. 

Justificaçao 

Esta emenda tem dois objelivos. O primeiro é 
separar os conceitos de bens químicos e bens bioló
gicos, dadas as peculiaridades de cada um dos ter
mos. O segundo é, dispondO este dispositivo especi
ficamente sobre bens químicos, conãiCionar as res
trições de exportações aos materiais que, de acorda 
com a convenção internacional específica, trata de 
elementos químicos vinculados à aplicação bélica, 
para evitar o uso inadequado ou burocratizado de 
uma competência estatal, a ponto de inibir ou invia
bilizar o selar produtivo químico. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. -
Eduardo Supllcy. 

EMENDA N2 6- PLEN 

Acrescente-se ao art 2" do projelo o segtünte 
parágrafo. 

Art 2" ......................... - ...................... .. 
Parágrafo único. O arrolamenlo previs

to neste artigo e sua modificação ou atuali
zação dependerão de prévia deliberação, 
em sessão secreta, da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do SenadO F&--
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dera!, dispensada a competência do Plená
rio. 

Justificaçao 

A Constituição estabelece ser competência ex
clusiva do Congresso Nacional, fiscalizar e controlar, 
diretamente ou por qualquer de suas Casas os atos 
do Poder Executivo (art. 49, X, CF). O Congresso 
Nacional cumpre ainda papel institucional preponde
rante em questões de nalureza bélica, conforme se 
verifica pela leitura do inciso 11 do supracitado dispo
sitivo constitucional. O projeto trata de uma matéria 
que versa sobre "bens sensíveis" exatamente pela 
natureza müitar que envolve a utilização de tais 
bens. Desta forma, é plenamente razoável que o Po
der Legislativo exerça alguma forma de monitora
mento sobre a elaboração desta lista. Propomos que 
isto se dê exclusivamente através da competente 
comissão do Senado Federal, (art 103, RI), o que 
propicia. concomitantemente, o necessário controle 
parlamentar e a desejável celeridade dos ates do 
Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. -
Eduardo Suplicy. 

EMENDA N• 7- PLEN 

Dê-se ao art. 42 do projeto a seguinte redação: 

• Ar!. 4!! Fica constituída, no âmbito da 
Presidência da República, a Comissão de 
Controle de Exportação de Bens Sensíveis, 
integrada por representantes dos órgãos fe
derais envolvidos no processo de exporta
ção de bens e serviços de que trata esta lei 
e de representantes de entidades da indús
tria. do comércio e dos trabalhadores, direta
mente interessados. 

Parágrafo único. A Secretaria de As
suntos Estratégicos da Presidência da Re
pública exercerá a função de órgão coorde
nador da Comissão de Controle de Exporta
ção de Bens Sensíveis." 

. Justificaçao 

Entedemos que, ante as repercussões de ftn
do sócio-econômico, derivadas de um condiciona
mento das exportação dos bens ditos sensiveis a 
um crivo do Poder Estatal, é convenierrte que essa 
comissão não seja apenas de ãmbito interministeri?f, 
mas que conte também com a participação de mem
bros da sociedade civil. Assinalamos que o Presi
dente da República poderia indicar livremente tais 
representantes, razão pela qual confiamos na apro
'vação desta emenda 

Sala das Sessões, 5 de oulubro de 1995. ----
Eduardo Suplicy. · 

EMENDA N• 8- PLEN 

Dê-se ao caput do art. 5" do projeto a se
guinte redaçao: 

"Art. 52 Compete à Comissão de Con
trole de Exportação de Bens Sensíveis:" 

Justificaçao 

Trata-se de emenda que busca adequar o dis
positivo a outra emenda de iniciat'·•a do PT, que 
busca transformar a comissão interm~o 1isterial em co
legiado de participação de representantes da socie
dade civil interessada nesta matéria 

Sala das Sessões, 5 de oulubro de 1995. -
Eduardo Suplicy. 

EMENDA N2 9 PLEN 

Dê-se ao art. 7" do projeto a seguinte redação: 

• Art. 72 Constitui crime exportar, me- -
diante artificio, ardil, ou qUalquer outro meio 
traudi.ílento, bens sensíveis e serviços dire
tamente vinculados a esses bens. 

Pena- reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) 
anos e multa 

Justificaçl!o 

O texto original é inadequado, foge aos princí
pios da boa técnica legislativa e da doubina penal. 
Toma-se necessário definir claramente o fato típico 
punível, bem como retirar a expressão "indiratamen
te", pois este adjunto adverbial dá margem a que até 
mesmo os que hajam contribuído para com a produ
ção do bem sensível sejam penalmente responsabi
lizados. 

Julgamos, assim, mais aconselhável a redação 
por nós apresentada 

Sala das Sessões, 5 de oulubro de 1995. 
Eduardo Suplicy. 

EMENDA N2 1 O- PLEN 

Dê-se ao art. 92 do projeto a seguinte redação: 
• Ar!. 92 O Poder Executivo regulamentará esta 

Lei no prazo de cento e oitenta dias a contar da sua 
publicação. 

Justificaçl!o 

Não são apenas as operações de exportação 
de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados 
que merecerão regulamentação pelo Poder Executi
vo. Há outras questões inseridas neste projeto que 
também deverão ser regulamentadas por decreto 
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presidencial, razão pela qual propomos a aHeração 
do projeto neste particular. 

Sala das Sessões 5 de outtbro de 1995. -
Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em dis
cussão o projeto e as emendas. (Pausa) 

Desejo esclarecer ao Plenário que, depois do 
encerramento da discussão, serão oferecidos pare
ceres sobre as emendas, pela Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e pela Comissão de Re
lações Exteriores. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao nobre Senador Eduardo Sl.Piicy. 

V. ExA dispõe de 1 O minutos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para dis

cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SP5 
e Srs. Senadores, es1arnos aqui examinando o pro
jeto de iniciativa do Presidente da República, que 
.dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e ser-
viços diretamente vinculados. ' 

Na última quinta-feira, quando foi apreciado o 
requerimento de urgência para essa matéria, o Se
nador Elcio Alvares fez um apelo a todos nós, no 
sentido de que procurássemos estudá-la o quanto 
antes, uma vez que ela bastante complexa, pois 
será realizada, em breve, uma ranião muito impor
tante sobre o regime de controle de tecnologia de 
mísseis, da qual o Governo brasileiro e o ltamaraty 
irão participar, e é muito importante que essa maté
ria possa ser votada antes da reunião. 

Não se trata, propriamente, de qualquer condi
ção para que o Brasil venha a ter assento no Conse
lho de Segurança das Nações Unidas, mas, sim, da 
importância dessa reunião, que será realizada em 
Bonn, em 09 de oub.bro, do Missll Technology 
Contrai Regime, sobre o regime de controle de tec-
nologia de mísseis. . 

Os membros da Secretaria de Assuntos Estra
tégicos do ltamaraty e o próprio Presidente da Agên- · 
cia Espacial Brasileira fizeram a gentileza de prestar 
uma série de informações bastante detalhadas, uma 
vez. que eu havia extemado ll)l.itas dúvidas sobre 
este projeto. 

Essa matéria sobre exportação de bens sensí
veis e serviços, segundo avaliamos; é um assunto 
delicado, e eu gostaria de explicar os cuidados que 

. devemos ter. Daí a razão das emendas que apre
sentei. 

Certamente, a exportação de bens de 
aplicação bélica merece ser controlada pelo 
Estado. Entretanto, a proposição,. tal corno 
oriunda da Câmara dos Deputados, peca 
por uma generalidade conceituai que pode 
trazer sérios gravames para a economia na
cional, especialmente para os setores que 

· contribuem com a pauta de exportações bra
sileiras. Inicialmente, chamamos a atenção 
para o conceito de "bens de uso duplo". Em 
princípio, especialmente no setor industrial, 
os produtos são passíveis de conversão 
para uso bélico sem dificuldades intranspo
níveis. Assim, em face das exigências buro
cráticas estabelecidas no projeto, uma série 
de produtos teoricamente conversíveis ou 
de "uso duplo", dada a elasticidade com que 
o projeto os conceitua, poderia sofrer estran
gulamentos de distribuição. Isso repercutiria 
na própria produção e, em conseqüência, 
poderia agravar o quadro de desemprego, O 
mesmo se passa com a abrangência dada 
pelo projeto ao conceito de "bens de aplica
ção bélica", incluindo como tais "cornporien
tes, sobressalentes, acessórios e suprimen
tos". Perguntamos: acaso seriam "sensíveis" 
motores, transmissões, chassis, rodas, 
pneus, tintas, solventes, equipamentos elé
tricos, equipamentos de comunicações, fer
ramentas, combustíveis e ltilrificantes? 
Além disso, entendemos que o Poder Legis
lativo deve exercer suas competências 
constitucionais de rnonifDrar atividades go
vernamentais relacionadas a quesfões de 
natureza militar, à luz do art. 49, incisos 11 e 
X da Lei Maior. Por isso, defendemos que a 
elaboração da lista de bens sensíveis deva 
passar, pelo menos, pelo crivo da Comissão 

. de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Senado Federal. A Comissão encarrega
da de formuar o elenco de bens sensíveis 
deve, por seu turno, ser composta não ape
nas de representantes de ministérios. Deve, 
isso sim, incluir em seu corpo membros da 
sociedade civil, ante as repercussões de na
tureza sócio-econômica, quando da fixação 
de restrições às exportações. Convém re
cordar que os investimentos privados sujei
tam-se à lógica da maturação do desenvolvi
mento de um produto: decisão, planejarnen
to, operacionalização, produção e distribui
ção. Nenhum industrial iria se arriscar a ini~ 
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clâr úm l)'rojeto easo não se sentisse seguro nha exiStência Portanto, esse tema é para mim mui-
de que poderia colocar o produ!o no merca- to sensível, porque trata de uma atividade humana 
do. E a -globalização impõe que se pense, que se tornou axial no mundo moderno, no mundo 
para sobrevivência do empreendimento, em da globalização. 
mercados transnacionais. Aqui, poder-5e-ia A divisão internacional do poder, do trabalho, 
ter a inusitada situação de reserva de mer- da exploração, da técnica e do mercado fez com 
cada às avessas; o empreendedor ver-5e-ia que, a partir principalmente da 11 Guerra Mundial, a 
condenado a realizar sua atividade no mer- produção bélica e espacial passasse a assumir uma 
cada interno, com todas as conseqüências posição dinâmica, central, no processo de reprodu-
macroeconõmicas que disso advém. Desta ção mundial do capitalismo. 
forma, concluímos que: é necessário que A tecnologia modema deixou de se concentrar, 
haja uma correta regulação da exportação como fizera de início, no setor que produz meios de 
dos chamados bens sensíveis; esta regula- produção para passar a pousar no setor que produz 
ção, contudo, não pode constituir-5e em artigos de luxo. E esses artigOs de lwio, iinpulsfona-
obsláculo às atividades económicas, nota- dos pela dinâmica moderna, entraram em crise em 
damente para o setor exportador. Em decor- 1929. Os 5 milhões e 300 mil carros produzidos, em 
rência, defendemos a aprovação do projeto 1929, nos Estados Unidos, transformaram-se em 
com as emendas apresentadas pelo Partido 900 mil apenas, produzidos ein 1931; e em 700 mil 
dos Trabalhadores. carros, produzidos em 1943. Em 1980, os Estados 

Assim, Sr. Presidente, avaliamos importante o Unidos, produziram 200 mil carros, menos do que há 
Relator considerar as emendas que apresentamos 50 anos. 
como sugestão. A dinâmica voltada para o luxo, para a elite, 

Saliento também que há o argumento de que o entrou em crise e foi substituída pela dinamização 
Governo brasileiro gostaria que o projeto fosse apre- patrocinada pelo Estado keyneziano, que para lá, 
vado antes do dia 09. Isso significa que, se o Sena- para o setor bélico, para o setor espacial, para a 
do, usando de suas plenas atribuições, vier a aper- nova tecnologia, destina ainda hoje, depois de liqui-
feiçoar, a modificar o projeto, à luz das preocupaçõ- dado o opositor soviético, U$270 mUhões por ano. 
es manifestadas - inclusive pelo Senador Roberto _ Sei que esse é um tema que mereceria muito 
Requião, que gostaria que o assunto fosse melhor mais tempo do que os dez minutos de que disponho. 
examinado -. caberia perfeitamente um esforço por A Guerra das Malvinas demonstrou que nós, os pari-
parte da Câmara dos Deputados até a próxima ter- féricos, não precisamos ter fantasias de que pade-
ça-feira. senão hoje mesmo, no sentido de apreciar mos ter um exército bem armado diante das super-
essas mudanças que porventura ocorram, sem pre- potências do mundo. E quando, na Guerra das Mal-
juízo, portanto, do objetivo extemado pela Uderança vinas, a pobre Argentina quis enfrentar a Inglaterra. 
do Governo. - viu que ela se somou ao poderio dos Estados Uni-

Assim, Sr. Presidente, gostaria que fossem dos, e diante desse poderio duplo é lógico que a Ar-
examinadas com carinho essas sugestões, no senti- gentina se mostrava um país inerme e derrotado. 
do de aperfeiçoar o projeto que apresentamos. Sei que a humanidade só poderá encontrar um 

E esse é o-apelo que faço ao Relator da malé- destino superior na madida em que essa nossa fase 
ria 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. LAURO CAMPOS. Sr. Presidente, peço 

a palavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao Senador Laura Campos, para discutir a 
matéria 

O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discutir 
a matéria Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr% e Srs. Senadores, raras vezes me senti tão divi
dido diante de um assunto que, a meu ver, deita raí
zes em um tema que ocupou talvez décadas de mi-

da Pré-História e da agressividade for ultrapassada 
Agora, o Brasil pretende realizar uma lista de produ
tos que eufemisticamente são chamados sensíveis -
produtos bélicos e semelhantes -. a fim..de garantir 
aquilo que a nossa atividade viu esboroar-se. A EN
GESA e outras indústrias bélicas no Brasil, nessa 
nova globalização, nessa nova divisão internacional 
do poder, não puderam se manter e foram à falên
cia 

Sei que a minha postura será derrotada Não é 
a fala do meu Partido; é um compromisso meu, indi
vidual, com o meu passado. E serei derrotado, desta 
vez, na companhia muito honrosa de Albert Einstein. 
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Diz eif,l: "hoje, -os cientistas e os técnicos estão in
vestidos de uma responsabilidade moral particular
mente pesada, porque o progresso das armas de 
extermínio maciço está entregue à sua competência 
Por isso, julgo indispensável a criação de uma socie
dade para a responsabilidade social da ciência". 

E, em carta a Sigmund Freud, cóm quem con
corda, Albert Einstein afirma: "sempre admirei sua 
paixão para descobrir a verdade; ela o arrebata aci
ma de tudo. O senhor explica com irresistível clareza 
o quanto na alma humana os instintos de luta e de 
aniquilamento estão estreitamente relacionados com 
os instintos do amor e da afirmação da vida". 

Um sistema que privilegia a maximização do 
lucro em detrimento da vida, que minimiza a vida 
para maximizar o lucro não pode ser um sistema ci- -
vilizado. E quando veinos que, de acordo com 
Freud, esses instinfos destrutivas que habitam o ser 
humano são potencializados porque se tomam os 
setores agressivos, bélicos e destrutivas os mais 
rentáveis do sistema capitalista mundial, vemos que 
então dificilmente haverá possibilidades de se por 
cobro a essa atividade destrutiva que potencializa e 
dinamiza a modernidade. 

Portanto, antecipo a minha posição. Sel que 
ela é solitária, assim como foi a posição Ghandi e a 
de Einstein. Perco em boas companhias; talvez até 
melhor do que a minha própria E, ao assim perder, 
reafirmo a importância desse assunto e digo que, 
diante de tantas controvérsias, de interesses partidá
rios que não conseguem se transformar em proposi
ções claras e bem fundamentadas, talvez opte pela 
posição um tanto vergonhosa de ter de abstercme 
diante de tão grave assunto. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 

em discussão. 
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Peço a 

palavra, Sr. Presidente, para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador José lgnácio Ferreira 
O SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PSDB-ES. 

Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, corno membro da 
Bancada do Governo, estou inspirado naturalmente 
a votar favoravelmente a essa matéria, porque é de 
interesse do Governo. Isso já foi claramente aduzido 
pelo eminente Senador Elcio Alvares. 

No entanto, vejam V. Ex"s, Sr"s e Srs. Senado
res, mais particularmente aqueles que são preocu
pados com questões como essa, o que dispõem os 

· art 61! e 7" do projeto de lei. 

• Ar!. 61! - A exportação de bens sensí
veis e serviços diretamente vinculados, _em 
violação ao disposto nesta lei e em suas 
normas reguladoras, tomará o infrator sujei
to às seguintes penalidades .•. " 

E então são elencadas as penalidades: adver
tência, multa, perda do bem, suspensão do direito 
de exportar, cassação da habilitação. 

O art 7" está redigido assim: 

• Ar!. 72 - As pessoas físicas que, direta 
ou indiretamente, por ação ou omissão, con
correrem para o descumprimento desta lei, 
incorrerão em crime. • 

Pena - reclusão de um a quatro anos. 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, esse 

texto, a meu ver, foi elaborado por alguém que não 
tinha maiores preocupações de natureza jurídica. 
Penso que foi elaborado apressadamente, porque o 
art 61! elenca as penalidades e o art72 coloca qual-
quer violação à lei como crime. _ 

Além disso, há um aspecto muito importante ao 
qual nos referimos, outro dia, na Comissão de Cons
ti!tição, Justiça e Cidadania Tratava-se de uma 
questão que dizia respeito à quadrilha ou bando e 
também à questão de co-autoria Na quadrilha. ou 
bando, três ou mais pessoas se concertam para a 
prática de um ilfcito. Então todos eles são autores, 
nenhum é oe-autor do ilícito. Quadrilha ou bando 
significa que todos os integrantes são autores do ilí
cfto, portanto não pressupõe cc-autoria Não há a fi
gura do oe-autor na quadrilha ou bando porque três 
ou mais pessoas se acordam para praticar o ilícfto. 

Portanto, segundo a redação do art 72 - "as 
pessoas físicas que, direta ou indiretamente, por 
ação ou omissão, concorrerem para o descumpri
mento desta lei incorrerão em crime"-, exclui-se a 
quadrilha ou bando. A meu ver, não há que se falar 
em quadrilha ou bando, que é exatamente o que 
ocorre em sftuações como essa, fala-se em questi)
es de oe-autoria. Portanto, se prevalecer o art 72, 
suprimindo o art 61!, por exemplo, teríamos, primei
ro, a violência da inflição de pena mufto grave contra 
alguém que exporta ou importa pneus, por exemplo. 

Segundo: a retirada, pela construção que está 
no texto, num tipo aberto, da expressão "quadrilha 
ou bando", que elimina, por si só, a figura de cc-au
toria - e o texto está falando apenas em oe-autoria e 
não em quadrilha ou bando. 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima - Permite-me V. 
E# um aparte? 
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ó SR. JOSÉ JGNÁCIÓ FERREIRA- Concedo õ QÚaklüer ót.tro meio frat.dulentl, bens sensf-
aparte a v. Ex• _ _ veis e seMçlos diretamerte vinculados a esses 

O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Senador, a colo- bens. Pena-reclusãode 1 a4 anos e multa. 
cação que v. Ex' faz é absolu1amente pertinente. En- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, como o 
tendo que há um erro de técnica legislativa na elabo- projeto está, não vejo como se possa aprová-lo, 
ração do projeto, até porque há um choque entre ~ como se preste um serviçoao próprio Governo, apre-
disposição do art 6" e a do art. 7°, como V. Ex• mUI- vai\d<Kl. Na posição em que me encontro, acho que 
to bem advertiu. E ainda mais, a forma generalizada tenho 0 dever de levantar a minha voz, aqui, contra 
do art 7•. sem a tipificação criminal específica, nos essa incongruência Esses· dois dispositivos, o art 62 
leva a uma compreensão totalmente diferente da e 0 art. 7" do projetl, são conflitantes entre si. E 
que é dada na própria lei. Tomei conhee1rnentl da mais: indisponho-me também contra a redação que 
emenda oferecida pelo Senador Eduardo Suplicy ao se encontra contida no art 72 do projeto. Acho que a 
art 72 e não tenho, como advogado, como recusá-la; redação do eminente Senador Eduardo St.plicy foi 
ela é apropriada, tecnicamente correta; substitui a de um tipo fechado, muito mais perfeita, muito mais 
redação do art 7"- absolutamente imprópria no pro- cabível, evidentemente expungindo do texto o art 
jeto de lei. Estou com o projeto e o aprovo, mas te- 62, se for 0 caso, para não mantermos dois dispositi-
mos que fazer essas correções, visto que estamos vos colidentes entre si. 
cometendo erro de técnica legislativa e de ordem ju- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
rídica, porque a lei, lamentavelmente, não está bem o SR. PRESIDENTE (José Samey) -Continua 
redigida. Votarei com a emenda doSenador Eduardo em discussão a matéria (Pausa) 
Suplicy, para modificar a redação do art 72, se não o Sr. Geraldo Melo - Sr. Presidente, peço a 
existir uma outra que seja apresentada por V. Ex" palavra. para discutir. - -
em relação ao art 62. - - O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Muito Ob- a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo. 
rigado a V. Ex•. eminente Senador Ronaldo Cunha O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para dis-
Uma. cutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s 

É evidente que votarei com o projeto, mas te- e srs. Senadores, acompanho, respeitosamente, a 
nho necessidade de fazer nele alguma operação ci- discussão e com muita atenção a partir das coloca-
rúrgica. Quer dizer,a emenda ao art 7", proposta ções e do grande senso de responsabilidade que 
pelo eminente Senador Eduardo St.plicy, toma o art mostrou, por exemplo, o Senador Eduardo Suplicy, 
7" tecnicamente muito melhor do que o texto que_ como agora os comentários com os quais o Senador 
veio no projeto. · José lgnácio consolida preocupações que existem 

O art. ?", como está no projeto, é um tipo aberto, no espírito de todos em relação a uma matéria des-
ou seja, não é de boa técnica legislativa se constn.ir sa relevância 
um tipo que esteja tão aberto como este do art72: Mas eu queria fazer uma tentativa de descem-

As pessoas físicas que direta ou indire
tamente, por ação ou omissão, concorrerem 
para o descumprimento desta lei incorrerão 
em crime. 

Ou seja, para tudo o que fizerem descumprindo 
essa lei, às vezes até atraoalhar a constituição de 
um grupo de trabalho intemunisterial, haveria uma 
pena de 1 a 4 anos de reclusão, o que é uma pena 
gravíssima . 

Num tipo aberto, tudo é possível, porque não 
se determinou, precisamente, qual a ação ou omis
são que se vai punir com a sanção que vem abaixo 
do preceito. 

Art 72 da emenda proposta: 

Constitui crime- e aí, sim, o tipo fecha
do - exportar. mediante artificio, ardil ou 

plicar um pouco a visão da questão que estamos 
discutindo. Todos sabemos que no mundo de hoje 
há uma comunidade de nações e de lideres políticos 
interessados todos em evitar a disseminação de ar
mas de destruição em massa, armamentos nuclea
res, químicos, biológicos. 

Os materiais sensíveis são aqueles que podem 
ser utilizados na fabricação desses armamentos. 
Tudo o que este projeto de lei pede é que o Con
gresso Nacional autorize o Governo brasileiro a to
mar uma cautela. a cautela de evitar que esse tipo 
de material seja exportado irresponsavelmente, in
discriminadamente. E para ·atingir, para realizar essa 
cautela, praticá-la, ele quer que a lei determine que 
as exportações desse tipo de material sejam previa
mente autorizadas pelas autoridades do governo fe
deral. 
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Que o projeto é malfeito, não há dúvida; que o 
projeto deveria ter chegado aqui mais cedo, não há 
dúvida; que o projeto oferece campo para ser imen
samente melhorado, não há dúvida. Mas, há dois 
aspectos, pelo menos, em relação aos quais eu 
acho que o Senado deveria refletir: o primeiro é essa 
questão das listas. Parece que estamos dando uma 
carta em branco, uma autorização assinada, para 
que burocratas do Governo Federal elaborem essas 
listas. E daí a proposição de um homem da enverga
dura e da respeitabilidade do Senador Pedro Simon, 
de desejar que essas listas sejam previamente sub
metidas ao Congresso Nacional. 

Mas pondero, em relação a essa questão, ape
nas o seguinte: em que consistem essas listas? Es
sas listas são relações de materiais que, hoje, com a 
tecnologia conhecida, podem ser utilizados na fabri
cação de armamentos de destruição em massa Evi
dentemente que o avanço tecnológico pode, ama
nhã, revelar-nos que algo inocente, hoje, possa de 
repente transformar-$ num insumo para a fabrica
ção de uma bomba, de um artefato nuclear. 

Em vista disso, é necessário sabermos que es
sas listas precisarão ser revistas com o tempo, à 
medida em que uma novidade tecnológica transfor
me um material inocente hoje em algo perigoso 
amanhã. E é claro que a seleção dos materiais sen
síveis não é uma seleção que deva obedecer a ne
nhum critério político, porquanto o que se pode é 
discutir se algum material serve ou não para fazer 
um artefato de destruição em massa. Se, tecnologi
camente, serve, é preciso que se facilite, e não que 
se dificulte, a inclusão daquele material nas listas 
que procuram cercar as suas exportações de Iodas 
as cautelas. 

Então, com relação às listas. creio que real
mente seria mais respeitoso para o Congresso se se 
c!issesse que essas listas vão ser previamente apro
vauas por um decreto do Presidente da República, 
por exemplo, e não apenas por uma Comissão de 
burocratas. 

Entendo que essa é uma das questões que o 
Congresso Nacional tem Ioda a liberdade, depois, 
de oferecer a contribuição, que lodos desejamos 
que seja oferecida, para melhorar esse instrumento 
legal. . 

Abordo, agora, o segundo e último ponto. 
Coloco-me na posição daqueles que entendem 

que, apesar de todos esses deleitas, esse Projeto 
de lei deveria ser aprovado hoje. E por quê? 

Recordo-me de uma lição a mim dada, na Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 

pelo Senador Pedro Simon - permita-me, mais uma 
vez, citar o· seu nome. Quando nós - eu, pessoal
mente - tomávamos posição contra um dos seus 
projetas, por entendermos inócua a medida a ser 
adotada, S. Ex"- me dizia que não havia feito o proje
to para que a lei tivesse qualquer efeito prático ama
nhã, mas para que ó Congresso Nacional, ao apro,. 
vá-lo, tomasse uma atitude política, que marcasse a 
sua posição perante a sociedade, as comunidades 
nacional e internacional. 

A aprovação, hoje, desse Projeto de lei é a to
mada de uma posição política. É apenas a declara
ção de que o Congresso· Nacional concorda que o 
Brasil, que se fifiou a essa comunidade que luta con
tra a proliferação de armas nucleares, taça parte 
dessa comunidade, cujos integrantes irão se reunír 
no próximo dia 9, quando quererão saber quais os 
países que já tomaram medidas concretas no senti
do de participarem seriamente do combate à prolife
ração de armas de destruição em massa no mundo. 

Se não aprovarmos esse Projeto de lei, o 
mundo não acabará Se não aprovarmos, diremos 
ao Governo Federal que o Senado não gostou de re
cebê-lo na última hora. Diremos ao Governo Federal 
que podemos melhorá-lo, incorporando-se essa ou 
aquela emenda; porém, adiaremos por mais algum 
tenipó a incorporação formal do Brasil a essa comu: 
nidade e impediremos, por mais algum tempo, que 
alguns compromissos formais que o Governo brasi
.eiro já assumiu com. relação a essa matéria sejam 
efetivamente honrados. 

Assim, se o aprovarmos, terminada esta ses
s.. '· tudo o que irá acontecer é que teremos dito ao 
mur .. ''l que o Congresso brasileiro quer ver o nosso 
País imtgrado à comunidade que deseja lutar contra 
a proliferação de instrumentos, artefatos e aparelhos 
de destruição da humanidade. 

Mas isso não quer dizer que estejamos impedi
dos de nos debruçarmos sobre essa lei, de introdu
zirmos, por meio de um novo projeto, os melhora
mentos, os retoques que farão dela um instrumento 
mais parecido com um mecanismo jurídico com a 
qualidade que os legisladores brasileiros têm direito 
de desejar. 

Por isso, participo do debate, pedindo descure 
pas por me haver alongado, apelando para o Sena
do no sentido de que permita que hoje o Brasil se in
clua nessa comunidade, para depois nos debruçar
mos sobre a matéria, a fim de melhorar esse ins!rt.r 
mento. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Permite-me V. 
Ex• um aparte, nobre Senador Geraldo Melo? 
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o SR~ GERALDO MELO - ouÇo v. Ex" com o SR. ELCIO ALVARES-~ Sr. Presidente, peço 
muita honra a palavra para discutir. 

O Sr. José lgnácio Ferreira - Eminente Sena- · O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador 
dor Geraldo Melo, participo inteiramente das preocu- Elcio Alvares, somente com a aquiescência do Se-
pações de V. Ex~. inclusive também na minha condi- nador Pedro Simon V. Ex• terá a palavra, uma vez 
ção de Vice-Lider do PSDB. Nesse caso, evidente- que o mesmo havia feito a solicitação anteriormente. 
mente, tenho a impressão de que não se trata de 
governo nem de oposição, mas do interesse do Se- O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, con-
nado de estar presente num alto momento como cardo em Ceder o uso da palavra ao Senador Elcio 
este e dar a sua contribuição para dizer ao mundo Alvares, Líder do Governo. 
que o Congresso brasileiro realmente esteve partici- O SR. PRESIDENTE (José Samey) _ Tem a 
pando do encaminhamento de uma solução para um palavra o Líder do Governo, Senador Elcio Alvares, 
problema tão importante. Apenas entendo que te- por cessão do Senador Pedro Simon. 
mos de compatibilizar as preocupações também 
com a boa técnica legislativa, para não aprovarmos O SR. ELCIO ALVARES (PFL -ES. Para discu-
um texto de lei que seja uma patologia, algo teratoló- tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
gico- como aí está, com um artigo com uma disposi- Srs. Senadores, houve uma argumentação sólida do 
ção e outro com outra disposição, e os dois colidindo Senador José lgnácio Ferreira Com muita claridade 
entre si. Tenho a impressão de que a solução será e transparência, digo que as emendas apresentadas 
aprovarmos esse texto como ele se encontra, com 0 pelo Senador Eduardo Suplicy também nos levam a 
compromisso da Liderança do Governo de, subse- alguma reflexão. 
qüentemente, quase concomitantemente, ingressar- O Senador Hugo Napoleão sustentou hoje, 
se na Casa com a proposta, para retocarmos aquilo com muito brilhantismo, que esse Projeto realmente 
que_ possa ser retocado com um proje!o de lei Slb- tem uma data limite, no momen!o em que o Brasil se 
seqüente. A rigor, não ingressa no méri!o da ques- prepara para um encontro da maior repercussão, no 
tão, mexe apenas nas queslões típicas de legislação dia 9. 
penal que vão punir os infratores da lei. Toda a Ouvindo inclusive os membros da Comissão de 
questão de substãncia continua intocacla. o proje!o Constituição, Justiça e Cidadania, tendo V. Ex• a de-
seria apenas para acertar uma situação que nos pa- ferência de me alribuir a condição de Relator das 
rece absolutamente incongruente. emendas do Senador Eduardo Suplicy, entendemos 

o SR. GERALDO MELO _ Agradeço a v. ~. que aprovariamos o texto, conforme relatado não só 
que disse, com mui!o menos palavras e mt.ito mais na referida Comissão, mas também na Comissão de 
brilho, 0 que deveria ser feito. v. Ex• está reiterando Relações Exteriores e Defesa Nacional. Sem ser 

nesta semana, na outra, os membros da Comissão 
o que acabo de propor, que votemos o projeto como de Constituição, Justiça e Cidadania, à vistadas 
eslá e que tenhamos com a sociedade, com a Na-
ção brasileira, o compromisso de melhorá-lo, no me- emendas apresentadas pelo Senador Eduardo Su-
nor tempo passivei. plicy, iriam examinar uma redação juridicamente per

Peço desculpas por me atrever a envolver a 
minha modesta palavra em uma discussão da qual 
participam homens da envergadura do Senador 
Eduardo Supficy, do Senador Lauro Campos, do Se
nador Roberto Requião e de V. Ex• 

Agradeço a todos pela oportunidade de me ou
virem com essa atenção e espero que o Senado 
contribua hoje para que o Brasil se incorpore ao clu
be das nações que querem combater a proliferação 
de armas nucleares. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Continua 
em discussão. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
• J)!llavra para discutir. 

feita e de boa técnica legislativa, para tentar corrigir 
alguns senões que foram aqui destacados com mui
to brilhantismo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste instante, 
na condição de Lidar do Governo, assumo o com
promisso, perante a Comissão de Consti!Lição, Jus
tiça e Cidadania, de examinarrnosas emendas que 
forem oferecidas, inclusive uma emenda que ante
riormente foi suscitada pelo Senador Rober!o Re
quião e, posteriormente, pelo Senador Pedro Simon. 
Realizariarnos um trabalho não só em favor do pró
prio País, mas, sobretudo, mantendo a tradição da 
Comissão de Consti!Lição, Justiça e Cidadania 

Esta é a proposta que faço neste momen!o, pe
dindo a aprovação do texto como veio redigido da 
Comissão de Consti!Lição, Justiça e Cidadania e da 
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ComiSsão de Relações Exteriores' e ·Defesa Nacio
náiy assumiildo, de maneira expressa, cabal. este 
compromisso. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Segundo 
a Mesa entende, V. Ex• está se referindo à apresen-
tação de um projeto autõnomo. . . 

O SR. ELCIO ALVARES - Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Continua 
em discussão. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Si
mon. 

O SR. PEDRO SIMON (PDMB-RS. Para discu
tir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entendi 
a proposta do Líder do Governo. S. Exª diz o seguin
te: votamos a lei como está para atingir o objetivo da 
reunião do dia 9. E S. Exª assume conosco e nós, 
no conjunto, assumimos o compromisso de elaborar. 
no seio da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, baseados nas emendas que foram apre
sentadas, a emenda a esse Projeto de Lei que será 
votado agora 

Quero dizer que me serve. Creio que está cor
reto. Não hã por que levantar dúvida com relação a 
essa matéria Penso que a proposta do líder do Go
verno é absolutamente correta; concordo com ela 

Já aceitei, mas acredito que, de certa forma, 
estamos menosprezando um pouco a Cãmara dos 
Deputados, que nos deu urna demonstração na 
apreciação da lei eleitoral. Votamos aqui e, 20 horas 
depois, a Câmara dos Deputados já havia apreciado 
a proposta final. Não só nessa matéria, mas em to
das, o Senado tem um medo permanente de atrapa
lhar. Por exemplo, a data agora é 9 de outubro. Se 
emendarmos o projeto, ele vai para a Cãmara e não 
haverá tempo até o dia 9. Da outra vez, faltavam 
apenas três dias, ficamos com medo de votar a lei 
eleitoral, mas votamos. E a Cãmara deu-nos um 
tapa de luva. com muita competência: em 20 horas, 
ela já tinha o resultado. Das nossas 60 emendas, 
manteve 15, e arquivou o resto como quis. Embora 
concorde com o que .o líder está ÕIZendo, gostaria 
apenas de salientar este aspecto. 

Gostaria também de dizer ao ilustre e querido 
Senador que me antecedeu na tribuna - e que ainda, 
um dia, vou ter a alegria de vê-lo votando comigo -
apenas que S. Exª tem razão. Não passa pela cabe
ça de ninguém que uma matéria desse conteúdo é 
remetida ao Senado com o intuito de ter uma vota
ção política. Vou dizer, com Ioda sinceridade, que a 
emenda do Senador Eduardo Suplicy é muito melhor 

. do que a minha, no sentido de remeter a matéria à 

Comissão de Relações Exteriores. para que, em 
reunião que pode ser fechada, conheça a matéria 
Creio que é melhor até do que vir para o plenário.. 

Mas estamos votando a mais profunda legisla
ção, que diz respeito à produção bélica, aí com
preendidos produtos atõmicos e biológicos. Estamos 
legislando sobre matéria que. provavelmente, no 
próximo séc(jo, será das mais importantes. 

A minha pergunta é a seguinte: por que vamos 
votar essa lei, entregando para o Executivo todo o 
poder de decisão sobre a matéria? Não existe mais 
Congresso Nacional? Se a aprovarmos dessa forma, 
nunca mais o ExecutiVo precisará consultar o Con
gresso Nacional sobre assunto que diga respeito à 
energia atõmica, a produtos bélicos, a sua importa
ção e exportação. 

Na minha opinião, uma comissão de notáveis 
deve-se reunir para debater o assunto. Não pode
mos delegar poderes com relação a essa matéria in
definidamente. 

Não imagino a ocorrência de uma votaÇão polí
tica, com PT e PSDB em pólos opostos. Não é.isso 
o que estou querendo. Desejo que o Congresso Na
cional - e tudo o que ele representa - não entregue 
amplos poderes ao Presidente da Repúbiica, que 
nomeará uma comissão para dizer o que é atômico 
e o que não é, o que é bélico e o que não é; o que é 
exportável e o que não é. O Congresso Nacional 
não deve abrir mão de suas prerrogativas. 

Não tenho dúvida de que, com este mesmo es
pírito plblico de agora, no momento em que essa 
Comissão designada pelo Presidente chegar a con
clusões sobre o assunto, poderemos discuti-las no 
Congresso também. Sendo tais conclusões encami
nhadas à Comissão de Relações Exteriores, o Con
gresso poderá participar- pelo menos ter o direito de 
participar, ter o direito tomar conhecimento sobre a 
matéria Não devemos abrir mão de nossas atribui
ções e delegar para todo o sempre poderes sobre 
essa matéria ao Executivo. 

Reconheço até que a emenda do Senador 
Eduardo Suplicy é melhor do que a minha, mas não 
deixo de apresentar a minha sugestão. 

Sinceramente, não aceito, Sr. Presidente. Acei
to a proposta do líder do Governo, não quero criar 
obstáculos. 

O Sr •. Eicio Alvares - V. Ex> me permae um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer, Se
nador Elcio Alvares . 
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. -- O Sr. Elcio Alvares - Nobre senador Pedro si~ contido na Oe(iiáfação de Mendoza~ . LÓgÓ, a defini-
mon, falei agora com o Presidente, Sua Excelência ção 'desses bens, mediante uma lista, nada mais é 
entende que essa solução realmente constrói, ajuda do que uma complementação de posturas interna-
e, por esta razão, tomou até a iniciativa, desde que cionais já adotadas pelo Brasil e que nos permitirão 
haja concordância, de elaborar uma medida provisó- integrar as nações que adotarn o Tratado de Tlate-
ria. que seria uma homenagem maior à Comissão, lolco e os países que integram o regime de controle 
desde que fosse aprovado o texto pela mesma En- ·de tecnologia de mísseis - o MTCR - que nos dã 
tão, gostaria de reiterar isso. Falei, inicialmente, as- uma credencial que até agora não tínhamos como 
sumindo a responsabilidade como líder, agora, já te- Nação, a de circular neste meio, de vender, de com-
nho o aval integral do Presidente da República. prar e ter acesso a tecnologias, a de, enfim, ser uma 

o SR. PEDRO SIMON _ Isso me serve, Sr. Nação transparente, comprometida com a paz, com 
Presidente. Inclusive com este aspecto de que 0 o desarmamento e com a nã<rproliferação de armas 
Congresso não fique de fora Estou de acordo. de grande potencial de destruição humana 

No dia 9 de outubro, em Bonn, realizar-se-à o 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Continua encontre do regime de controle das tecnologias de 

em discussão. o SR. JOSÉ FOGAÇA _Sr. Presidente, peço a mísseis, que são os vetares dessas armas nuclea-
palavra para discutir. res, ou biológicas, ou químicas. · 

o SR. PRESIDENTE (José Sarney) _ Concedo O nosso Projeto de Alcântara teria ganhos ex-
a palavra ao Senador José Fogaça, para discutir a traordinários com isso, do ponto de vista da sua ren-
matéria tabilidade, do ponto de vista de entrarmos no merca-

0 SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Para dis- do, de vender, de comprar, de sermos ofertadores e, 
cutir. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sr"s também, os que vão ao mercado em busca de algu-
e Srs. Senadores, creio que. 0 encaminhamento que ma coisa que possa aperfeiçoar os nossos instru-
está sendo dado a esta questão tem o revestimenfo mentos. 
da seriedade com que o Senado sempre trata as- Ao não estarmos incluídos nesse regime, conti-
suntos de interesse nacional. Seria absolutamente nuamos uma Nação semiclandestina do ponto de 
incoerente da nossa parte vir aqui desfazer da im- vista internacional. Vendemos para o Iraque, para o 
portãncia das emendas que foram apresentadas. Irã e, de repente, sai um noticiário internacional nos 
Percebe-se, pelo conteúdo dessas emendas, que condenando por venda clandestina de armamento, 
elas são sérias, são consistentes, são aperfeiçoado- ou por venda ilegal de armas químicas, ou bens sen-
ras do projeto. · síveis a países considerados belicosos ou países 

Por outro lado, o projeto tem um dinamismo no que são ameaça à segurança internacional. 
tempo, uma vinculação com interesses políticos na- De modo, Sr. Presidente, que a aprovação 
cionais que estão subordinados a prazos. O Brasil, desta lei nos dâ uma credencial importante, nos tor-
por exemplo, hâ algum tempo, já realizou, juntarnen- na transparentes e absolutamente respeitáveis do 
te com a Argentina, a famosa Declaração de Mendo- ponto de vista desse comércio de bens sensíveis. 
za. Qual a importãncia dessa declaração? Do ponto 
de vista da nossa inserção internacional, significa di- No entanto, não hâ como deixar de reconhecer 
zer que o Brasil quer deixar de ser um fabricante que é legítimo e absolutamente respeitável que o 
clandestino de produtos químicos ou biológicos, que Senado queira modificar, aperfeiçoar este projeto, 
possam ser utilizados em armas ou instrumenfos bê- que tem suas fragilidades. 
licos de qualquer natureza Sr. Presidente, estávamos entre San Juan e 

Ao fazer a Declaração de Mendoza, o Brasil se Mendoza; estávamos em um dilema: atender a esse 
mostra um Pafs transparente, comprometido com a interesse internacional como um bem maior, apre-
comunidade e a paz internacional e, portanfo, uma vando o projeto tal como está ou reconhecer a vali-
Nação que ganha credenciais para entrar num circo dade dos conteúdos das emendas apresentadas pe-
de reapeitabilidade que lhe dá acesso a mercados e los Senadores Eduardo So..plicy, Pedro Simon e 
a maior abertura para as suas exportações e impor- Hugo Napoleão. São elas válidas, corretas e ade-
tações, conseqüentemente, circular num domínio quadas. Um dilema absolutamente desinteressante 
muifo mais amplo e abrangente. para o Senado, que ou mantém suas prerrogativas, 

A lista dos bens sensíveis viria tomar concreto, ou desatende ao interesse nacional. É um dilema 
. absolutamente exeqüível e realizável este objetivo trágico que não pode se repetir. 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 289 

Creio (jlie o Jfder Elcio Alvares acaba de viabili
zar uma solução semelhante àquela adotada na Lei 
das Concessões. Aprovamos essa lei, Sr. Presiden-

,, te, porque o Presidente da Repúbfica $E! comprome
teu a enviar uma medida provisória para corrigir pro
blemas. Com esse compromisso do líder do Gover
no de ser enviada medida provisória ou com a inicia
tiva do Senado de adotar essas emendas, creio que 
o dilema desaparece. 

Não me canso de ressaltar que, hoje, no cená
rio da comunidade internacional, há um dado extre
mamente importante para um pais ser aceito como 
exportador e importador de bens sensíveis, como 
um país que tem acesso a tecnologias e que pode 
circular nesse meio abrangente, vendendo e com
prando respeitável e transparentemente. t aqulo 
que a comunidade internacional chama de confl
dent measures, ou seja, medidas de confiança. 

Para um País se inserir no processo de paz 
que se sucedeu ao fim da Guerra Fria, à queda do 
Muro de Berlim, à inexistência hoje da bipolaridade 
internacional Estados Unidos x União Soviética, ao 
desaparecimento desse dilema trágico da Guerra 
Fria; para pafses que desejam se manter como Es
tados, nações, independentes e soberanos, mas in
seridos num processo de pacificação internacional, o 
caminho é a adoção do que se chama de conlldent 
measures, medidas de confiança. Aprovar uma lei 
de bens sensíveis é adotar uma medida de confian
ça, ou seja, o Brasil toma-se um Pafs internacional~ 
mente confiável, respeitável, sério, integrado sobera
namente. Portanto, um País que não abre mão de 
comprar, vender, exportar e importar bens sensíveis, 
de fabricá-los e produzi-los, mas é capaz de cumprir 
as regras, os tratados adotados que são aceitos in
ternacionalmente. Não aprovar a lei dos bens sensf
veis significa tomar completamente nula a Deciara
ção de Mendoza, assinada pelo Brasil e pela Argen
tina, ou tomá-la, pelo menos, não-concretizável. 

Por outro lado, reconhecer que o Senado tem o 
direito de reivindicar modificações, de reivindicar 
aperfeiçoamento parElCe-!lle também um dever nos
so, aqui sustentado e defendido por Senadores 
como Eduardo S!Jillicy, Pedro Simon e outros que se 
manifestaram. 

De modo, Sr. Presidente, que fico satisfeito 
com a solução, porque ela nos, leva, de um lado, a 
atender ao interesse nacional, colocando o Brasil 
num cenário de respeitabilidade, de transparência e 
de aceitabilidade em mercados aos quais ele não ti
nha acesso e, de outro lado, a preservar as prenro
gatívas do Senado. 

Obrigado a V. Ex" 
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. 

ExA a palavra 
, O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos
taria de comunicar ao líder Jader Barbalho que aca
bamos de ultimar um entendimento com o PT do 
qual gostaríamos que S. Ex"' também participasse. 

Se V. Ex"' nos permitir, Sr. Presidente, a mim e 
ao Senador Hugo Napoleão, que somos os relato
res, faremos o relatório dentro do espírito regimental 
e, Jogo em seguida, o submeteremos também às li
deranças e faremos a proposta 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vamos 
encenar a discussão que ainda não foi encerrada 
Em seguida darei a palavra a V. ExA 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a 
palavra, o Senador Jader Barbalho, para diséulir a 
matéria 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA:. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr"s e Srs. Senadores, acabamos de ouvir a propos
ta do Senador Elcio Alvares no sentido de que o Se
nado aprove o texto que vem da Cêmara dos Depu
tados para que, posteriormente, o Senhor Presiden
te da República possa tomar urna iniciativa ou o pró
prio Senado. 

Lamento, Sr. Presidente, que estejamos diante 
de um episódio, mais uma vez, cheio de equívocos. 
Em primeiro lugar, ouvi aqui no plenário que o Brasil 
terá um encontro no dia 9 de outubro, na Alemanha 
Em segundo, no texto da mensagem presidencial ao 
Congresso, no processo, não há qualquer referência 
a isso. Em parte alg~.n~a desse processo, há referên
cia acerca desse evento do qual o Brasil participará. 
Penso que até o Presidente da Replblica e o Minis
tro de Assuntos Estratégicos desconheciam o fato. 

Essa mensagem, Sr. Presidente, foi enviada 
para o Congresso Nacional, para a Câmara dos De
pitados no dia 3 de junho, isto é, faltando 27 ãras 
para o recesso de julho. O Presidente da República, 
seguramente - se bem assessorado - deveria ter re
corrido ao dispositivo constitucional' ila urgência, 
alertando o Congresso Nacional, e a Câmara teria 
dado tramitação de urgência Mas não, Sr. Presiden
te, o Presidente da República não recorreu ao dispo
sitivo que alertaria o Congresso, nem a exposição 
de motivos se refere ao encontro da Alemanha O 
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Senhor. Presidente, simplesmente baseando-se no 
ar!. 61 , remeteu-a ao Congresso; a Câmara apreciou 
em dois meses, durante os meses de junho e agosto. 

Manifesto também minha estranheza, Sr. Pre
sidente, relativamente à tramitação dentro do Sena
do. Estamos a reclamar que esse assunto chegue 
ao plenário a quatro dias desse encontro internacio
nal e ternos, mais uma vez - corno ocorreu com a lei 
eleitoral - que votá-lo às pressas; temos quedispen
sar hoje a contribuição legislativa, corrtribuição legis
lativa que, como já ficou claro, aperfeiçoaria o proje
to. Dessa forma, o Senado não fica corno Casa revi
sora; o Senado fica apenas corno Casa homologa1ó
ria. Esta é a situação em que nos encontramos nes
ta tarde: de Casa homologatória e não de Casa revi
sora 

O que me causa estranheza, Sr. Presidente, é 
que esse processo foi despachado pela Presidência 
no dia 1 º- de setembro às Comissões de ConstitLi
ção, Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e 
Defesa .Nacional. Somente no dia 28, portanto, 27 
dias depois, a Comissão de Constituição. Justiça e 
Cidadania exarou seu parecer. Vejam, portanto, a 
urgência desta questão! Faltam quatro dias! O Se
nhor Presidente da República não foi alertado, a Câ
mara dos Deputados não foi alertada e não deu a ur
gência, pois o projeto passou 60 dias naquela Casa;. 
no Senado Federal, passaram-se 27 dias desde que 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania re
cebeu o projeto até que exarou seu parecer. A Co
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
teve 24 horas para se manifestar .lil o,,Senado, no 
mesmo dia, tem que apreciar.' 

Não sou um desmancha-prazeres e não serei 
eu que irei, neste momento, dizer que não vou aco" 
lher a ponderação do Senador Elcio Alvares, mas 
faço questão de registrar que houve descuido do 
Executivo, porque, se esse assunto era urgente, de
veria ter vindo com pedido de urgência. O Executivo 
já baixou medida provisória, qile é um 'instrumento 
extremo de urgência, para verificar o que há de iodo 
no sal. Até isso já serviu de assunto para medida 
provisória por parle do Executivo! Alguns Senadores 
foram informados que o prazo para a apreciação 
dessa maléria terminará daqui a quatro dias; e eu, 
como líder do PMDB, partido com representação 
acentuada nesta Casa, em momento algum, fui aler
tado sobre isso. 

E, no texto desse processo, não há uma linha · 
sobre a urgência desse assunto que me obrigue, 
agora, a acolher a matéria para não ser um desman
cha-prazeres e para que o Governo não imagine que 

· o PMDB, que tem colaborado ~m todas as oportuni
dades na outra Casa e nesta, tenha faltado com sua 
colaboração mais uma vez. 

É com grande tristeza, Senador Elcio Alvares. 
e acima de tudo, numa demonstração de apreço a 
V. Ex!!; que aceito essa tese esdrúxt.da de que o Se
nado hoje não é a Casa revisora, mas a Casa homo
logatória de mais uma matéria considerada relevan
te e importante para o Brasil. 

- Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está en

cerrada a discussão. 
Com a palavra o Senador Elcio Alvares para 

oferecer parecer sobre as emendas, em substituição 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
tenho em mãos as Emendas de n" 1 a 1 O do nobre 
Senador Eduardo Suplicy. 

Já declarei exaustivamente o posicionamento 
da liderança do Governo e, neste momento, quero 
reiterar tudo o que falei anteriormente. 

Entretanto, o 3rt 67 da Constihição Federal 
diz o seguinte: 

Art. 67 - A maléria constante de proj.'- .-
to de lei rejeitado somente poderá constituir · 
objeto de novo projeto, na mesma sessão 
legislativa mediante proposta da maioria ab
soluta dos membros de qualquer das Casas 
do Congresso Nacional. 

Por este motivo, solicito ao Senador Eduardo 
Suplicy, mantendo os compromissos já assinalados 
aqui, que retire as suas dez emendas. Sendo assim, 
daria o parecer contrário, mas fazendo este apelo, 
pois antes da votação poderia haver a retirada das 
emendas, que não ficariam prejudicadas e seriam 
objeto de apreciação por parte da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

Portanto, dou parecer contrário, mas ao seu 
término, formulo um apelo ao nobre Senador Eduar
do Suplicy, à viata do ar!. 67, para que retire as 
emendas, com o nosso comprometimento de que, 
logo após a semana vindoura, examinaremos, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, 
se possível, a pedido nosso junto ao Presidente lris 
Rezende, numa sessão especial, os pontos que fo
ram levantados pelo Senador José lgnácio e que 
também já foram esposados por outros Senadores, 
no sentido de aperfeiçoar o texto que ora está sen
do votado. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conruto 
o Senador Eduardo S~licy se concorda com a reti
rada das emendas. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -5P. Para um 
esclarecimento. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, considero imporlante esse entendimento e o 
compromisso que o Senador Elcio Alvares, como lí
der do Governo, está firmando perante todos os par
tidos, inclusive com os Senadores Pedro Simon, Ro
naldo Cunha Uma, Josaphat Marinho, José lgnácio, 
Jader Barbalho, como líder, Hugo Napoleão, José 
Fogaça. que mostraram sua preocupação com res
peito à natureza do projeto. 

A Senadora Benedita da Silva e o Senador 
Lauro Campos jã haviam expressado nossas preo
cupações com respeito ao projeto. Na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, a Senadora Bene
dita da Silva já havia apresentado as propostas de 
emenda 

Quero expor claramente que o Senador Bcio 
Alvares fez um apelo no sentido de retirarmos as 
nossas emendas para que elas possam ser conside
radas em um projeto que o Executivo encaminhará 
nos próximos dias ou, alternativamente, nós todos, 
as lideranças todas, inclusive com a maioria da 
Casa, apresentaríamos um projeto aperleiçoando a 
intenção de controle no comércio exterior dos bens 
sensíveis; aprimorando, assim, a definição dos bens 
sensíveis e a tonna do Congresso Nacional e a pró
pria Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional poderem apreciar e aprovar essa lista do que 
sejam os bens sensíveis para que não pairem dúvi
das. 

Avalio seja importante que possam os interes
sados, os envolvidos na produção, sejam empresá
rios ou trabalhadores, participarem dessa decisão. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, retiramos as 
emendas para que possa haver este entendimento, 
de tal maneira que o Brasil possa chegar a reooião 
do dia 9 com o entendimento agora selado oficial
mente na tribuna do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a 
V. Ex~ que tonnalize a retirada das emendas, para 
que a Mesa possa submeter a matéria ao Plenário. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. ExA 
tem a palavra. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela 
ordem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
como o Senador Eduardo S~licy invocou a lideran
ça do PMDB, quero que fique claro o nosso apoio 

-• " r- -

para que as emendas apresentadas por S. Ex• e por 
outros Senadores possam ser motivo de outra apre
ciação, sem que a liderança do PMDB se compro
mela apoiá-las futuramente. Se as emendas do Se
nador Eduardo S~licy permanecessem, discordaria 
eu de algumas e apoiaria outras. 

Então, quero que fique claro: hã o nosso apoia
manto para a tramitação, para que amanhã não seja 
cobrado da nossa liderança esse compromisso. O 
nosso compromisso é com a tramifação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a 
mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 12 Secre
tário Senador Odacir Soares. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.314, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos do art 256, do Regimen

to Interno, a retirada das Emendas n2 1.01 O de mi
nha autoria, oferecidas ao Projeto de Lei da Cãmara 
n2108195 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. -
Eduardo Supltcy. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em vota
ção o projeto. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - V. ExA 
era relator das emendas na Comissão, mas foi pre
judicado porque as mesmas foram retiradas. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, 
desejaria, no mfnimo, fazer uma observação como 
relator da Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo 
a palavra a V. ExA para encarrinhar a vofação do 
projeto. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para en
caminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Srts e Srs. Senadores, até mesmo para preservar a 
condição de relator, apenas gosfaria de registrar que 
essa importãncia é inegável no momento em que o 
Brasil adofa todas as convenções internacionais so
bre o controle de armas nucleares e sobre a não dis
seminação de armas de destn.ição. 

Quero deixar bem claro que, quando citei a 
reunião de Bonn, não o fiz tomando isso como ponto 
indispensável de partida Ao justificar a não ida do 
projeto à Comissão de Educação, apenas eslava 
mostrando os valores e a natureza do próprio proje-

.. to, para frisar que, em Bonn, no dia 09- isto é da 
maior importãncia; é preciso que isto fique consigna
do nos Anais da Casa -, haverá uma reunião do 
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MTCR - Regimé de Controle de TecnoiÓgia de Mís- para o seu ,desenvolvimenlo ou para as inúmeras 
seis. Se o Brasil não participar dessa reuniã,o, ficará aplicações pacíficas da energia nuclear. 
sem acesso aos bens a serem importados, por IV - Consideram-se bens químicos ou biológi-
exemplo, para a Base de Alcântara, no Estado do cos os que sejam relevantes para qualquer aplica-
Maranhão. Com isso, ver-se-á privado de todo um ção bélica e seus precursores. 
processo de lançamenlo de mísseis. § 2" Consideram-se seiViços diretamente vin-

Por isso, seria contrário às emendas do Sena- culados a um bem as operações de fomecimenlo de 
dor Eduardo Suplicy, notadamente a primeira delas informação específica ou tecnologia necessária ao 
que evita o uso duplo. Não se pode evitar o uso para desenvolvimento, à produção ou à utilização do rele-
bens civis, porque há mísseis e satélites de que o rido bem. inclusive sob a forma de fornecimenlo de 
Brasil necessita. É necessário também que o Brasil dados técnicos ou de assistência técnica. 
prossiga com o lançamenlo do Satélite Brasil-China; Art 2Q Os bens de que trata o artigo anterior 
compromissos internacionais devem ser mantidos. serão relacionados em Listas de Bens Sensíveis, 

Agora, todas as vezes em que for necessário, atualizadas periodicamente e publicadas no Diário 
o Congresso examinará a matéria Oficial. 

Sr. Presidente, o Brasil não pode deixar de es- Art 3" Dependerão de prévia aulorização for-
lar presente em Bonn, na segunda-feira mal dos órgãos federais competentes, segundo a re-

Era o qué tinha dizer, Sr. Presidente. gulamentação estabelecida e publicada no Diário 
Muilo obrigado. Oficial. a exportação de: 
O SR. PRESIDENTE {José Sarney) - Em vota~ I ~bem constante das Ustas de Bens Sensí-

ção. veis; e 
Os Srs. Senadores e Senadoras que o apro- 11 - seiViÇO diretamente vinculado a bem cons-

vam queiram permanecer sentados. (Pausa) tante das Listas de Bens Sensíveis. 
Aprovado. § 1 g O exportador deverá apresentar ao órgão 
O projelo vai à sanção. coordenador a que se refere o parágrafo único do 

É o seguinte 0 projeto aprovado: art 4l! documenlos de garantis de destino ou uso fi
nal, julgados suficientes. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 108, DE 1995 § 22 Os órgãos federais competentes poderão 
lN"- 719/95, na casa de origem) exigir dos exportadores, por intermédio do órgão 

(De iniciativa do Presidente da República) coordenador, cópias de contratos ou outros doeu-
Dispõe sobre a exportaçao de bens menlos que sejam considerados necessários para 

sensrveis e serviços diretamente vincula- subsidiar suas deliberações sobre a operação em 
dos. questão, assegurada a devida proteção ao sigilo da 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 12 Esta lei disciplina as operações relativas 

à exportação de bens sensíveis e se.viços direta
mente vinculados a tais bens. 

§ 1 g Consideram-se bens sensíveis os bens de 
aplicação bélica, os bens de uso duplo e os bens de 
uso na área nuclear. química e biológi~ 

I - Consideram-se bens de aplicação bélica os 
que a legislação defina como de uso privativo das 
Forças Armadas ou que sejam de utilização caracte
rística dessas instituições, incluídos seus componen
tes, sobressalentes, acessórios e suprimentos. 

11 - Consideram-se bens de uso duplo os de 
aplicação generalizada, desde que relevantes para 
aplicação bélica 

III - Consideram-se bens de uso na érea nu
clear os materiais que contenham elemenlos de inte
resse para o desenvolvimento da energia nuclear, 

. bem como as instalações e equipamentos utilizados 

documentação. 
§ 3" Os órgãos federais competentes poderão 

aplicar o disposto neste artigo a outros bens e servi
ços não abrangidos pelos incisos I e 11, desde que 
seja considerado que se destinam, em todo ou em 
parte, a contribuir para o desenvolvimento, a produ
ção ou a utilização de armas de destruição em mas
sa- nucleares, químicas ou biológicas- ou sistema 
de alaque, inclusive mísseis, carregados com tais 
armas. 

Art 4l! No âmbito da Presidência da República, 
fica constituída a Comissão lnterministerial de Con
trole de Exportação de Bens Sensíveis, integrada 
por representantes dos órgãos federais envolvidos 
no processo de exportação dos bens de que trata 
estalei. 

Parágrafo único. A Secretaria de Assuntos Es
tralégicos da Presidência da República exercerá a 
função de órgão coordenador. 
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Art 52 Compete à Comissão lntenninistérial de 
Controle de Exporlação de Bens Sensíveis:~ 

I - propor os regulamentos, critérios, procedi
mentos e mecanismos de controle a serem adotados 
para a exportação de bens sensíveis e serviços dire
tamente vinculados, de que trata esta lei; 

11 - elaborar, atualizar e divulgar as Listas de 
Bens Sensíveis; 

III -aplicar as penalidades administralivas pre
vistas no art 6" desta lei. 

Parágrafo único. No exercício de sua compe
tência, a Comissão deverá observar os seguintes 
pressupostos: 

I - os interesses da política eXterna, da defesa 
nacional, da capacitação tecnológica e do comércio 
exterior do País; e 

11 - os tratados e compromissos internacionais 
de que o Brasil é parte. 

Art 6º- A exporlação de bens sensíveis e servi
ços diretamente vinculados, em violação ao disposto 
nesta lei e em suas normas reguladoras, tomará o 
infrator sujeito às seguintes penalidades: 

1-advertência; 
11 - multa de até o dobro do valor equivalente 

ao da operação; 
III - perda do bem objeto da operação; 
IV- suspensão do direito de exportar, pelo pra

zo de seis meses a cinco anos; 
V - cassação da habifitação para atuar no co

mércio exterior, no caso de reincidência 
§ 1Q A advertência será aplicada por escrito, no 

caso de infrações de menor relevância, que não jus
tifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

§ 22 As penalidades previstas nos incisos 11 a V 
podem ser aplicadas cumulalívamente. 

§ so. As penalidades previstas neste artigo se
rão aplicadas levando-se em conta a gravidade da 
infração e os antecedentes do infrator, depois de 
concluída a apuração de responsabilidades em pro
cesso administrativo no qual se assegure ao indicia
do amplo direito de defesa 

Art 72 As pessoas tisicas que, direta ou indire
tamente, por ação ou omissão, concorreram para o 
descumprimento desta lei, incorrerão em crime. 

Pena- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
Art 8º- Pennanece com o Ministério do Exército 

a atribuição de fiscalização sobre os produ!Ds con
trolados de que trata o Decreto nQ 55.649, de 28 de 
janeiro de 1955. 

Art 9" O Poder Executivo, observadas as con
. dições ~ estabelecidas nesta lei, regulamentará as 

operações de exportação cte bens sensíveis e servi
ços diretamente vihculados. 

Art 1 o. Esta lei entra em vigor na data de sua 
plblicação. 

O Sr. José Samey, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência. que é ocupada pelo 
Sr. Oáacir Soares. 1~ Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 2 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara n2 132, de 1992 (1!2 
1.723/91, na Casa de origem), que dispõe 
sobre a aplicação e cfiV,jgação de índices de 
desempenho de serviços de saú:le, tendo 

Parecer favorável, sob n2 462, de 
1995, da Comissão 

-de Assuntos Sociais. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão 
ordinária de 24 de agosto último, quando teve a sua 
discussão adiada para hoje. 

Passa se à discussão do projeto, em turno úni-
co. (Pausa) . 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N!' 132, DE 1992 
(N"-1.723/91, na Casa de origem) 

Dispõe sobre a aplicaçllo e divulga
ção de fndices de desempenho de servi
ços de saúde. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art 1" Os hospitais, clínicas e laborafórios pú

blicos e privados, contratados no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, terão o seu desempenho técnico e 
administrativo periodicamente submetido a avalia
ção. 

Parágrafo único. A avaliaÇão referida neste ar
tigo, devidamente consolidada em índices facilmente 
reconhecíveis pela população, será amplamente di
vulgada, e afixada em lugar visível no estabeleci
mento. 

Art 22 Os padrões, os métodos e a peri
odicidade para a avaliação referida no artigo anterior 
serão definidos pelo Ministério da Saúde. 
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Art 32 ;..·;;aliaçãÕ-de que trata esta lei é de 
responsabilidade da Secretaria de Saúde Estadual 
ou Municipal, conforme o âmbito do estabelecimen
to, devendo, em qualquer caso, ser ouvido o Conse
lho de Saúde correspondente. 

Art 4º Os estabelecimentos privados de pres
tação de serviços de saúde que não tenham vínculo 
com o setor pCillico poderão solicitar a avaliação de 
que trata esta lei ao órgão correspondente do Siste
ma Único de Saúde, e utilizá-la para divulgação jJn
to a seus usuários. 

Art 5"- Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

rio. 
Art 6"- Revog!liTHle as disposições em contrá-

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n2 100, de 1995 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n2 568, de 
1995), que autoriza o Estado de Pernambu
co a contratar operação de crédito externo 
junto ao Kredilanstalt für Wiederaufbau
KFW, com o aval da União, no valor de nove 
milhões, trezentos e noventa e seis mil, qua
trocentos e noventa e cinco reais, equivalen
tes a quinze milhões de marcos alemães, 
em 01.07.94, e a conceder contragarantia 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art. 235, 11, •r, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão do projeto em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

çãofinal. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução 112101, de 1995 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 569, de 
1995), que homologa os aditivos contratuais 
ao Contrato de Empréstimo n" 001192, de 
30.06.92, celebrado entre a Prefeitura Ml.Wli
cipal de Belo Horizonte e o Banco de Crédi
to Real de Minas Gerais S. A. 

Ao projeto não foram oferecidas emenda, nos 
termos do art 235, 11, •r, do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão da matéria em turno úni
co. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
O SR. JADER BARBALHO • Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. E#. 

tem a palavra 
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, gostaria apenas de registrar que, apesar 
de a Prefeitura de Belo Horizonte não ter atendido 
dispositivo que diz respeito à audiência do Senado, 
como está registrado nesse processo, três vezes an
teriormente, nós votaremos favoravelmente à apro
vação. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passa
se à votação da matéria 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n" 1 02, de 1995 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Económicos 
como conclusão de seu Parecer n2 570, de 
1995), que autoriza o Instituto Agronómico 
do Paraná- IAPAR a contratar operação de 
crédito junto à Financiadora de Estudos e 
Projetas - FINEP, no valor de dez milhões, 
seiscentos e trinta mil, novecentos e onze 
reais e trinta centavos, para aquisição e ins
talação de equipamentos e material perma
nente, destinado ao Sistema Meteorológico 
do Paraná- SIMEPAR. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos 
termos do art 235, 11, "1", do Regimento Interno. 

Passa-se à discussão da matéria em turno úni
co. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - V. ExA 

tem a palavra 
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O SR. JADER EiARBAI.HO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. 
Presidente, quero registrar, de certa forma, a situa
ção em que vai ficando o Senado e fazer um -alerta: 
nossos mandatos, para os que, como eu, chegaram 
há pouco, é de 8 anos. 

A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou 
um parecer e, ao final do mesmo, antes de apresen
tar resolução, está escrito o seguinte: 

"Considero ainda que a extrapolação 
dos limttes previstos nos incisos I e 11 do art. 
4"- da Resolução ri' 11, de 1994, não consti
tui óbice à aulorização da operação de cré
dito em questão, principalmente por se tratar 
de operação a ser honrada com recurso do 
Tesouro Estadual e do IAPAR e da COPEL, 
cuja avaliação conjunla conduziria ao pleno 
enquadramento na operação dos limttes glo
bais das entidades envolvidas. • 

Simplesmente, o registro do próprio Relator diz 
que a Resolução do Senado sobre endividamento 
dos Estados e Municípios está sendo desrespettada, 
mas a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou. 

Diz o Relator: 

"Entendo, finalmente, que o não cum
primento do disposto no art. 38 do Ato das 
Disposições Constitucionais TransiTórias não 
constitui requistto impeditivo à realização de 
operações de crédito pela entidade plblica à 
luz do que dispõe o referido texto constitu
cional e a Resolução n" ~ 1 •. t;l.e 1994, do Se
nado Federal. • 

Quando a Comissão de Assuntos Econômicos 
diz que a resolução - que é pertinente ao assunto - · 
não deve ser levada em conta, e o Relator diz que a 
Constituição não deve ser levada em conta, fico com 
uma preocupação mUito grande em que pese a re
gistrar que o objetivo deste empréstimo, quanto ao 
mérito é um dos mais louváveis por parte do Gover
no do Estado do Paraná 

Devo registrat que a iniciativa, ainda, é da ges
tão do ex-Governador, nosso colega de Senado Fe
deral, Roberto Requião, e que era o Secretário da 
Agricultura o nosso companheiro Osmar Dias. Não 
quero entrar no mérito; apenas fazer o registro de 
que o Relator é que diz que não deve haver rnLita 
preocupação em relação à questão da resoll.Ção que 
trata do assunto e também do texto constitucional. 

Faço esse registro porque, há pouco, ocorreu 
algo desagradável: tivemos de apreciar matérias cu

. jos prazos eslavam praticamente esgotados - falta-

- . 
vam apenas quatro dias, num caso, e apenas qua
renta e oito horas, em outro. As matérias vão sendo 
examinadas de forma muito liberal. Estamos numa 
época da postura liberal, e, logicamente, esses fatos 
vão ficando cada vez mais liberalizadas. 

O Sr. Hugo Napoleao- Não confunda, V. Ex", 
alhos com bugalhos. 

O SR. JADER BARBALHO - Quero alertar o 
Senado Federal que o liberal não é propriedade do 
partido de V. Ex", Senador Hugo Napoleão. 

O Sr. Osmar Dias - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Escla
reço a V. Ex• que no encaminhamento de votação 
não cabe aparte. 

O SR JADER BARBALHO - FaÇo o registro 
para que não se confunda a questão liberal com li
berado, de lal forma que se entenda que uma reso
lução do Senado Federal, especifica sobre o assun
to deve ser desrespeiTada. E mais, que a Constitui
ção também não é óbice e não é relevante. 

Não tenho absolulamente interesse em prejudi
car esse financiamento, que é um instrumento im-
portante para a agricultura do Paraná · 

Queria apenas fazer o registro de que fatos 
dessa natureza repetidos quase diariamente vão co
locar, seguramente, o Senado em dificuidades. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Para 
encaminhar a votação, concedo a palavra ao Sena
dor Osmar Dias e, em seguida, ao Senador Vilson 
Kleinübing. ,

0
,.. ... 1>-- -

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Para encami-· 
nhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr>s e Srs. Senadores, embora suspeito para 
defender o mérito do projeto, não pretendo fazê-lo, 
porque o autor desse projeto sou eu mesmo. 

Quando Secretário da Agricultura, elaborei 
esse projeto com uma equipe técnica e defendi, du
rante quatro anos, a sua implanlação no Paraná, o 
que vai possibilitar colocar o Paraná a nível de Pri
meiro Mundo, no que se refere ao controle das 
quesfiles climáticas. Portanto, trará grande benefício 
para a agricultura e para a COPEL, empresa de 
energia elétrica. Sendo previstas intempéries climáti
cas, providências poderão ser tomadas. 

Enfim, não vamos discutir a importãncia desse 
projeto. Quero aqui concordar com o Líder do 
PMDB, Senador Jader Barbalho, concordar em tudo 
que S. Ex" disse, porque quando esse projeto foi à 
Comissão de Assuntos Econõmicos, junto com ele 
foi outro projeto de interesse do Paraná, que já foi 
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votado e aprovado por este Plenário. Trata-se do Nenhum Estado brasileiro. este ano, rolou a di-
empréstimo do BID à Prefeitura de Curitiba vida pública de acordo com a resolução e de acordo 

Ocorre que eu fui o Relator daquele projeto de com a Constittição. E foram todos aprovados aqui. 
Curitiba, e esse projeto teve outro Relator, outro Se- Fico feliz de ter, hoje. mais um parceiro nessa 
nadar do Paraná. que. infelizmente, está ausente. · cruzada, o Líder do PMDB. 
Vou ter de dizer o que penso. embora S. Exª esteja Na Comissão, meu voto foi favorável a esse 
ausente. projeto. porque esse é o tipo de endividamento que 

temos que fazer: projeto bom, importante para um 
Quando o Projeto de Curitiba chegou às mi- Estado agrícola. como é o Paraná, dinheiro barato -

nhas mãos, ele chegou com os mesmos problemas não é dinheiro de motel, não é dinheiro a taxa de ju-
apresentados por esse projeto encaminhado pelo IA- ros elevada -. e é de banco público, quer dizer, um 
PAR. Antes de levar à consideração da Comissão banco de organizações de governo. de que somos 
de Assuntos Económicos. procurei o prefeito de Cu- sócios. de que 0 Brasil é sócio. Votei favoravelmente 
ritiba e pedi que ele corrigisse as falhas daquele pro- na Comissão, mas lá estou policiando. Ontem, esti-
jeto, inclusive em relação à certidão de regularidade ve no Ministério da Fazenda. Quero até fazer um 
com o INSS. O próprio Relator confessa que o IA- curso no Banco Central sobre dívida pública e sobre 
PAR está em situação irregular com o JNSS. Portan- taxa de juros. Não é possível ninguém ficar envergo-
to. muito mais responsabilidade da Comissão. que nhado, encabulado com 0 seu Pais, com a sua Na-
fica no constrangimento de analisar entre o mérito e ção, que paga 12 bilhões de dólares por ano de ju-
uma questão técnica, e acaba aprovando 0 mérito ros. o Senado da República não deve se envergo-
do projeto. Creio que é responsabilidade do Relator nhar disso. com 0 comportamento de 25 Estados 
levantar esses problemas e. em assim sendo. não que não cumprem a Constituição nas suas despesas 
causar constrangimenlo nem à Comissão de Assun- de folha de pagamento. 
tos Económicos. ou qualquer outra comissão técnica Fico feliz de ter, a partir de hoje. mais um gran-
da Casa. nem ao Plenário. de parceiro, o líder do PMDB. Mas vou votar lavará-

Quanto ao mérito, Senador Jader Barbalho, vel a esse projeto. pela sua qualidade. 
sou suspeito em defendê-lo, mas podem todos ter o SR. JEFFERSON PERES - Sr. Presidente, 
certeza que ele tem amplo alcance econômico e so- peço a palavra 
cial. A respeno dessas questões técnicas, infeliz- 0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) _ Para 
mente, tenho que concordar com o Líder do PMDB. encaminhamento de votação. concedo a palavra ao 
Jader Barbalho, embora peça apoio, peça o voto fa- nobre Senador Jefferson Peres. 
vorável ao projeto. O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Para 

O SR. VILSON KLEINOBING- Sr. Presidente, encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. 
peço a palavra para encaminhar. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, na Comissão de 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Para Economia do Senado. votei favoravelmente quanto 
encaminhamento de votação. concedo a palavra ao ao mémo. que é incensurável, e folgo em saber que 
nobre Senador Vilson Kleinübing. é de autoria do então Secretário, hoje eminente Se-

O SR. VILSON KLEINÜBJNG (PFL-5C. Para nador, Osmar Dias. 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. O Senador Jader Barbalho observou. com ra-
Presidente, Srs. Senadores. todos sabem o quanlo zão, que o Relalor menciona a violação de duas nor-
tenho acompanhado essa questão de contralos, de mas legais: uma resolução - não fica claro, mas 
endividamenlo dos Estados, taxas de juro, tnulos pú- acredoo que seja do Senado -, que regula a matéria 
blicos, essa parafemália que inferniza a vida dos go- e um artigo das Disposições Constitucionais Transi-
vemos federal, estadual e municipal. E todos sabem tórias, que ele entende não ser impeditivo para a 
o quanto tenho acompanhado isso do ponto de vista aprovação do projeto. 
da Constituição. Quero dizer, neste momento, que o Ora, Sr. Presidente, se existe violação de nor-
Senador Jader Barbalho tem toda razão. E não es- mas legais, compete inequivocamente ao órgão téc-
tamos descumprindo a Constituição só nisso, mas nico do Senado, que é a Comissão de Constituição, 
também, por exemplo, quanlo ao limite da folha de Justiça e Cidadania. opinar, ou seja, dizer se é impe-
pagamento. Só dois Estados brasileiros estão curn- dnivo ou não. 
prindo a Constituição com relação à folha de paga- Este Plenário vai aprovar um parecer da Co-
mento. . missão de Economia. a qual não tem .C9r]]!lelênci~. 
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para se manifestar sobre o aspecto jurídico da ques
tão. Este Plenário vai aprovar o parecer sem audiên
cia da sua comissão técnica competente? 

Requeiro, verbalmente - se necessário, farei 
por escrito - sem nenhuma intenção de atrasar o an
damento do projeto, a audiência da Comissão de 
Constituição e Justiça e que o Plenário se manifeste 
sobre esse requerimento. 

O SR. VJLSON KLEINOBING - Para uma 
questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao Senador Vilson Kleinübing. 

O SR. VILSON KLEINOBING (PFL-SC. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - t: 
exatarnente o Plenário que pode modificar o índice 
de endividamento. t: só o Plenário do Senado que 
pode modificá-lo; por isso é que vem para cá. Se 
não tivesse extrapolado o limite, não precisaria ter 
vindo para cá. Se o Estado estivesse dentro do r. mi
te de endividamento, não precisaria vir ao Senado. 

Era esse o esclarecimento que eu queria pres-
!ar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Como 
não há questão de ordem a ser resolvida pela Mesa 
e pelo Plenário, passa-se à votação da matéria. 

O Senador Jefferson Péres fez uma observa
ção, mas não a materializou no sentido de requerer 
e de tomar qualquer providência do ponto de vista 
do adiamento da matéria. 

Nobre Senador Jefferson Peres, a Mesa está 
aguardando o requerimento de V. ~. que deve ser 
fei1o por escrito. 

O SR. OSMAR DIAS - Pela ordem, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Pela 
ordem, tem a palavra o Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, embora eu 
tenha sido o autor desse projeto - elaborei-o quando 
era Secretário de Agricultura do Estado do Paraná-, 
e tenha participado da audiência da Comissão de 
Assuntos Econõinicos, por ocasião da discussão e 
aprovação desse projeto, e tenha, por coincidência, 
estando o Relator ausente naquela oportunidade, re
latado a matéria por ele, eu me perfilo ao lado da
queles que querem fazer as coisas de fonna regular, 
séria e da fonna mais transparente possível. Portan
to, não posso contestar esse requerimento que faz o 
eminente Senador Jefferson Peres. Eu 'apóio esse 
requerimento. 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pela ordem, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir SoatP.s) - Com a 
palavra o Senador José Fogaça. · · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA - (PMDB-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não 
creio que a Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania poderá dar um parecer diferente daquele 
que ela, em outra oportunidooe, e·se não me enga
no hã três ou quatro anos, já deu a respeito dessa 
matéria. 

Quando essas operações financeiras dos ESta
dos vinham para o Senado, elas vinham com um pa
recer do Banco Central, que era um parecer de cará
ter definitivo e não meramente recomendatório como 
é hoje. O Banco Central levantava, nessas operaçõ
es, os requisitos legais e os fimites de enáwidamen
to. E os requisitos legais eram as certidões ne!Jati
vas dos impostos, do INSS, a folha de pagamento 
nos níveis constitucionais e os limites de endivida
mento estabelecidos por lei ou por resolução do Se
nado. 

Em muitos casos, Sr. Presidente - quero, aqui, 
apenas recuperar essa memória -, o · parE!®~' do 
Banco Central era tomado como definitivo, e o Sena
do apenas o homologava. E assim o Banco Central 
se comportava e procedia. O Banco Central se auto
rogava a condição de dar ao seu parecer um carãter 
definitivo, último e definidor, ou seja, irrecorrível. E 
ao Senado apenas cabia homologar. 

Decisão, que, se não me engano, foi tomada 
pela própria Comissão de Constituição, Justiça e Ci· 
dadania, estabeleceu que ao Banco Central cabe 
apenas emitir um parecer de caráter recomendaló
rio. O Banco Central do Brasil, como órgão técnico 
que é, opina sobre a matéria consultivarnente e não 
em carãter definitivo. t: o Senado Federal, soberana
mente, na sua condição de Poder, quem decide, 
quanto ao mérito e quanto aos requisitos legais e 

· técnicos, se a operação financeira merece ou não 
ser aprovada. E o próprio Senado entendeu que 
essa matéria deveria ser encaminhada à Comissão 
de Assuntos Econõmicos. 

Não creio que diferente será, Sr. Presidente, o 
procedimento da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, a não ser reiterar, repetir, revalidar 
aquela decisão já tomada alguns anos passados, 
qual seja, a de que cabe ao Plenário, soberanamen
te, decidir sobre o mérito e sobre os aspectos legais 
e requisi1os legais e técnicos dessas matérias, ou 
seja, se a operação financeira deve ou não ser apro
vada. E, no caso, cabe ao Senado decidir se estão 
ou não atendidos os requisi1os técnicos e legais es
tabelecidos por ele próprio. 
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Pode haver, Sr. Presidente, urna mudança de 
orientação, o que é perfeitamente possível, ou ·seja, 
determinar que esse tipo de matéria, toda vez que 
chegue a esta Casa, seja distribuída, também, para 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
Esse assunlo já foi objelo de uma profunda discus
são no período em que o parecer do Banco Central 
era dado como definitivo, e à Comissão de Assunlos 
Econômicos e ao Senado não cabia senão homolo
gar, aprovar aqt.ilo que o parecer técnico do Banco 
Central estabelecia. A orientação adotada foi em 
nome da soberania, em nome do Poder Legislativo e 
em nome do Senado, como Casa que tem a prerro
gativa constitucional de tomar soberanamente esta 
decisão. 

Foi atribuída ao Plenário esta tarefa, esta mis
são, esta prerrogativa institucional de decidir e o faz 
com os elemenlos que o Plenário deseje contar. Se 
o Plenário quer contar com os elementos da legali
dade, da decisão politica, do conteúdo material, do 
mérilo da matéria, esta é uma decisão soberana do 
Plenário. 

De modo que eu, por ter já passado por essa 
discussão, quero reiterar a desnecessidade de ser 
convocada para este fim a Comissão de Constitt.i
ção, Justiça e Cidadania, para onde a matéria será 
remetida. Caso esta Comissão seja consultada, ela 
se verá em tal situação que ela mes111!1 terá que, en
tre requisitos legais, técnicos e tecnicalidade e juridi
cidade e questões de mérito, fazer decisões e dile
mas dessa nalureza, tais quais são aqueles que o 
Plenário tem. Logo, não se trata de urna questão da 
Comissão de Constitt.ição, Justiça e Cidadania, mas 
sim de urna questão políticcHnstitucional do Senado, 
do Plenário da Casa 

Serei, talvez, um volo discordante da proposta 
do Senador Jefferson Péres. Peço que seja rejeitado 
o requerimento, porque não creio que a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania tenha urna so
lução tal como a que imaginam os Srs. Senadores 
que adotam o requerimento. Obrigado, Sr. Presiden
te. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A apre
ciação de V. Exª é pertinente. 

O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para urna questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra a V. Exª 

O SR. LEVY DIAS (PPR-MS. Para urna ques
tão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, desejo alertar a Casa 
que podemos hoje abrir um precedente muito sério. 

Já votamos, nesta Casa, vários projelos durante 
este ano e devemos lembrar-nos deles. Quanto ao 
caso do pedido do Estado do Paraná;-ouvi cilm mt.i
ta atenção as exposições dos Senadores José Fo
gaça,. Vilson Kleinübing e Osmar Dias, que, mesmo 
fazendo alguma restrição, tinham o volo pessoal fa
vcirãvel. 

A agricultura, em todo o nosso País, vive urna 
situação dramática O Paraná é o maior produlor de 
grãos do Brasil. O serviço de aperfeiçoamento me
teorológico é fundamentai paia o desenvolvimenlo 
do trabalho de todos os produlores rurais. Lembran
do mais uma vez que já votamos outras matérias, se 
definirmos hoje votar Iodas as matérias dentro da re
solução do Senado, pouca coisa passar por aqui. 

Em consideração aos argumenlos levantados, 
eu não desejaria pedir para votar contra o requeri
menlo do ilustre Senador Jefferson Péres, mas que
ria dirigir-lhe um apelo no sentido de que retirasse 
este requerimenlo para que pudéssemos . votar a 
matéria. t um empréstimo pequenino diante do que 
temos votado aqui no Senado. t um empréstimo, 
como disse o Senador Vilson Kleinübing, barato, de 
longo prazo e para um projelo bom. Em razão disso, 
eu vim ao Plenário para fazer este apelo ao ilustre 
Senador Jefferson Péres para a retirada de seu re
querimenlo. 

JEFFERSON PERES - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Antes 
de proceder à leitura do requerimento do Senador 
Jefferson Péres e em face da manifestação de S. 
Ex". concedo a palavra ao Senador Jefferson Peres. 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
não tenho por que fazer cavalo de balaiha disso. Até 
porque longe de mim a intenção de prejudicar o Es
tado do Paraná ou qualquer outro. Há consenso de 
que o projeto é do maior interesse para aquele Esta
do da Federação. 

De qualquer modo, retiro meu requerimento, já 
que cumpriu, de certa forma, o seu papel. Vou corro
borar a observação do Senador Jader Barbalho e 
alertar este Senado para o fato de que ele está sen
do muito leniente, excessivamente complacente com 
falhas de projelos que aqui tramitam. 

De forma que, em atenção também ao apelo 
do Senador Levy Dias e, mais ainda, do meu amigo 
e correligionário Osrnar Dias, retiro o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passa
se à votação do projelo. 
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O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Com a 
palavra, pela ordem, o Líder Jader Barbalho. 

O SR. JADER BARBALHO (PMOB-PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr Presidente, SP's 
e Srs .. Senadores, não vou mais uma vez - perdoe
me a expressão - bancar o cavalo do cão. Quero 
apenas fazer um registro, com toda a atenção que 
tenho às considerações do Senador Fogaça, que é 
um Senador com maior experiência que eu no Sena
do, vem já de legislatura anterior, e dá o seu teste
munho a respeito de parecer do Banco Central. Não 
estou discutindo esse parecer; apenas fiz a observa
ção de que o Relator da matéria simplesmente diz 
que a Resolução n" 11, que dispõe sobre as opera
ções de crédHo interno ·e ·externo dos Estados, elo 
Distrito Federal e dos Municípios, de suas autar
quias, inclusive concessão de garantias, seus limHes 
e condições de aulorização, foi desrespeHada. Só 
isso. 

Então, Sr. Presidente, rasgada! 
Não vou mais adiante, Sr. Presidente. Agora 

não vou - perdoe-me - rasgar a Constituição. O Re
lator diz que o art. 38 da ConstHuição também foi 
desrespeitado. Dessa forma, estou numa sHuação 
difícil. 

Como nesta tarde quero apenas fazer regis
tres, eu também, Senador Jefferson Péres, não vou 
atrapalhar esse pequenino pedido de empréstimo.Só 
não quero que, amanhã, invoquem no debate que 
existe a Resolução n" 11 do Senado Federal, que
disciplina o assunto e que o Senado já teria cometi
do outras incorreções ao aprovar outras matérias. 

Desta vez, isso veio por escrito. Desta vez, foi 
o Rela!or que aprova que escreveu isso. Não enten
do como pode uma sociedade se manter a não ser 
com o seu ordenamen1o jurfdico respeHado. Não sei 
onde sobrevivem as sociedades que não respeHam 
a lei; não sei onde pode sobreviver uma Casa Legis
lativa que tem uma resolução disciplinando o assun
to e que a desconhece. Não sei como isso pode 
prosperar, Sr. Presidente, se o Relator diz que um 
artigo da Constituição não é relevante para a mani
festação em contrário. 

Não discuti aqui o mérito da matéria; sobre o 
mérito, não levantei questãO. Pelo contrário, en pas
sant, elogiei o mérito. O mérito é bom. Se uma reso
lução do Senado que disciplina o assunto é desres
peHada, fico com o mérito. Então, não se deve mais 
tratar, porlanto, da Resolução n" 11. Que venha para 
cá apenas o mérito! 

Se o Estado extiapolou ou não a capacidade 
de endividamento, se o Estado recolhe ou não o 
INSS, isso passa a ser irrelevante. Vamos discutir 
apenas o mérito! Se o mérito for bom e se a taxa de 
juros for adequada, não interessa se o Estado ou o 
Município estão ou não endividados e se já toram 
extrapolados todos os indicadores estabelecidos 
pela Resolução n" 11. Isso passa a ser irrelevante. 
Se o Estado não obedece ao dispositivo constitucio
nalpela Resolução n" 11 , isso passa a ser irrelevan
te. Se o Estado não obedece ao dispositivo constitu
cional de que não pode extrapolar em 65%,a partir 
de hoje, isso tudo passa a ser considerado matéria 
de somenos importância, Sr. Presidente. 

Neste momento, Sr. Presidente, registro isso 
que eu também adoto, Senador Jefferson Péres. 
Não quero ser um estraga prazer, de forma alguma. 
Queria apenas fazer um registro. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Passa
se à votação da matéria. 

Os Srs. Senadores que estão de acordo quei
ram permanecer sentados. (Pausa) 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
abstenho-me de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) c Faço 
regiStrar a abstenção do Senador Jader Barbalho. 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Dire!ora para a reda

ção final. 
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projero 
de Resolução n" 103, de 1995 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n" 571, de 
1995), que au!oriza a União a executar Pro
grama de Emissão e Colocação de Títulos 
de Responsabilidade do T escuro Nacionill 
no Exterior, no valor equivalente a até cinco 
bilhões de dólares norte-americanos, desti
nando-se os recursos à substHuição da dívi
da mobiliária interna por dívida externa a 
menores custos e maiores prazos. 

Sobre a mesa, requerimento que será &elo pelo 
Sr. Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N"-1.315, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos elo art. 279, alínea b, elo Regimen!o 

Interno do Senado Federal, requeiro o adiamen!o da 
discussão do Projeto de Resolução n" 1 03, de 1935, 
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a fim de qúe o mesmo seja encaminhado ao reexa
me da Comissão de Assuntos Econômicos. 

Justificaçao 

No Projeto de Resolução ao se definir a desti
nação dos recursos (alínea f, do art. 2"), entendo 
que a autorização deste Senado Federal deve con
templar a inclusão çla possibilidade de reestrutura
ção da dívida externa mediante utilização dos recur
sos obtidos por meio da emissão de títulos de res
ponsabilidade do T escuro Nacional no exterior o 
que, sem dúvida, oferece maior flexibilidade na exe
cução do Programa de Emissão e Colocação de Tí-. 
tufos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no 
Exterior, alcançando também a dívida externa da 
União, desde que, evidentemente, a reestruturação 
ofereça vantagens em termos de prazo ou custos fi
nanceiros. 

Esta opção é oportuna quando considerada a 
política monetária e seus reflexos em decorrência da 
internação dos recursos provenientes das emissões 
dos títulos de que trata esta Resolução. 

Poderá o Governo decidir quanto a melhor apli
cação possível desses recursos, que na amortizçaão 
de dívida interna, quer na reestruturçaão de sua dívi
da externa, consoante as condições específicas de 
mercado e da conjuntura, no momento de cada 
emissão dentro do Programa 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. - Se
nador Vilson Kleinübing. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em vo
tação o requerimento. 

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Conce
do a palavra ao Senador Jader Barllalho para enca
minhar a votação do requerimento. 

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. 
Presidente, há um artigo ptblicado, ontem, na Folha 
de S. Paulo, de autoria do jornalista Janio de Frei
tas, intitulado: "Dinheirama fonnidável". Diz o refe
rido artigo: 

"Se o Congresso fosse um pouquinho 
atento, já estaria correndo entre os Paria
mentares um pedido de CPI para investigar 
os fortes indícios de que houve conhecedo
res privilegiados da recente e espantosa va
lorização, pelo Governo, de titulas da dívida 
externa como moeda para as futuras privati
zações ••• " 

O mesmo jornal, na edição de anteontem, pu
blica artigo do jornalista Fernando Rodrigues, intitu
lado: "Um negócio com a divida": 

"É incrível como alguns assuntos dei
xam de causar espanto nas pessoas. 

A dívida externa brasileira é um desses 
temas que parece estar completamente rele
gado ao oblívio. Só por curiosidade, saiba o 
leitor que os papéis da dívida brasileira co
mercializados no mercado secundário em 
Nova York registraram valorização de até 
11 ,07% no mês passado. 

No mesmo período, uma caderneta de 
poupança no Brasil rendeu 2,44%. 

O papel da dívida é como um papagaio 
assinado pelo Governo Federal. Alguns ven- -
cem só no ano 2024. Enquanto isso, pas
sam de mão em mão, sempre com algum 
deságio. 

Quanto mais os especuladores acredi
tam no Brasil, mais sobe o preço dos papéis 
da dívida externa Esse é o principal rriOtivo 
para a valorização. Mas não é o único. 

Essa papelada passa a valer mais toda 
vez que os especuladores percebem alguma 
utilidade extra para ela. Foi o que o Governo 
Federal sinalizou na sexta-feira: vai permitir 
o uso de alguns papéis da dívida externa na 
compra de empresas estatais. 

Por exemplo, um investidor telefona 
para o seu corretor em Nova York e compra 
US$1 00 milhões de papéis da dívida Paga, 
digamos, apenas US$70 milhões. Traz os 
papéis para o Brasil e os utiliza na compra 
de uma estatal. 

Só que na hora de pagar pela estatal 
que está sendo privatizada, os papéis com
prados por US$70 milhões entram com o va
lor integral de US$1 00 milhões. Alguém ga
nhou US$30 milhões. 

TIVesse acontecido durante governos 
anteriores, essa nova modalidade de com
pra de empresas estatais - com papéis da 
dívida - sería fuzilada. Agora, passa ape
nas com mais uma ientativa de o Governo 
Federal melhorar a imagem do Brasil no 
exterior. 

Felizmente, há corlfusão sobre a deci
são. Enquanto o Ministro Pedro Malan (Fa
zenda) anunciava a medida, a Diretora de 
Desestatização do BNDES, Elena Landau, 
dizia algo diferente. 
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Segundo Landau, só será aceito di
nheiro na venda de estatais. Landau, subor
dinada de José Serra, atribuiu ontem o pro
blema a um erro de comunicaçao. 

Afinal, qual é a regra que vale: a de 
Malan ou a de Serra?• 

Sr. Presidente, há dias, o Senado aprovou o 
assunto exatamente em 24 horas. Se não o fizesse, 
o País não poderia colocar, no mercado secundário, 
os seus tijulos. Foi dito isso aqui. Agora a imprensa 
especula a respeito do assunto. 

O Senador Vilson Kleinübing tem toda razão de 
pedir o reexame desse assunto pela Comissão de 
Assuntos Econõmicos. Congratulo-me com V. Ex". 
Lamento que o Plenário, a essa altura, não esteja 
para se solidarizar com V. Ex". Na votaçao do Item I, 
seguramente considerado o mais importante, havia 
maior platéia .• Senador Vilson Kleinübing,estranha
mente a proposta vinda é de alteraçao da resoluçao 
anterior. 

Quero, desde já, Sr. Presidente, ao dar a. mi
nha aprovaçao, solicitar à Mesa para que providen
cie junto à Liderança do PMDB a informaçao de que 
o Sr. Ministro da Fazenda enviou o relatório semes
tral sobre este assunto de que trata a resoluçao em 
causa: a obrigatoriedade de um relatório. O SenadO 
Federal aprovou-o no final do ano passado. Haveria, 
portanto, a necessidade de um relatório enviado ao 
Senado da República, explicitando tudo a respeito 
da venda de papéis, de títulos do Governo, no mer
cado internacional. 

Portanto, em nome da Uderança do PMDB, so
licito à Mesa que seja enviada à nossa Liderança se 
o Ministro da Fazenda apresentOu o rela!Orio semeS
tral, que a resoluçao do Senado exige, para que . 
possamos, além do reexarne que fará a Comissão 
de Assuntos Ecónõmicos. Não irei tratar sobre a 
questão. Havia feito várias anotações a respeijo e 
desisti de fazê-lo porque seria dispendioso e, até, in
tempestivo já que o Senador Vilson Kleinübing está 
pedindo retomo à Comissão e creio que o Plenário, 
com os poucos Senadores presentes, haverá de 
aprová-lo. 

Desejo saber se o Executivo, no caso o Minis
tério da Fazenâa, enviou o documento sobre a ven
da de titules do Brasil, de Dívida Externa, ou seja, o 
relatório de que a resoluçao do Senado Fedêral trata 
e obriga que seja fero o balanço semestral. 

Esse relatório nos seria bastante oportuno até 
para que pn~mos fazer compgra~wS no momento 
em que vamos discutir matéria tão importante que
, espero - não dependa apenas de 24 horas para le-

var o Governo à falênCia ·e dê um imenso prejuízo ao 
Brasil, o que nos colocaria numa posição de dificul
dade tão grande, por isso sejamos obrigados a apro
var de qualquer maneira, senão o País vai falir e a 
·aceitar· o apelo, sempre simpático, muito comovido, 
desta figura afável que é o Uder do Governo na nos
sa Casa, o Senador Elcio Alvares. 

O Sr. Odacir Soares, 1~ Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Levy Dias, 3" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa to
mará todas as providências para o atendimento do 
pedido da Uderança do PMDB. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, para encaminhar a votaçao. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -5P. Para en
caminhar a votaçao. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, da mesma ma
neira que o Senador Jader Barbalho, considero ex
tremamente prudente a proposição do Senactor Vil
san Kleinübing, no sentido de a Comissão de AssLil· 
tos Econõmicos reeJ(flminar essa matéria à luz da
qúlo que salientou muro bem o Senador Jader Bar
balho e apontou o jornalista Janio de Freitas em arfi,. 
go ontem publicado. 

Em dezembro de 1994, o Senado autorizou o 
Governo Federal a emitir Titules da República no 
mercado internacional, no valor global de US$ 2 bi
lhões, mediante condições de prazo e pagamento de 
juros preestabelecidos. Os lançamentos se deram 
no início deste ano, agenciados pela Nornura Securi
ties lnc., com boa aceitação no mercado. O Governo 
Federal solicita, através da Mensagem ~ 235, de 
1995, alteraçao da Resoluçao autorizaliva do Sena
do, no sentido de aumentar o valor para US$5 bilhõ
es; retirar a obrigatoriedade de registro dos titules 
em Bolsas de Valores; eliminar o prazo limite deres
gate de 5 anos; retirar as restrições à periodicidade 
dos títulos. A Mensagem enviada pelo Executivo re
lata as condições de oolocaçao dos tftulos já emiti
dos, mas não apresenta demonstrativo quanto à uti
lização dos recursos captados na operação, que 
deve respeitar o teor da autorizaçao, ou seja, •subs
tih.ição da dívida mobiliária interna por dívida exter
na". 

O Projeto de Resoluçao do Senado, aprovado 
pela COmissão de Assuntõs Eoonômicos, corrige 
esta falha estabelecendo no seu ar!. 3"- a obrigatorie
dade de encaminhamento de relatório trimestral do 
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Senado (que ainda não veio), constando demonstra
tivo dos valores e condições das emissões realiza
das e demonstrativo contábil da substituição da dívi
da mobiliária interna por dívida externa decorrente 
das operações. 

Essas precauções, no entanto, não eliminam 
as flagrantes contradições das ações do Governo no 
tratamento da rolagem das dívidas interna e externa 
Ao mesmo tempo que justifica o lançamento desses 
títulos externos como forma de alongar o perfil da df
vida e reduzir o seu custo, publica Resolução do 
Banco Central n" 2.223, de 28 de setembro último, 
possibilitando a conversão de títulos da dívida exter
na, pelo valor de face, para participação no Programa 
Nacional de Desestatização. Ao aceitar pelo valor de 
face um titulo com custos mais baixos e de longo pra
zo, o Governo deixa de i:aptai recusas na privatização 
para amortizar a divida moblliária interna roladas no 
curto prazo a custos extremamente elevados. 

Parece-nos que a emissão de mais de US$3 
bilhões em títulos poderá trazer benefícios modestos 
frente a essa decisão do Banco Central, que poderá 
representar a conversão de US$41,8 bilhões de títu
los da dívida externa O mesmo montante poderia 
ser captado para, efetivamente, reduzir a dívida mo
biliária interna, objetivo que o Governo diz perseguir 
com as privatizações e, agora, com a emissão des
ses títulos. 

Assim, Sr. Presidente, avalio que será impor
tante reexaminarmos essa questão. Creio que tam
bém é muito importante que o Senado solicite do 
Banco Central informações sobre o que l/em sendo 
feito das reservas que autorizamos fossem retiradas 
do Bank of lntemational Settlement para outras 
instituições. 

Vou apresentar um requerimento solicitando in
formações sobre a destinação e as instituições fi
nanceira que estão recebendo estes títulos e um es
clarecimento do Banco Central exatamente em rela
ção a uma das preocupações sobre as quais há 
pouco dialogávamos com o Senador Vilson Kleinü
bing. Em outras palavras, na medida em que o Ban- · 
co Central retira suas reservas do BIS para colocar 
em outras instituições obtendo um rendimento um 
pouco maior, para que essas instituições apliquem 
tais recursos no Brasil a um rendimento bem maior, 
será importante quenão apenas venhamos a solicitar 
do Banco Central tais informações mas também que 
avaliemos se realmente está sendo vantajoso para o 
Brasil essas operações. 

O Senador Lauro Campos, há poucos dias, 
chamou também a atenção para problemas desta 

ordem. Então será prudente ·mesmo que a Comissão 
de Assuntos Eoonômicos reexamine melhor este 
projeto .. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a . 
palavra ao ilustre Senador José Fogaça. · 

O SR. JOSÉ FOGAÇA· (PMDB-RS. Para dis
cutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, estamos vivendo um debate extre
mamente interessante, rico e produtivo sobre a ma
téria 

O endividamento interno e externo brasileiro é 
matéria precípua, fundamental, primordial para o Se- -
nado. É sobre isso que o Senado tem que opinar, é 
sobre isso que o Senado tem que prestar o seu de
poimento, o seu testemunho perante à Nação. Essa 
é a tarefa básica, constitucional, elementar do Sena
do como instituição legislativa Orgulho-me mtito de 
poder participar de um processo de discussão que 
se aprofunde nessa questão. 

Em princípio vou orientar-me pela liderança. 
no sentido de que essa matéria seja reexaminada 
pela Comissão de Assuntos Econômicos. Não creio 
que o reexame possa prejudicá-la. Já há um parecer 
da Comissão, cujo Relator é o Senador Esperidião 
Amin. O parecer da Comissão de Assuntos Econô- · 
micos é favorável, no sentido de que seja autorizado 
um aumento para U$5 bilhões, autorização de de
zembro de 94. 

Por outro lado, quando um pafs emite títulos, 
tudo depende da credibilidade que este pais tenha 
junto ao mercado financeiro dentro do qual joga es
ses títulos. Quando os japoneses colocam seus títu
los dó mercado externo, todos brigam, disputam os 
títulos e aceitam juros baixíssimos. uma compensa
ção financeira, portanto, baixíssima só para ter um 
titulo do Banco Central japonês. O mesmo ocorre 
com o Banco Central americano, com o Banco Cen
tral alemão e até com o banco italiano - e a Itália é 
um dos países que tem uma das maiores dívidas 
rnobiliárias. 

No caso do Brasil, estamos dizendo que não 
queremos vender títulos a tomadores internos, por
que os tomadores internos no Brasil, dada a conjun
tura, estão pegando esses títulos somente com juros 
altíssimos, o que é oneroso para o Banco Central, 
para o caixa do T escuro, para o Orçamento e para 
todo o mercado financeiro, todo o sistema financeiro 
nacional. E, como último elemento que sofre essa 
repercussão, tem-se a própria agricultura. Ou seja, 
no momento em que os tomadores internos de títu
los exigem juros elevados para comprá-los, isso es
tabelece o parâmetro para os juros internos do País 
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e, portanto, estabelece o parâmetro para a econo- Srs. Senadorés, ·siiiiÕ ter de -assi.unir uma postura 
mia como um todo. diametralmente oposta àquela esposada pelo nobre 

No entanto, se optamos por não vendê-los a e ilustre Senador José Fogaça. · 
tomadores internos, mas optamos por colocá-los Sabemos mlito bem que o processo de dilapi-
junto a tomadores externos, que estão até acreditan- dação do património p(blico, constituído pelas em-
do no Brasil, que estão colocando-o como país nú- presas estatais, útrapassou os limites daquilo que 
mero um na América Latina e, portanto, estão to- qualquer previsão pessimista poderia esperar. 
mando os títulos a juros mlito mais baixos e a pra- O Japão, por exelllJfo, no momento em que 
zos muito mais longos, por conseg:Jinte mlito mais realizou a privatização de suas empresas, ainda em 
favoráveis ao BrasU, esse tipo de operação é extra- vida do Imperador Meiji Mutsuhito, que morreu em 
mamente favorável ao Pais, ou seja, àstamos endivi- 1912, efetuou a venda das suas empresas a 20% do 
dando muito menos o Tesouro. valor patrimonial.. · 

Por outro lado, reconheço que é do direito dos Em l 984, afirmei que o Brasil procederia da 
Senadores examinar, reexaminar, aprofundar, discu- mesma forma e que a venda seria cerca de 20% do 
!ir, esmiuçar, fazer em tomo dessa matéria uma dis- valor patrimonial. Isso falei e escrevi há onze anos. 
cussão profunda, para que não sobrem dúvidas, Entretanto, das privatizações realizadas até o final 
pwa qoo não i~..etTI indagações a iespeito daqtilo de 1994, à eapiaçãõ de recutSõS êm dinheiro foi 1ie 
que está sendo decidido. pouco mais de 4% do valor total das ações leUoa-

De minha parte, pessoalmente, Sr. Presidente, das. O restante foi pago em títúos de dívidas de em-
aprovaria hoje esta matéria, porque vejo nela o inte- presas estatais extintas, comoa SIDERBRÁS, princi-
resse do Pais, uma vez que o fato de haver títulos paimente, e TOAs - Títulos da Divida Agrária -, san-
com prazo maior e com juros menores, num pais do que parte significativa desses títulos encontra-
que está precisando tomar recursos, parece-me vam-se na carteira do BNDES, e foram finanCiadas 
sempre mais favorável ou mais positivo. Mas não as empresas adquirentes nas seguintes condições: 
deixo de reconhecer que é do Senado a prerrogativa prazos de vinte anos, juros Iguais a T JLP e spread 
de discutir esta questão. Portan10, penso que deve de 12% ao ano. 
ser feito tudo que for preciso para dirimir qualquer Portanto, jogaram e estão jogando fora o patri-
dúvida. mõnio p(blico, construído à custa do suor dos lmba-

T oda vez que o valor de um titúo nacional lhadores brasileiros durante tanto tempo e, também, 
cresce no mercado externo, se ele vale 70% do seu do aumento da dívida externa que financiou esses 
valor de face e passa para 80%, trata-se de algo ab- investimentos no Brasil. 
solutamente positivo para o Brasil e significa que o ·. Tomemos, por exemplo, o caso ocorrido com a 
País está tendo crédito, que vai pagar menos juros e famma Dart que adquiriu US$ 1.4 bilhão em titulas 
que terá mais prazo nos titulas que lançar. da di\~da externa brasReira. Naquele tempo, a dívida 

Portanto, não se trata de um indicador que de- do Peru estava em tomo de 15% do seu valor facial, 
monstra que alguém está ganhando naquele marca- a do Brasil, mais ou menos em 20%. Suponhamos 
do em que o jogo é o de que cada um que troca o ti- que esSa lamíia, para exelllJiificar, tivesse colocado 
tulo sellllre tem um ganho, mas que o Brasil estará US$2 bilhões em títulos da dívida externa brasileira, 
aproximando-se - não sei o quanto - daqueles paí- em papéis Jessa dívida, a 20% do seu valor facial. 
ses que têm crédito, credibilidade, que colocam os Esses US$2 bilhões ter-se-iam convertido, hoje, em 
seus títulos a juros baixos, como felizmente sellllre US$7.5 bilhtbs. É com esse dinheiro, com esse ca-
fizeram, nas últimas décadas, o Japão, os Estados pilai, assim multiplicado, que vem adquirir as empre-
Unidos, a Alemanha. Nós, ao contrário, não conse- sas estatais ao. par, com o poder de COilllra do valor 
guimos fazer e, há quinze anos. estamos fora desse facial desses títubs. 
mercado. É realmente surpreendente como o Brasil, du-

Não devemos, pois, Sr. Presidente, voltar a rante sécúos, repete o mesmo erro. Em seu discur-
esse mercado com juros baixos. so de posse no Senado, Roberto ~ lerriJra 

Muito obrigado. como um determinado Pariamentar português, eleito 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a no Brasil como Deputado brasileiro, dizia que era 

palavra ao Senador Lauro Campos. preciso mantermos a nossa imagem diante do con-
0 SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Para discu- certo das nações civilizadas e, portanto, conceder 

!ir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e mais favores aos dominadores externos. 
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Agora, repetimos ad nauseam essa atitude e 
vamos de novo afinnar que é preciso valorizar os ti
tufos, ao invés de tennos conseguido uma maneira 
de liquidar a nossa dívida externa a 20% do seu va
lor. Certamente, restabeleceríamos a nossa ima
gem, a· nossa credibilidade, se tivéssemos liqlidado 
a dMda externa. Entretanto, mudamos o perfil da df
vida para mais 30 anos, para que nossos filhos e ne
tos sejam devedores dessa dívidaimpagável; sub
metemo-nos a essa situação de eternos devedores. 

O Brasil exporta mais do que importa, historica
mente, com exceção dos anos 70 do séc:Uo passa
do e dos anos 70 deste séc:Uo, quando o Brasil 
apresentou déficit comercial. E quem vende mais do 
que compra devia ser credor, credor do resto do 
mundo e não devedor. Devemos para pagar juros a 
banco internacional e transferir riqueza líquida real 
para o exterior, exportando um valor superior ao de 
nossas exportações desde o início do nosso proces
so de exploração; anterior, por conseguinte, ao ciclo 
do ouro. 

Colocamos, pois, a nossa preocupação, exter
nada pelo jornalista Janio de Freitas, com o fato de 
que, inclusive, no mês passado, 11% foi a valoriza
ção de nossos papéis. Ou seja, aqueles que com
praram, os detentores desses papéis no exterior, vi
ram valorizar-se em 11% os seus investimentos es
peculativos. 

Creio que, tendo em vista esta minha visão do 
problema, a politica do Governo encontra-se com
pletamente equivocada pois retrata a inserção sub
missa do Brasil no processo de globalização. Na 
realidade, esse processo de inserção não é decidido 
pelos países periféricos. O processo de inserção, tal 
como aconteceu nos anos 50, é decido pelas econo
mias dominantes, pelas economias cêntricas. E de 
novo estamos caindo nessa esparrela e incorrendo 
em certos erros que são a repetição de erros histori
camente cometidos. 

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)·- Encer
rado o encaminhamento, passa-se. à votação do re
querimento do Senador Vilson Kleinübing. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
A matéria sai da Ordem do Dia e retoma à Co

missão de Assuntos Econômicos para reexame. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Item 7 

Discussão, em tumo único, do Parecer 
no. 602, de 1995, da Comissão de Conslitli
ção, Justiça e Cidadania, sobre o Diversos 
no. 6, de 1993, do Senador Chagas Rodri-

sa.) 

Ourubro de 1995 

gues, concluindo pela prejudicialidade do re
curso, uma vez que o encerrainento da ses
são conjunta realizada no dia 25 de agosto 
de 1993, sem a proclamação do resultado, 
não implica a miidade da votação dos vetos 
presidenciais ou a nulidade da sessão do 
Senado Federal que a sucedeu. 

Em discussão, em turno único, o parecer.(Pau-

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

pennanecer sentados.(Pausa) 
Aprovado •. 
A matéria vai ao Arquivo. 

t a seguinte a matéria aprovada: 

PARECER ~602, DE 1995 

Da Comissao de Constituição, Justi
ça e Cidadania, sobre o Diversos no.s 693 
(Of. SM/727/93, na origem), que dispõe 
sobre o "recurso interposto pelo Sr. Se
nador José Paulo Biso!, pertinente ao en
cerramento da Sessao Conjunta realizada 
no dia 2!HI-93, sem a proclamação do re
sultado da votação de Vetos Presiden
ciais ... 

Relator: Senador Ney Suassuna 

1 - Relatório 

Foi encaminhado ao exame da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, confonne o Of. n" 
SM/727 /93, de 12 de setembro de 1993, o "recurso 
interposto pelo Senador José Paulo Biso!, pertinente 
ao encerramento da Sessão Conjunta realizada no 
dia 25 de agosto próximo passado, sem a proclama-

. ção do resultado da votação de Vetos Pri!siden
ciais". 

A questão suscitada prende-se, portanto, ao 
aspecto de que a sessão conjunta havia sido encer
rada sem a proclamação do reslilado da votação. 
Esse procedimento, de acordo com o Senador José 
Paulo Biso!, contraria a norma regimental, de vez 
que "sem proclamação do resultado, não há encer
ramento da sessão do Congresso". Tal episódio se
ria, segundo o aludido Parlamentar, razão suficiente 
para ensejar a nulidade de uma das sessões realiza
das, referindo-se à sessão do Congresso, na qual 
foram apreciados os vetos, ou sessão do Senado 
Federal, que ocorreu em seguida 
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O posicionamento do senador-g:::úcM ensejou manto necessário apenas pára formafizaçao da von-
as ponderações do Senador Chagas Rodrigues, tade que fora no momenlo da votaçao expressa e 
que, na qualidade de Presidente da sessão, explicou registrada 
que os vetos estavam sendo apreciados mediante Afiás, a possibilidade de se fazer registro, de 
folha de votaçao. Este, lembrou o mencionado sena- forma indelével, a manifestaçao da vontade garante 
dor, é um recurso novo que exige mais tempo para a independência do ato da votaçao. É a proclama-
que se proceda à contagem dos votos, o qual foi çao do resultado, pois, conseqüência direta das ma-
concebido para atender às necessidades do proces- nifestações colhidas na votaçao. 
so legislativo. A autonomia desse momento do processo la-

Foi lembrado pelo Senador Elcio Alvares a gislativo é premissa inquestionável, posto que na-
existência de precedente, em que a apuraçao da vo- nhum outro alo, além da manifestaçao da vontade 
taçao de Vetos Presidenciais, consignada em cédu- dos Parlamentares, é necessário para que se cum-
la, havia sido realizada no Prodasen, com o acom- pra o disposto nas normas regimentais. 
panhamenlo do Senador Rachid Saldanha Der.zi e Realizada a votaçao, não se configura, a nosso 
de outros ~arlamentar~. . • ver, razão plausfvel para que a sessão se prorrogue, 

D9J;IOIS ~as exploc:ações da Pres~ênc1a da incondicionalmente, até a proclarnaçao do resultado. 
Mesa, fo1 mantida a decisão de prosseg~r a ~ Com efeito, mesmo o pedido de verificaçao da vota-
do Senado Federal, o que OC3Sionou a Interposição ção não seja prejudicado em razão do adiamento da 
de r~rso por JlSr:te ~Senador José Paulo B~!· O proclarnaçao do resultado. Uma vez que está docu-
refe~o re_curso fo1 a~íto pela M~, :;t qual soh_cilou mentada na folha respectiva o quorum votante, 
a audiênCia da Com1ssão de ConstitUição, JUStiça e nada obsta que os atos praticados durante o trans-
Cidadania curso da sessão (recursos, por exemplo) produzam 

11 -Dos Aspectos Jurfdicos e do Mérito efeitos nos rest..itados anunciados após o seu encer

O parágrafo único do art 22 do Regimento Co
mum e o arl. 178 do Regimento Interno do Senado 
Federal rezam que: 

"Se o término do tempo da sessão ocorrer 
quando iniciada uma votaçao, esta será ultimada in
dependentemente de pedido de prorrogaçao." 

Nesse mesmo sentido dispõe o Regimenlo ln
temo da Câmara dos Deputados, conforme o conti
do no § 2" do art 72: 

"0 esgotamento da hora não in!errom
pe o processo de votação, ou o de sua veri
ficaçao, nem do requerimento de prorroga
ção obstado pelo surgimento de ques1ões 
de ordem." 

Das citadas normas regimentais, evidencia-se 
que a sessão se prorrogará, não obstante o esgota
menlo da hora, desde que haja matéria sob delibera-
çao, ou seja, em processo de votação. ~ ~ 

É, portarrlo, a yotaçao o alo processual que se 
quer ver ultimado, ainda que seja ultrapassado o 
prazo de duração da sessão. 

Ademais, cumpre salientar que a deliberação 
se completa com a votaçao da matéria, posto que é 
neste momento do Hem da processualística legislati
va que se exterioriza a vontade do legislador. Na 
verdade, concluída a votaçao, já se exauriu, in to
tum, a deliberaçao sobre a matéria O passo seguin
te, isto é, a proclamaçao do resultado, é procedi-

ramento. 
Poder-se-ia contra-argumentar, também, com o 

conteúdo da norma do art 51 do Regimenlo Co
mum, que reza: 

Concluída a votação, a matéria voltará à Co
missão Mista para a redação final, ficando interrom
pida a sessão pelo tempo necessário à sua lavratu
ra, podendo, entretanto, ser concedido à Comissão 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua 
elaboração. 

Em primeiro lugar, o processo de manifestaçao 
da vontade nesse caso ainda não estava exaurido. A 
conclusão do processo implica que se vote a reda
ção final da proposição. É necessário que haja a 
aprovação em definitivo da matéria A deliberação 
iniciada deve estar concluída pela manifestaçao do 
volo do Parlamentar sobre um texlo final. Com a de
vida vênia, esse processo complelou-se integral
mente no caso da votação dos Vetos Presidenciais. 

De outra parte, é preciso lembrar que o Regic 
mento Interno da Câmara dos Deputados, anteven
do a necessidade de se praticar atos além do perío
do de duraçao da votação, previu a possibilidade de 
se realizar a redação final separadamente do mo
mento da deliberação. Diz o art 195 e o seu§ 1" do 
aludido Regimenlo: 

Art 195. Ultimada a fase da votaçao, 
em turno único ou em segundo turno, con
forme o caso, será a proposta de emenda à 
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Constituição ou o projelo, cóm as respecti
vas emendas, se houver, enviado à Comis
são competente para a redação final, na 
conformidade do vencido, com a apresenta
ção, se· necessário, de emendas de reda
ção. 

§ 1• A redação final é parte integrante 
do turno em que se concluir a apreciação da 
matéria 

Como sé vê, a votação é caracterizada como 
fase do processo legislativo, admitida, ainda, a reda
ção final como ato independente do momento da vo
tação. Resta, portanlo, evidenciada a au1onomia da 
votação como alo de manifestação da vontade do le
gislador. 

Nesse sentido, convém lembrar, ainda, o Regi
menlo Interno do Senado Federal, em seu art. 298, 
que diz: 

Terminada a apuração, o Presidente 
proclamará o resultado da votação, especifi
cando os votos favoráveis, contrário, em 
branco, nulos e as abstenções. 

Mediante norma articulada au1onomamente, 
dispõe o aludido Regimenlo sobre a proclamação do 
resultado como ato independente da votação. Aliás, 
a proclamação do resultado na mesma sessão deri
va do falo de que o próprio sistema permite, dada a 
sua agilidade, que assim se proceda. Realmente, o 
sistema de votação eletrônico possibilita a apuração 
imediata e, em conseqüência, que seja proclamado 
o resultado dentro do período de duração da própria 
sessão em que os volos foram colhidos. 

Diferente, 1odavia, é o caso em que o instru
menlo de coleta da vontade do legislador apresenta, 
especificamente no que tange ao processo de apu
ração. maior dific:Udade para a consolidação rápida 
dos resultados. Sua vantagem reside justamente no 
processo de roleta dos volos, que se eletiva, de for
ma segura, ágil e racional. 

Por oportuno, convém recordar o episódio rela
tivo à apreciação do Velo Presidencial em que o De
putado Cantídio SaJ11)aio, Líder da Maioria, invocan
do principio da economia processual, defendeu a 
aplicação do sistema de votação simbólica para ma
téria que dependia de quorum especial (ve1os). A 
proposição do Deputado Cantídio Sampaio recebeu, 
na oportunidade, o apoio do Líder da Maioria, Depu
tado Pedroso Horta, o que ensejou a interpretação 
do Senhor Presidente, SenaCior Petrônio Porte! la, de 
que a exigência do quorum qualitativo havia sido in-

. tegralmente cumprida (apreciação do Velo ao Proje-

to de Lei n" 68/70, no Senado, e n" 2.226-B/70, na 
Câmara dos Deputados, in Processo Legislatívo, 
3' ed. Brasflia, Senado Federal, 1992, pp. 105 a 
107). 

A jurisprudência firmada a partir do episódio 
anteriormente referido, no que tange ao entendimen
to da norma contida no parágrafo único do art. 44 do, 
Flegimenlo Comum, consoante o parecer da Comis
são competente, foi a de que a votação de velos é 
pública e, por isso, deve realizar-se, preferencial
mente, pelo processo simbólico. 

Em suma, havendo o acordo das lideranças, 
poder-se-ia adotar o processo simbólico de votação, 
ainda que a matéria exigisse, para deliberação, quo
rum especial. Foi justamente a combinação da letra 
do preceilo normativo com uma interpretação teoló
gica de seu alcance o que levou os Senhores Parla
mentares daquela época a adotar a solução que pri
vilegia o caráter pragmático das normas regimentais. 

III-Da necessidade de atualizaçlio 
das normas regimentais 

Dada a questão levantada pelo Senador José 
Paulo Biso!, não seria prudente desconhecer o falo 
de que o arcabouço normativo que regula a proces
sualfstica legislativa, ao menos no que tange às dis
posições do Regimento Comum, necessita de ur
gentes aperleiçoamenlos. 

Originalmente aprovado em 1970 (Resolução 
n" 1-CN, de 1970), o referido diploma já não atende 
às demandas específicas da atual dinâmica do pro
cesso legislativo. A rigor, o Congresso é cada vez 
mais exigido na sua função legiferante e, por esse 
falo, necessita dispor de instrumenlos regimentais 
adequados para bem desempenhar suas atribuições 
constitucionais. 

Procede, portanlo, o alerta do Senador José 
Paulo Bisol, para que se modifique a norma regi
mental naquilo que for julgada "inconveniente". 

IV - Conclusao 

Diante dos fatos e argumentos anteriormente 
expencfKfos, é lícito concluir que: 

a) o caráter autônomo da fase processual da 
votação impõe que se julgue perfeita e acabada a 
apreciação dos vetos, a qual originou a interposição 
do recurso ora examinado; 

b) não se observa prejuízo para a prática legis
lativa ao se anunciar, a posterior!, o resultado da 
manifestação de vontade, desde que materializados 
todos os elemenlos fálicos que permitam aplicar os 
préceitos regimentais, inclusive rio que diz respeilo à 
verificação da votação; e que 
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c) as normas processuais do Regimen!o Co-. 
mum estão instrumen1almente defasadas para aten
der à crescente atividade do Congresso Nacional, 
oriunda das múltiplas solicitações que a sociedade 
tem endereçado ao Legislativo Federal. 

Por derradeiro, cumpre registrar que, a nosso 
ver, o encerramen!o da Sessão Conjunta realizada 
no dia 25-8-93, sem a proclamação do resultado. 
não implica a nulidade da votação dos Vetos Presi
denciais ou a nulidade da Sessão do Senado Fede
ral que a sucedeu. Fica, em conseqüência, prejudi" 
cado o recurso interposto pelo Senador José Pauto 
Biso I. 

r:: o parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotada a 

matéria constante da Ordem do Dia 
Sobre a mesa. redações finais que, nos termos 

do art~320 do Regimen!o Interno, se não houver ob
jeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 12 Secrelário 
em exercício, Senador Jefferson Péres. 

São lidas às seguintes: 

PARECER N2651, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçllo final do Projeto de Resolu
ção 11"-100, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a nedação final 
do Proje!o de Resolução 11"- 100, de 1995, que auto
riza o Estado de Pernambuco a contratar operação 
de crédito externo junlo ao Kreditans1alt für Wiede
raufbau-KIW, com o aval da União, ano valor de R$ 
9.396.495,00 (nove mihões, trezen!os e noventa e 
seis mil, quatrocen!os e noventa e cinco reais), equi
valentes a DM 15.000.000,00 (quinze milhões de 
marcos alemães) em 1'dejulho de 1994, e a conce
der. co.olraQaranlia. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de oullbro 
de 1995.- Ney Suassuna, Presidente- Emandes 
Amorim, Relator - Antonio Csrlos Valadares -
Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N9. 651, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimen!o Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9. , DE 1995 

Autoriza o Estado de Pernambuco a 
contratar operaçao de crédito externo 
junto ao Kreditanstalt für Wiederaufbau -
KFW, com o aval da União, no valor de 

R$9.398.495,00 (nove milhOes, trezentos 
e noventa e seis mil, quatrocentos e no
venta e cinco reais), equivalentes a DM 
15.000.000,00 (quinze milhOes de marcos 
alemaes) em 12 de julho de 1994, e a con
ceder contragarantia. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1• r:: o Estado de Pernambuco autorizado, 

nos termos da Resolução n2 11, de 1994, do Senado 
Federal, a contratar operação de crédifo externo jun
to ao Kreditanstalt für Wiederaufbau - KIW, no valor 
de R$9.396.495,00 (nove milhões, trezen!os e no
venta e seis mil, quatrocen!os e noventa e cinco 
reais), equivalentes a DM 15.000.000,00 (quinze mi
lhões de marcos alemães) em 12 de julho de 1994. 

§ 1• r:: a União autorizada, nos termos daRe
solução n2 96, de 1969; do Senado Federal, a con
ceder garantia à operação de crédito externo referi
da neste artigo. 

§ 22 r:: o Estado de Pernambuco autorizado a 
conceder contragaranlia à União, nos termos do art 
22 da Lei Estadual n2 1 0.831, de 3 de dezembro de 
1992. 

§ 32 A operação de crédifo externo autorizada 
destina-se ao financiamen!o parcial do Programa de 
Melhoramento do Saneamento Básico do Estado de 
Pernambuco, a ser executado pela Companhia Per
nambucana de Saneamen!o- COMPENSA. 

Art 22 A operação de crédifo realizar-se-á sob 
as seguintes condições. 

a) valor pretendido: R$9.396.495,00 (nove 
milhões, trezenlos e noventa e seis mil, quatrocen
tos e noventa e cinco reais) equivalentes a DM 
15.000.000,00 (quinze milhões de marcos alemães), 
em 12dejulhode 1994, sendo: 

I - R$8.143.629,00 (oito milhões, cen!o e qua
renta e três mil, seiscen!os e vinte nove reais), equi
valentes a DM13.000.000,00 (treze milhões de mar
cos alemães), a li!Uo de e"1lféslimo; e, 

11 - R$1.252.866,00 (hum milhão, duzen!os e 
cinqOenta e dois mil, oifocentos e sessenta e seis 
reais), equivalentes a DM2.000.000,00 (dois milhões 
de marcos alemães), a titulo de contribuição finan
ceira, não amortizável, a não ser nos casos previs
tos no item 5.3. da minuta do contralo; 

b) juros: 2,0% a.a. (dois por cedo ao ano), fixos; 
c) "commltment fee: 0,25% a.a. (zero virgula 

vinte e cinco por cento ao ano), contados a partir de 
3 meses da data da assinatura do contrato; 

d) juros de mora: (sobre o principal e juros): 
3% a.a. (três por cen!o ao ano) acima da taxa de 
descon!o do Deutsche Bundesbank; 
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e) contragarantia: as definidas· no art 2" da 
Lei Estadual n" 10.831, de 3 de dezembro de 1992, 
que autorizou a operação; 

f) garantidor: República Federátiva do Brasil; 
g) destinaçao dos recursos: Programa de 

Melhoramento do Saneamento do Estado de Per
nambuco; 

h) Condições de pagamento 
- do principal: em quarenta parcelas semes

trais, iguais e consecutivas, no valor de 
DM325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil marcos 
alemães) cada uma, vencendo-se a primeira dez 
anos após a assinatura do contrato; 

- dos juros: semestralmente vencidos, em 30 
de junho e 30 de dezembro de cada ano; 

-da commitment fee: semestralmente venci
das, em 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, 
vencendo-se a primeira parcela juntamente com os 
juros. 

Art 3" A autorização deve ser exercida no pra
zo de quinhentos e quarenta dias contados da data 
de publicação desta Resolução. 

Art 4" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N'> 652, DE 1995 
(Da ComisSão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção n'> 101, de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução n" 101, de 1995, que ho
mologa os aditivos contratuais ao Contrato de Em
préstimo n'> 001/92, de 30 de junho de 1992, cele
brado entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais s.A. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de oullbro 
de 1995. - Levy Dias, Presidente- Emancles Amo
rim, Relator- Ney Suassuna -Antonio carros Va
ladares. 

ANEXO AO PARECER N2 652, DE 1995 

Faço saber que o Senado Federal aJ)rovou, e 
eu, Presidente, nos termos do art 48, item 28, do 
Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1995 

HomorogaosadffiMoscontratua~ao 
Contrato de Empréstimo O" 001192, de 30 
de junho de 1992, celebrado entre aPre
feitura Municipal de Belo Horizonte e o 
Banco de Crédito Real de Minas Gera~ 
S.A. 

O Senado Federal resolve: , 
Art 1Q Homologar o 12, 2", 3"- e 4" aditivos con

tratuais ao Contrato de Empréstimo n" 001, de 1992, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belo Hori
zonte e o Banco de Crédilo Real de Minas Gerais 
S.A., datados de 5 de novembro de 1992, 18 de 
maio de 1993, 18 de janeiro de 1994 e 18 de maio 
de 1994, respectivamente. 

Art 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

PARECER N'> 653, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolu
ção O" 102 de 1995. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Resolução D" 102. de 1995, que auto
riza o Instituto Agronômico do Paraná -IAPAR -a 
contratar operação de crédito junto à Financiadora 
de Estudos e Projetos - FINEP -, no valor de 
R$1 0.630.911,30 (dez milhões, seiscentos e trinta 
mil, novecentos e onze reais e trinta centavos), para 
aquisição e instalação de equipamentos e material 
permanente, destinados ao Sistema Meteorológico 
do Paraná-SIMEPAR. 

Sala de Reuniões da Comissão, 5 de outubro 
de 1995 - Ney Suassuna, Presidente - Emades 
Amorim, Relator - Antonio C3rlos Valadares - -
Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N2 653, 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 

RESOLUÇÃQN2 , DE1995 

Autoriza o lnstitulo AgronOmico do 
Paraná - IAPAR - a contratar operaçao 
de crédito junto à Financiado!<~ de Estu
dos e Projetas - FINEP -, no. valor de 
R$10.630.911,30 (dez milhões seicenlos e 
trinta mil, novecentos e onze reais e trin
ta centavos}, para aqu~ição e instalação 
de equipamentos e material permanente, 
destinados ao Sistema Meteorológico do 
Paraná -SIMEPAR. 

O Senado Federal resolve: 
Art 12 É autorizado o Instituto Agronômico do 

Paraná- IAPAR- a contratar operação de crédito 
junto à Financiadora de Estudos e Projetes - FINEP 
-, no valor de R$ 10.630.911 ,30 (dez milhões, seis
centos e trinta mil, novecentos e onze reais e trinta 
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centavos), para aquisição e instalação de equipa
mentos e material permanente, destinados ao Siste
ma MetE> 'rológico do Paraná- SIMEPAR. 

Art <. '· A operação de crédi1o autorizada obe
decerá às SEll,' ointes CSI"· ~~·'<;ticas: 

a) valor pr.,.,...:: J: R$10.630.911,30 (dez mi
lhões seiscentos e trinta mil, novecentos e onze 
reais e trinta centavos); 

b) encargos: 
- T JLP acrescida do spread de 6% a a. (seis 

por cento ao ano), trimestralmente na carência e 
mensalmente na amortização; 

c) garantia: fiança da Companhia Paranaense 
de Energia- COPEL; 

d) destinaçao elos recursos: aquisição e ins
talação de equipamentos e material permanente, 
destinado ao sistema Meteorológico do Paraná - SI
MEPAR, a ser implementado pelo IAPAR e pela CO
PEL; 

e) desembolso: em oito parcelas trimestrais; 
f) prazos: 
- carência: vinte e quatro meses a contar da 

data da assinatura elo contra1o; 
- amortizaçao: trinta e seis parcelas mensais 

devidas a contar do término do prazo de carência 
.Se houver anlecipação de desembolso, a primeira 
parcela de amortização será devida no terceiro mês 
subseqüente ao último desembolso. 

Art 3l! O prazo máximo para o exerclcio da au
torização é de até duzentos e setenta dias a contar 
de sua pl.blicação. 

Art 4" Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pl.blicação. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -Os parece
res lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa; requerimento que será ficlo pelo 
Sr. 12 Secretário em exercfcio Senador Jefferson Pe

·res. 

É lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO N21.316, DE.1995 

Serihor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de pl.blicação, para imediata di&
cussão e votação, da redação final elo Projeto de 
Resolução n2 1 oo, de 1995 que autoriza o Estado de 
Pernambuco a contratar operação de crédito externo 
junto ao Kreditanstalt für Wlederaulbau - KIW, com 
aval da união, no valor de R$9.396.495.00 equiva
lentes a DM 15.000.000,00 em 12 de julho de 1994, 
e a conceder contragarantia 

Sala das Sessões 5 de outubro de 1995. - V.:;l' 
mir Csmpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da rs
dação final. 

Em discussão. (Pausa) 
Não hayendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sobre a 

mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secre
tário em exerci cio, Senador Jefferson Peres. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N"-1.317, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro dispensa de pl.blicação, para imediata dis
cussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n2 101, de 1995, que homologa os aditi
vos contratuais ao Contrato de Empréstimo n2 
001/92, de 3Q.6.92, celebrando entre a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte e o Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais SA. 

Sala das Sessões, 5 de outl.bro de 1995. -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) -Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da rs
dação final. 

Em d"ISCUSSão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

diSCIISSào. 
· Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
Aprovada a redação final, o projeto vai à pro

mulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) -Sobre a 

mesa, requerimento que será fi do pelo Sr. 12 Secre
tário em exerclcio, Senador Jefferson Peres. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.318, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art 321 do Regimento Interno, 

requeiro d"JSpensa de pl.bficação, para imediata di&
cussão discussão e votação, da redação final final 
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do Projeto de Resolução n2 1 02, de 1995, que auto
riza o Instituto AgronOrnico do Paraná - IAPAR a 
contratar operação de crédito junto à Financiadora 
de EstiJclos e Projeto - FINEP, no valor de R$ 
1 0.630.911 ,30, para aquisição e instalação de equi
pamentos e material permanente, destinados ao Sis
tema Meteorológico do Paraná - SIMEPAR. 

· Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. -
Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da re
dação final. · 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 

peço a palavra para uma breve comunicação, como 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao Senador Eduardo Suplicy para uma bre
ve comunicação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para 
uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"& e Srs. Senadores, pasmem 
diante da atitude do Prefeito de São Paulo, Sr. Paulo 

' Maluf, que acaba de encaminhar um projeto de lei 
· determinado "Projeto Sobrevivência - programa de 

complementação do salário", e dando outras provi
dências, para a Câmara Municipal de São Paulo, 
que constitui, praticamente, um plãgio do projeto do 
Vereador Arcelino Tal!o, do Partido dos Trabalhado
res, que institui um programa de garantia de renda 
familiar, relacionado à educação. 

Creio que seja importante que o Prefeito Paulo 
Maluf tenha abraçado a idéia, mas o que me impres
siona é a sua falta de ética em não citar, na sua jus
tificativa, em nenhum momento, que o projeto decor
re do fato de o Programa de Garantia de Renda Mí
nima ter sido aprovado pela Câmara Municipal de 
São Paulo hã quase um mês. 

Estâ por se exaurir o prazo de 30 dias que S. 
Ex" teria para sancioná-lo ou vetá-lo, mas, simples
menta, acolheu um projeto de natureza semelhante, 
com algumas modificações, mas com o mesmo ob
jetivo, com mecanismos similares àqueles que estão 

· sendo adotados por um número crescente de muni
cípios, que diz: 

• Art. 1 ~ - Fica instituído, no Município 
de São Paulo, o "Projeto Sobrevivência - -
programa de complementação de salário", 
dirigido a famllias nele residentes, cuja 
soma de salário bruto mensal dos seus inte
grantes seja inferior a R$150,00 (cento e 
cinqüenta reais), e cujos filhos ou depend
entes entre O (zero) e 14 (quatorze) anos de 
idade estejam todos matriculados em cre
ches municipais ou escolas da rede munici
pal de ensino •• 

O benefício é da seguinte maneira: 

• Art. 22 - O Projeto Sobrevivência obje
tiva a complementação mensal salarial, me
diante a concessão de benefício equivalente à 
diferença entre a soma do salário bruto dos in
tegrantes da famflia e o valor correspondente 
a R$150,00 (cento e cinqüenta reais). • 

Neste caso, se uma família, por exemplo, tives
se R$100,00 de renda, ou seja, um salário mínimo, 
receberia mais R$50,00 do município. No caso do 
projeto do Vereador Arselino Tatto, que guarda rela
ção com o Programa de Garantia de Renda Mínima, 
jã aprovado pelo Senado e em tramitação na Câma
ra dos Deputados, seria da seguinte forma: a tamma 
cuja renda não atingisse três salários mínimos, ou 
seja, R$ 300,00, receberia 33% da diferença entre 
R$ 300,00 e a sua própria renda. Então, no caso do 
exemplo citado, se a tamma tivesse R$1 00,00 de 
renda, teria R$66,00 a mais. 

A diferença não é tão grande; mas hã aqui a 
desvantagem de não se instil!ir a forma do imposto 
de renda negativo, com alíquota de 33%, numa pro
porção que tem o condão de fazer sempre o estimu
lo existir para a famllia trabalhar e ganhar mais do 
que, eventualmente, não estar trabalhando. 

O Prefeito limita a 0,12% das receitas líquidas 
do município o valor dos dispêndios nesse Projeto 
de Sobrevivência, o que significa ainda uma propor- -
ção pequena, mas, obviamente, consti!Li um passo 
na direção de se instituir uma renda mínima para to
dos os habitantes da Cidade de São Paulo. 

Mas hã uma limitação para isso, pois requer-se 
que a famflia esteja vivendo na Cidade de São Paulo 
hã pelo menos 1 O anos. No Distrito Federal, essa 6-
mitação é da ordem de 5 anos e, no Município de 
Campinas, é da ordem de 2 anos. O importante se
ria que fosse aprovado um projeto dessa natureza o 
quanto antes, em nível nacional, para que não hou
vesse mais esse tipo de limitação como prevê o Pro-
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grama de Garantia de Renda Mínima, que está tra- Sr. Presidente, Sr"s e Sr.i: Sei1àdór6S~ não Sé -
mitando na Câmara dos Deputados. pode continuar praticando uma política de sangues-

Gostaria de contrastar o procedimento de pou- suga do povo brasileiro. . 
ca ética do Prefeito Paulo Maluf com o do Prefeito An- A dívida interna, da forma como está, é impa-
tônio Palocci de Ribeirão Preto, onde foi ~rovado um gável, plagiando 1Jm ex-Ministro de Estado. 
projeto na Câmara Municipal da Vereadora Joana Leal O Orçamento de 1996 anuncia uma dívida pú-
Garcia. O Prefeito Antônio Pallocci já o sancionou e blica mobiliária federal de R$119 bilhões, repre-
marcou dala para o seu lançamentl; no dia 16 oulubro senlando 38% do trital da receila previsla no Orça-
próximo será oficializado o infcio desse projeb. É inte- menlo para 1996. Insisto, essa dívida é impagável. É 
ressante anotar como é crescente o número de ITUli- impatriótica É a falência do Eslado. É o sacrificio do 
cipios que estão adolando projebs. Poderia citar Ser- povo! A perda da sua capacidade de investimenlo, a 
tãozinho, o interesse de lpatinga e de dezenas de ou- sua ruína Suas conseqüências es1ão. direlamente 
tros sobre os quais tenho aqli mencionado. relacionadas ao sacrifício do emprego, da saúde, da 

Lamento a falta de ética do Prefeito Paulo Ma- agricuitura, da educação, da segurança Juslamente 
luf quando abraça a proposla e não dá o devido cré- o programa Mãos à Obra, do Presidente Fernando 
dito ao Vereador Arcelino Talo, do Partido dos Tra- Henrique Cardoso, da sua campanha que encantou 
balhadores. e iludiu, está frustrando o povo brasileiro. 

De qualquer maneira, é imporlante registrar o Estado não pode comprometer 38% da sua 
que mais e mais são os Prefeitos e Vereadores em receita em dívida de curto prazo. É suicídio. Enquan-
Municípios, em número crescente, que esposam a to isso, pretende-se financiar a Agricultura com ape-
idéia de institLir uma renda mínima para cada famma nas 1 ,4% - que corresponde a R$4,3bilhões do Or-
a fim de todos poderem ter seus filhos na escola çamenlo totaL A Saúde, com 6,4%, que representam 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM ( -RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Apro
veito esta oportunidade, antes de dar início ao meu 
discurso, para fazer um registro de problemas rela
cionados ao meu Estado de Rondônia. 

Aquele região passa por verdadeira crise, com 
rebeliões de presos, às vezes por falta de alimentos, 
às vezes por excesso de indivíduos nos presídios; 
há greves nas áreas de Educação, Saúde, na Polí
cia Civil, no IPERON, na Companhia de Annazena
menlo; as contas do Estado es1ão bloqueadas, e o 
Banco do Estado está sob intervenção. Não sei se o 
motivo da crise é incompetência dos auxirrares do 
Governador; o fato é que há uma verdadeira crise no 
Estado de Rondônia 

Tudo isso nos preocupa ainda mais quando ve
mos a má distribuição de cotas do Orçamento de 
1996 relativamente a nosso Eslado, errilora não co
nheça profundamente a área económica 

Há lambém o problema de nossas dívidas in
terna e externa Na quinta-feira passada, dei· entra
da, nesta Casa, a um projeto em que se pede um 
prazo de 20 anos para o pagamento de nossa dívida 
externa, com três anos de carência Com isso, talvez 
possamos resolver os problemas do meu Estado e, 
quem sabe, do País. 

Passo a ler pronunciamento sobre essas ques
tões, Sr. Presidente. 

R$20bilhões, e os Transportes, com 1 ,5%, que rep
resentam R$4,6bilhões. Não há ~reendimento 
que subsisla a isso. Qualquer empresa eslaria assu
mindo, antecipadamente, o seu fracasso, a sua fa
lência. Não há lógica neste Orçamenlo. Comprome
te-se, sabendo que não serão pagos R$119 bilhões 
do Orçamento em dívidas de curto prazo. O que 
está no Orçamento é, mais uma vez~ o faz-de-a>nta: 
Eu finjo que devo, e você pensa que vai receber. 

O Orçamento de 1995 já demonstrava isto. 
Programaram-se R$166 bilhões em 1995. Progra
mam-se R$119 bilhões para 1996. Logo, apenas R$ 
47 bilhões serão pagos. Serão pagos os encargos fi
nanceiros da dívida e um pouco do principal. Tem 
sido essa a prática 

Ora, se se sabe que, historicamente, pouco do 
principal e muito dos encargos são efetivamente 
despendidos anualmente, até porque não interessa 
à maioria dos credores receber o principal, por que 
não assumir os valores historicamente gastos nessa 
conta, no Orçamento-Geral da União? É uma dívida 
mal administrada ou mais um artifício de contingen
ciamenlo do Orçamento? Ou se restabelece a ver
dadeira capacidade de pagamento pelo Eslado, fa
zendo a verdade orçamentária, ou insistimos no 
Pafs do faz-dEHX>nta 

Não há condições de a sociedade brasileira so
breviver ao perfil de curto prazo da dívida p(blica 
mobiliária federal. Os sacrifícios são imensos e insu
portáveis! É o desemprego, a falia de saúde e a 
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fome. É a inipossibilidade de se realiza\- uma refor- o povo tocantinense, que comemora hoje, corii !00="-
ma agrária compatível com a necessidade do povo dada razão, a passagem do sétimo aniversário da 
brasileiro. criação do Estado do T ocanlins, que emergiu da 6-

É uma política de juros extorsivos, iníqua e vre e soberana vontade da Assembléia Nacional 
imoral que remete nossas divisas a uma remunerà- ConstitUinte de 1988. · 
ção externa de 6% a 7% ao ano e uma reap!icação O sentimento separatista, alimentado por quase 
imoral de 26% ao ano no mercado financeiro interno dois séculos, teve suas raízes fincadas precipuamente 
dos recursos aplicados no exterior pelo Governo Fe- no 8bandono a que foi legada a brava gente que ocu-
deral, com a diferença paga pelo povo brasileiro. E pava as õeJàs patagens cingidas pelos rios Araguaia e 
ninguém explica isso. · Tocantins por parte das oligarqo.ias dominantes. 

Na realidade, Sr. Presidente, o Brasil toma o A saga da luta redentora destaca, dentre vários 
nosso dinheiro a juros altíssimos, manda-<1 para fora, nomes ilustres, a figura ímpar do grande condutor da 
recebendo juros de 6%, 7o/o ao ano e depois o próprio campanha vitoriosa - o então Deputado Siqueira 
País o retoma, no exterior, a juros de 26% ao ano. Campos, hoje Governador. 

Não entendo de economia e não sei como é A despeito dos céticos, Sr. Presidente, Tocan-
esta matemática dos Ministros da área financeira lins surge como uma significativa esperança nacio-
que vêm prestar esclarecimentos aqui no Senado e nal, dotado de invejáveis condições ffsico-{))imáticas, 
tentam mostrar um quadro, às vezes com dificuida- com terras férteis, solo rico, várzeas abundantes, re-
de, enganando com relação ao Plano Real. A meu cursos hídricos irnensuráveis e localização geográfi-
ver, o Plano Real já se foi, apesar de que se conti- ca estratégica. Tocantins está ligado à Região Nor-
nuasse, sem matar o povo brasileiro de fome, seria deste, que, conhecidamente, tem dificuldades de 
importantíssimo para o nosso Brasil. Mas com um produzir o que consome, por essa razão, O· nosso 
Plano como este, que está matando o povo pela Estado pode fazer urna interação comercial extraor-
fome, pela doença, pelo desemprego e falência das dinária com o Nordeste. A sua proximidade do Porto 
empresas, é preciso que se tome providências, prin- de ltaqui faz com que a vocação natural da sua eco-
cipalmente no Senado Federal. nomia possa translormar essa região num dos prin-

Pretende-se a Contribuição sobre Movimenta- cipaís celeiros de grãos deste País. 
ção Rnanceira; pretende-se prorrogar o Fundo So- É falo que razões muito fortes determinaram a 
cial de Emergência É um desrespeito ao nosso luta pela emancipa;:ão, Pela divisão. Até hoje, a União 
povo e à sua paciência tem !ralado com trna certa discriminação o Estado do 

Alongar o perfil da dívida interna é um imperali- Tocantins ao não lhe repassar sequer os recursos pre- -
vo nacional. vistos pela Carta Magna para sua instalação. 

O interesse da minoria não pode mais slbjugar Não obstante, o Tocantins vem dando exemplo 
o da maioria, como infelizmente ocorre. de tenacidade, de arrojo, de determinação, buscan-

Já apresentei nesta Casa o Projeto rJ". 275, no do seu próprio espaço, preparando seu próprio futu-
qual se solicita o prolongamento do pagamento des- ro, procurando inserir-se no contexto nacional, pro-
sa dívida com essa carência solicitada curando juntar-se com aqueles Estados que se pro-

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se resol- põem a constnir a grandeza deste País. 
vermos esse problema da dívida interna, evidentemen- Por isso, nós, da Bancada Tocantinense, regis-
te resolveriarnos os problemas dos Estados. C"i!ei o Iramos nesta Casa, no Congresso Nacional, os nos-
Estado de Rondônia como exemplo, mas tenho certe- sos agradecimentos aos ilustres membros da As-
za de que vários Estados hoje no Brasil estão nessa sembléia Nacional Constituinte que deram urna con-
pendência, e cabe a esta Casa tomar providências. tribuição decisiva para a criação dessa mais nova 

Era o que linha a dizer. unidade da Federação. 
Muito obrigado. Registramos ainda os nossos agradecimentos 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a à plêiade de figuras, até anõnimas, que contribuíram 

palavra ao nobre Senador Leomar Quintanilha, para de forma decisiva para que esse sonho, que durou 
uma breve comunicação. quase dois séctios, se transformasse em realidade. 

O SR. LEOMAR QUJNTANILHA (PPR-TO. O Tocantins marcha, Sr. Presidente, dando de-
Para uma breve comunicação. Sem revisão do ora- monstrações de que tem disposição para enfrentar 
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores; é ne- suas próprias dificuldades. E arites mesmo de o 
cessário .fazer um regi~tro do maior significado para Muro de Berlim tombar, o Tocantins já dava um · 
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exemplo de largueza da sua visão, buscando enxu
gar o tamanho do Estado, diminuir as suas necessi
dades, diminuir a sua máquina administrativa e saía 
na frente das intençCes - hoje apregoadas por todo o 
Brasil - de privatização de diversas instituições, prin
cipalmente daquelas que cuidam da área econõmica 
em que o Estado não tem razão alguma de se fazer 
presente. O Tocantins, então, privatizou a sua con
cessionária de energia elétrica 

Hoje, mais do que nunca, estamos convenci
dos de que estávamos no caminho certo, pois a con
cessionária privada já investiu, no nosso Estado, 
mais de US$1 00 mühões e equacionou as dificulda
des e os óbices que mantinham nas trevas a grande 
maioria dos nossos municípios fazendo investimen
tos que, por cerlo, o Estado não teria como fazê-lós. 

Por essa razão, Sr. Presidente, consideramos 
importante e inadiável o registro desse fato. 

Agradeço a V. ExA a atenção e a deferência 
dispensadas. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Senador 
leomar Quintanilha. a Mesa deseja apresentar a V. 

Ex~ os seus efusivos cumprimentos pelo anive~o 
do Estado do Tocantins. 

Esta Presidência, na: époGa como Deputado 
Federal, trabalhou junto com o Deputado Siqueira 
Campos na criação do Estado do Tocantins. Por 
isso. a sua satisfação é dobrada, pois ajudamos a 
criar aquele Estado com a certeza de que seria eje 
um dos grandes celeiros da Nação brasileira na pro
dução de alimentos, porque fome não se combate 
com discursos, mas com produção rural. Meus cum
primentos a V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Os Srs. Se
nadores Esperidião Amin, José Bianco, Teotonio Vi
lela Filho, João Rocha. Caries Bezerra. José lgnácio 
Ferreira, Gilberto Miranda, Benedita da Silva. Lúcio 
Alcântara e Odacir Soares enviaram discursos à 
Mesa para serem publicados na fonna do disposto 
no art. 203 do Regimento Interno. 

S. Ex"s serão atendidos. 
O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPR-SC) -Sr. Pre-

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, ·· 

Ninguém desconhece que são inúmeros e gravíssimos os -
problemas enfrentados pelos que vivem da pesca no Brasil. 
Acontece, porém, que agora, por falta de organização do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, mais um problema vem se juntar aos inúmeros outros. 

Ocorre que, depois de ter firmado um acordo com os 
pescadores, sobre o período para o defeso da sardinha, aquele 
organismo estatal resolveu voltar atrás, derrubando por terra todo 
um complicado planejamento que já havia sido levado adiante 
depois do acordo firmado. 

Vamos aos fatos. Em trinta de maio do corrente ano, o 
IBAMA convocou uma reunião com os pescadores de sardinha para 
definir qual o período de proibição da pesca. 

Tradicionalmente, a pesca era proibida em dois períodos. 
No primeiro, que englobava os meses de junho, julho e agosto, 
havia o defeso para proteção do recrutamento. O segundo, que se 
estendia por dezembro, janeiro e fevereiril, era para proteção da 
desova. 
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O estabelecimento dessas duas etapas deu ótin:,:>s 
resultados, porque foi possível aumentar a quantidade pescada ao 
mesmo tempo em que se obtinham animais de melhor qualidade. 

Pois bem, quando da reunião de trinta de maio do 
corrente, o Sindicato da Indústria da Pj:sca de Florianópolis 
defendeu esses dois períodos tradicionais. Mas acabou sendo voto 
vencido. 

Ficou decidido, então, um período único de defeso, que 
se estenderia do dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e 
cinco até vinte e três de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
seis. Decisão logo acatada pelos catarinenses. 

Tendo em vista essa decisão, as empresas de meu Estado 
deram início, então, ao intrincado processo de se programar para 
esse novo calendãrio. Como se sabe, nesse tipo de programação, 
entre outras iniciativas, as empresas enviam seus barcos para outras 
regiões, para a captura de outras espécies. 

Acontece, porém, que no dia dezoito de setembro do 
corrente ano o Sindicato da Indústria da Pesca de Florianópolis foi 
surpreendido com urna convocação do mAMA para uma nova 
reunião para tratar d9 mesmo assunto, a ser realizada no dia vinte e 
cinco de setembro, na cidade de São Paulo. 

No documento, o IBAMA informa que, tendo em vista 
que a nova data de proibição da pesca estava sendo questionada, 

convocava outra rodada de negociação para "democratizar as 
discussões sobre o ordenamento das pescarias nacionais". 

Outubro de 1995 

O questionamento sobre esse novo período, segundo a 
convocatória do mAMA, estaria sendo feito por "segmentos do • 
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setor produtivo dos Estados do Rio ·de Janeiro e de Santa 
Catarina". As dúvidas·' levantadas, conforme . o IBAMA. eram 
"quanto aos aspectos duração-e meses de ocorrência". 

·Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores: 

Agora, estou recebendo correspondência do Sindicato da 
Indústria da Pesca de Florianópolis que me indaga como é que se 
pode reabrir a discussão sobre uma decisão que já havia sido 
tomada por unanimidade. 

Transcrevo trecho da carta que recebi: "Como poderá a 
empresa de pesca zelosa pela sobrevivência da espécie para um 
futuro melhor programar-se, onde tudo gera custos, e que deve ser 
visto e revisto, em um sistema .financeiro 'arrochado' ao custo do 
dinheiro de 7 a dez por cento.ao prazo de trinta dias?" 

Essa é uma pergunta que eu deixo para ser respondida 
pelas autoridades do IBAMA que tratam do assunto. 

. Como sabem os Senhores Senadores eleitos pelos 
Estados litorâneos, infelizmente o Brasil não tem uma política 
consistente para o setor de pesca. Na verdade, se existe, essa 
política parece ser a de sucateamento do setor. 

Por que o Brasil, com um litoral tão extenso e pist:Q~o, .,, 

não tem uma política de financiamento de embarcações modema5? 

315 
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Por · que não temos programas para treinamento de nossos 
pescadores? Por que, embora diante de um potencial imenso, a cada 
ano importamos mais pescado? 

Encerro este breve pronunciamento informando que o 
Sindicato da Indústria da Pesca de Florianópolis é contra a mudança 
das datas de defeso firmadas com o IBAMA fia reunião do dia trinta 
de maio do corrente ano, por considerar que esse período vai 
regularizar o manancial de captura da sardinha 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

o SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. ::OP.nadores, 

Nos debates so~r~ a construção da rodovia 

para o Pacífico, não raro a emoção e o regionalismo têm 

tomado lugar até do bom senso. Quando não parte dos 

ambientalistas radicais, o bombardeio contra a rodovia 

para o Pacífico é disparado por alguns segmentos da 

sociedade postados mais ao Sul, em regiões geradoras de 

excedentes agrícolas, que, pautam-se pela emoção e coin 
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freqüência fazem o jogo de interesses localizados no 

Exterior. 

A abertura de uma saída rodoviária para o 

Pacífico, ligando o Centro-Oeste brasileiro com os portos 

do Peru e do Chile, é sonho antigo. Ele surgiu em 1907, 

concebido pelo engenheiro Euclides da Cunha, mas só 

ganhou espaços nos planos governamentais depois que um 

grupo de empresário e políticos de meu Estado, Rondônia, 

sinalizou a viabilidade desse empreendimento. Aconteceu 

em agosto de I 992, quando uma caravana de 

desbravadores, · formada ·por políticos, empresários, 

técnicos e jornalistas, saiu <.1-"' Porto Velho e, em veículos 

automotores comunsr}çou portos peruanos na costa do 

Oceano Pacífico, . ( j 
Aquele, Senhor Presidente, Senhoras e 

Senhores Senadores, foi o primeiro sinal dado pela gente 

317 



318 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

empreendedorà de meu Estado para evidenciar, de forma 

inquestionável, que a lisação entre o Oeste brasileiro e os 

portos do Pacífico já existe. Precisa, apenas, ser adequada 

aos tempos de hoje, sem que a pavimentação da estrada 

em todo território brasileiro, e mesmo em territórios 

boliviano ou peruano, constitua qualquer ameaça à 

ecologia amazônica. 

Agora, no dia 8 de setembro, uma nova 

caravana saiu de Porto Velho e, por caminho inverso, 

chegou por estradas já abertas aos portos chilenos de 

!quique e Arica; passou pelos portos de Ilo e Matarani no 

litoral peruano, retornando a Porto Velho. Foi o segundo 

sinal, dado pela ~i-nha gente d~ R~ndônia, com -~a 

que marca e dtstrngue os p10ne1ros, para reafirmar' a ·, 

importância que tem, para o Brasil, nossa ligação 

rodoviária com o Pacífico. Um gesto que coloca por terra, 

,. - ,. 
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de forma definitiva, mitos e tabus criados também por 

tecnocratas despidos de visão estratégica. 

A ligação rodoviária do Centro~Oeste. 

brasileiro com os portos do Pacífico, como disse, agora já 
. . . . 

faz parte dos planos governamentais. Os que. tomaram 

conhecimento da Política Nácional Integrad(l para a 

Amazônia Legal, lançada recent~mente, com certeza 

per:~eberam três tópicos de elevada importância naquele 

documento. Primeiro, que a concepção dessa Política 

confere forma ao . Projeto . Amazônico; segundo, que o 

Projeto Amazônico tem, entr ~ seus objetivos, a integração 

do Brasil com os demais países da região; terceiro, e 

visando essa integração, a ligação da Amazônia corh o 

Pacífico e o Caribe constitui meta prioritária deritro do 

Projeto Amazônico .. 

-!319 
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Vai mais longe o Projeto Amazônico. Sua 

proposta de promover o desenvolvimento da Amazônia 

Legal está apoiada no aproveitamento das vantagem: 

comparativas da região, face ao restante do País e ao 

mundo. Para tirar proveito dessas vantagens, será preciso 

encurtar distâncias e quebrar· o isolamento de núcleos 

populacionais e de produção agrícola. Nesse contexto, a 

rodovia para o Pacífico assume papel fundamental, que 

todos os brasileiros, inclusive técnicos do governo 

precisam compreender. 

Os que têm olhado a rodovia para o Pacífico 

sem preconceitos e sem o viés do regionalismo separatista 

conhecem de sobra sua importância econômica Q~ 
estudioso do. assunto sabe, por exemplo, que a soja 

destinada aos países asiáticos e embarcada em Santos. 
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percorre cerca de 4.500 milhas marítimas pelo Oceano 

Atlântico até alcançar o Canal do Panamá e ingressar no 

Pacífico. A rodovia ligando nosso Centro-Oeste à costa 

peruana, ou chilena, economizará o tempo e o frete de 

todo . esse percurso, dando maior competitividade aos 

grãos produzidos em vasta área da Amazônia Legal. 

A rodovia ampliaria, portanto, o poder de 

negócios de agricultores do Acre, de Rondônia, do Sul do 

Amazonas e do Mato Grosso, frente ao concorrente norte-

americano, na· batalha pela conquista dos países asiáticos 

como compradores de grãos. Uma tonelada de soja 

produzida na região de Rondonópolis, no Mato Grosso, 

custa 17 dólares menos do que sua similar (~;) 

americana O problema é que essa soJa vru. perdendo 

vantagens pelo caminho. 
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Uma, parte -dessa perda é resultado da 

deficiência das estradas e ineficiência dos portos; outra 

parte, causada pelá cobrança de 49 taXas nos portos 

estatais brasileiros. Quando a SOJa produzida no 

Centro-Oeste e embarcada em Santos chega ao Golfo do 

México, já está custando 12 dólares a mais do que a 

norte-americana 

. Muitos desses problemas, componentes do 

. . 

chamado "Çusto Br~il", que oneram o produto brasileiro 

e tiram s~a. çornpetitividade 11<? mercado externo, serão 
. ; . . '-.. . . . . --

eliminados com .o caminho para o Pacífico. Ademais, a 

li~ção. co~. o .. ra~ífiço beneficiará também produt4 

borracha e de cacau; abrirá novas perspectivas para os 

setores de.minério e de madeira. 
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No aspecto estratégico, visando,à ocupação e 

exploração sustentável do solo. a.mazônico:.ppr. brasileiros, 

o ca.nlinho para o Pacífico desempenhará outro importante. 

papel. · Além dos imediatos. . e · posít!vos · reflexos 
•• • ",h 

económicos e sociais~ es'sa - estrada . rêproduzirá . na . 
. . 

Amazônia, no longo prazo, o .impulsQ de desenvç;Jvimemo . ·, . . . . . . . 
. , ..... 

. : . . ' 

que rodovias como a Diltra, aA:D.h.anguera e a Fernão Dias . . . .,. ' .. . 

geraram à margem de seus traçàdos. .· .. ·.· . ' · · ·. :. 

·:·· . •' ' 

.. '-. 

Em outras palàvras; a .. · rodovia · para o 

Pacífico permitirá que recursos naturais e · forças de 

trabalho dispersas e isoladas na imensidão da parte Oeste 

da ~azônia, brasileira, s~ integrem à vida ~conôr, 

social do Prus. Nada mru~ do que o ca.mmho k~o 

desenvolvimento e a receita · para . a redução das 

desigualdades regionais. De outra parte, à. rodovia para o 
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Pacífico será ~ o elo de integração de vasta área da ~ 

Amazônia e do Brasil com países vizinhos. Promoverá, de 

forma concreta, a integração continental nos campos 

econômicos, político e cultural, buscada desde a 

assinatura, em 1978, do Tratado de Cooperação 

Amazônico. 

Talvez nem todos os empresários de~ 

Rondônia conheçam o Tratado de Cooperação 

Amazônico. Contudo, nas duas caravanas à costa do 

Pacífico, fizeram mais por esse Tratado do que muitas 

autoridades, nas duas últimas décadas. Em cada território 

alcançado por aquelas caravanas, contataram governantes 

e empresários, abriram campo para a inte7J 

econômica com os países nossos vizinhos. Levaryn/, 

assim, de forma ousada e desbravadora, para o Norte e 

para o Oeste de nossas fronteiras, a semente concreta de 
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integração econômica dos países da América Latina, 

iniciada com o MERCOSUL. 

Essa, ~ Senhor Presidente, Senhoras e 

Senhores Senadores, é a óptica pela qual o empresariado e 

as principais lideranças de Rondônia vêem a ligação com 

o Pacífico. Os problemas conjunturais brasileiros não nos 

amedrontam. Com a recente caravana aos portos do 

Pacífico, minha gente demonstrou que quer vencer os 

micro-horizontes de alguns radicais, de tecnocratas 

insensíveis e de segmentos sociais ancorados no passado. 

Queremos chegar ao século XXI com ·um caminho 

pavimentado, no rumo da economia internacional, e 

conquistar os promissores mercados asiáticos, 

principalmente com produtos agrícolas. (/) 

Ao encerrar, Senhor Presidente, Senhoras e 

Senhores Senadores, desejo registrar meus cumprimentos 
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e agradecimentos aos membros da caravana denominada 

"Saída para o Pacífico", pela coragem e pela nova 

demonstração de amor, de dedicação e de preocupação 

com o futuro deste País e de sua gente. Desejo, 

igualmente, dizer ao Conselho Nacional daAmazônia, 

presidido pelo Senhor Presidente da República e a quem 

cabe . implementar o Projeto Amazónico, que nós, de 

Rondônia - empresários, líderes políticos e seu povo 

trabalhador, estamos prontos para a tarefa de construção 

da rodovia para o Pacífico. 

Rondônia têm pressa, a Amazônia e o País 

têm pressa desse caminho para o futuro. Exorto, pois, 

nossas autoridades, a fazerem essa rodovia s74~ papel 

para a realidade. O Brasil que queremo~ 0emos a 

responsabilidade de legar para as gerações futuras, não 
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pode esperar mais pelo cumprimento de nossos deveres 

como cidadãos responsáveis,· 

Muito7gado 
\ .... 
' ']A_,___:''--::,._ 

' . ·' .. ; 

O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB-AL) - Sr, Presidente Sr"s e ·. 
Srs. Senadores, - · - - , - ' · - ' 

A CIDADE DE PENEDO SEDIOU, NESSE INÍCIO DE 

SEMANA, O I FÓRUM DE DEBATES PARA PRESERVAÇÃO E· 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO SÃO 

FRANCISCO, UMA PROMOÇÃO CONJUNTA DA FEDERAÇÃO 

DOS PESCADORES OE ALAGOAS E DO COMITt EXECUTNO 

DE ESTUDOS INTEGRADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO 

FRANCISCO, CEEIVASE. A INICiATNA, QUE DURANTE TRtS_ 

DIAS REUNIU TÉCNICOS DE ÓRGÃOS DO GOVERNO, . . . 
PARLAMENTARES E LIDERANÇAS . DO. VALE DO SÃO 

FRANCISCO, MERECf!:U O PATROCÍNIO E O APOIO DO 

GOVERNO DE ALAGOAS, DA CODEVASF, DA PREFEITURA DE 

PENEDO, DA ASSOCIAÇÃO DOS . MUNICÍPIOS, DA 
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PROMOVASF, DO SOS SÃ{) FRANCISCO E DA DIOCESE DE 

PENEDO. 

TODOS OS ÓRGÃOS, TODAS AS LIDERANÇAS COM 

ATUAÇÃO NO SÃO FRANCISCO SE FIZERAM PRESENTES AO 

FÓRUM, QUE EXAMINOU PROBLEMAS, ELENCOU 

ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO, MAS SOBRETUDO SE 

FIXOU NUMA INQUIETANTE CONSTATAÇÃO: O BAIXO SÃO 

FRANCISCO NÃO TEM RECURSOS PARA O SEU 

DESENVOLVIMENTO PORQUE NÃO TEM SEQUER POlÍTICA 

PARA VIABILIZAf~ Sk . POTENCIALIDADES·E POTENCIALIZAR 

SUAS AL TERNATIVA8. 

O VALE DO SÃO FRANCISCO, DE FATO, VIVE UMA 

SITUAÇÃO CURIOSÍSSIMA: É APRESENTADO AO BRASIL E ATÉ 

AO MUNDO ORA COMO EXEMPLO DA CONVIVÊNCIA DO 

HOMEM COM O CLIMA NA REGIÃO SEMI-ÁRIDA, ORA COMO 

PARÂMETRO PERFEITO DE UMA DAS MAIS PROMISSORAS 

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS DO NORDESTE. MAS, A RIGOR, 

NEM EXISTE UMA POlÍTICA MAIS ABRANGENTE DE 

DESENVOLVIMENTO PARA TODO O VALE NEM MUITO MENOS 

RECURSOS PARA SUSTENTA-LA. E O SÃO FRANCISCO, QUE É 

DADO COMO EXEMPLO OE POTENCIALIDADE E COMO 

ESPELHO DE UM NOVO E DESENVOLVIDO NORDESTE, 

PODERIA TAMBÉM SER APRESENTADO COMO EXEMPLO DAS 

DISTORÇÕES DAS POlÍTICAS DE GOVERNO. 
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A CODEVASF, QUE DEVERIA IMPLEMENTAR A POlÍTICA 

DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO, NÃO TEM 

RECURSOS E ACHA QUE NÃO TEM NEM ÁGUA. EU DIRIA QUE 

NÃO TEM NEM POlÍTICA PARA O VALE INTEIRO, PORQUE 

TODAS AS PRINCIPAIS AÇÕES OFICIAIS SE EXTINGUEM NA 

BEIRA DO RIO, COMO SE O VALE FOSSE APENAS AS 

MARGENS ÚMIDAS DO SÃO FRANCISCO. E MUITO MENOS SE 

TEM UMA POlÍTICA ABRANGENTE. 

TODA A POlÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO 

SÃO FRANCISCO SE CONFUNDE, HOJE, COM A POlÍTICA DE 

IRRIGAÇÃO. MAS DESDE A FORMULAÇÃO DE SEUS 

PRIMEIROS PLANOS, A CODEVASF CHAMA A ATENÇÃO PARA 

A LIMITAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUJ.\. A PRIORIDADE NACIONAL 

DE UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DO RIO SÃO FRANCISCO É PARA A 

GERAÇÃO DE ENERGIA, SE DIZ DESDE O PRIMEIRO PLANO. O 

QUE SOBRA MAL DARIA PARA IRRIGAR A METADE DE TODO O 

POTENCIAL IRRIGÁVEL DA REGIÃO. MAS ANTES MESMO QUE 

A CODEVASF COMEÇASSE A SENTIR, NA PRÁTICA, A FALTA 

DE ÁGUA, COMEÇOU A SOFRER A FALTA DE RECURSOS. 

-
ORIGINALMENTE, A SUVALE - SUPERINTENDÊNCIA DO 

VALE DO SÃO FRANCISCO - CONTAVA COM RECURSOS 

VINCULADOS DE 1% DO ORÇAMENTO FISCAL. OS RECURSOS 

ACABARAM JUNTO COM A VINCULAÇÃO. O PROGRAMA DE 

INTEGRAÇÃO NACIONAL - PIN - DESTINOU 100 MILHÕES DE 
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DÓLARES PARA IRRIGAÇÃO: OS RECURSOS QUASE 

INEXISTEM MAIS. 

CONCRETAMENTE, RECURSOS POSSÍVEIS PARA O 

VALE SÃO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO- CADA VEZ 

MAIS ESCASSOS E.PRATICAMENTE INEXISTENTES DEPOIS DA 

CRISE FISCAL QUE EXAURE O TESOURO. E TAMBÉM 

RECURSOS DO PIN, DE CONVÊNIOS EVENTUAIS, DE 

FINANCIAMENTOS • EXTERNOS, SOBRETUDO DO BANCO 

MUNDIAL. TODOS MUITO AQUÉM DA NECESSIDAD~ REAL DOS 

PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E, MAIS AINDA, DE UM PROGRAMA 

DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO. 

É CLARO QUE É PRECISO LUTAR POR RECURSOS PARA 

O VALE. RECURSOS ESTÁVEIS, INCLUSIVE DE LONGO PRAZO. 

HÁ QUEM SUGIRA, ATÉ, A VINCULAÇÃO DE 1% DA RECEITA 

DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GERADORAS MONTADAS NO SÃO 

FRANCISCO, PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DO 

VALE. OUTROS PREFEREM PLEITEAR MAIORES RECURSOS 

ORÇAMENTÁRIOS PARA OS PROGRAMAS DO VALE. A 

COMISSÃO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO VALE 

DO SÃO FRANCISCO, DO SENADO FEDERAL, VAI ALÉM E 

SUGERE QUE SE SUJEITE AO REGIME DE CONCESSÃO OU DE 

PERMISSÃO A EXPLORAÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS 

FEDERAIS DE BARRAGENS, CONTENÇÓES, ECLUSAS, DIQUES 
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E PROJETOS DE IRRIGAÇÃO, PRECEDIDAS OU NÃO DA 

EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. 

O QUE PARECE CONSENSUAL É QUE, TALVEZ ANTES 

MESMO DE BATALHAR POR DINHEIRO, É PRECISO LUTAR 

PELO ESTABELECIMENTO DE UMA POlÍTICA PARA O VALE DO 

SÃO FRANCISCO. 
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É PRECISO PENSAR O VALE ALÉM DO SUBMÉDIO SÃO ~ · 

FRANCISCO, ATÉ PORQUE ALGUNS DOS GRAVES 

PROBLEMAS QUE SE PÕEM NA REGIÃO DE 

JUAZEIRO/PETROLINA, POR EXEMPLO, NÃO EXISTEM EM 

PENEDO OU PROPRIÁ. A QUESTÃO DA DISPONIBILIDADE DE 

ÁGUA, PARA FICAR NUM ÚNICO EXEMPLO: HOJE SE 

QUESTIONA MUITO, NOS PROJETO$ DE IRRIGAÇÃO DO 

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA. A 

QUE EXISTE É DESTINADA PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA 

SOBRANDO POUCO PARA A IRRIGAÇÃO. MENOS AINDA 

SOBRARIA PARA A TRANSPOSIÇÃO DO SÃO FRANCISCO, QUE 

É UM DOS PROJETO$ REIVINDICADOS PELOS ESTADOS DE 

PERNAMBUCO, PARAfBA, RIO GRANDE DO NORTE E CEARÁ. 

MAS AQUI NO BAIXO SÃO FRANCISCO, NÃO EXISTE FALTA, O 

QUE EXISTE É ABSURDO DESPERDfCIO DE ÁGUA. TUDO O 

QUE PASSA POR XINGÓ VAI PARA O MAR SEM QUALQUER 
. --- - -

APROVEITAMENTO. E POUCO SE TEM FALADO; POR 

EXEMPLO, NO CANAL DO MOXOTÓ, QUE IRIA PERMITIR A 
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IRRIGAÇÃO DE GRANDES ÁREAS EM TODO O BAIXO SÃO 

FRANCISCO. 

É CLARO QUE NÃO SE PODE PERDER DE VISTA 

PROVIDÊNCIAS ATÉ URGENTES E INDISPENSÁVEIS, COMO 

POR EXEMPLO, A PRESERVAÇÃO DAS LAGOAS MARGINAIS 

QUE SE CONSTITUEM EM HÁBITAT NATURAL DE 

REPRODUÇÃO DE ESPÉCIES NATIVAS. OU A R~POSIÇÃO DE 

ICTIOFAUNA NATIVA PARA AMENIZAR OS EFEITOS 

NEGATIVOS DOS GRANDES BARRAMENTOS E DA PESCA 

PREDATÓRIA; COMO TAMBÉM A IMPLEMENTAÇÃO DE UM 

PROGRAMA DE SANEAMENTO DAS COMUNIDADES 

RIBEIRINHAS, GRANDES POLUIDORAS DOS MANANCIAIS. MAS 

EMBORA NECESSÁRIAS, SÃO PROVIDÊNCIAS ESPARSAS, 

QUE ESTÃO MUITO LONGE DE CONSTITUÍREM, POR SI, UM 

PROGRAMA EFETIVO DE DESENVOLVIMENTO. 

É NECESSÁRIO, PORTANTO, AVANÇAR PARA UM 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INTEGRADO, 

QUE NEM SE RESTRINJA AO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO NEM 

SE LIMITE A PROJETOS ·ESPARSOS . DE IRRIGAÇAO. UM 

PROJETO INTEGRADO E ABRANGENTE QUE NÃO SE EXTINGA 

NA BEIRA DO RIO, COMO HOJE, ESQUECENDO TODA A ÁREA 

DE SEQUEIRO E CONDENANDO-A AOS MESMOS PROBLEMAS 

DE TODOS OS SERTÕES DO NORDESTE. É PRECISO QUE OS 

PROJETOS PARA O SÃO FRANCISCO CONSIGAM ESPRAIAR-

SE ALÉM DAS MARGENS E ILHAS DO RIO. 
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E ESSA LIMITAÇÃO DAS POlÍTICA$ PARA O VALE NÃO 

SÃO APENAS DE ORDEM FINANCIERA. A PRÓPRIA COMISSÃO 

ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO 

FRANCISCO CHAMA. A ATENÇÃO PARA O CAOS 

INSTITUCIONAL. DENUNCIA, MAIS AINDA, QUE A 

DIFERENCIAÇÃO E AS DESIGUALDADES ENTRE ÁREAS E 

PESSOAS NO PRÓPRIO VALE SÃO AINDA MAIS GRITANTES 

QUE ENTRE AS REGIÓES SUDESTE E. NORDESTE. OS 

CONTRASTES ECONÓMICOS E SOCIAIS ENTRE A GRANDE 

BELO-HORIZONTE E ALGUNS BOLSÓES DE MISÉRIA DO 

TERRITÓRIO MINEIRO DO SÃO FRANCISCO ATESTAM A 

FALÊNCIA DO QUADRO INSTITUCIONAL DA REGIÃO. AS 

AÇÓES OFICIAIS SÃO ESPARSAS E DESCOORDENADAS 

ATRAVÉS DE PROGRAMAS QUE POUCO ATENDEM ÀS 
' 

ESPECIFICIDADES DA REGIÃO. HÁ DESPROPORÇÃO ENTRE 

OS RECURSOS EMPREGADOS E OS EFEITOS OBTIDOS. NUM 

QUADRO QUE TORNA EVIDENTE E URGENTE A NECESSIDADE 

DE UMA REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL, DE UMA 

ATUALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS, BEM COMO 

DA CRIAÇÃO DE NOVOS E MAIS MODERNOS TIPOS DE 

INCENTIVOS, QUE CONCORRAM PARA O APROVEITAMENTO 

DO POTENCIAL ECONÓMICO DO VALE. SÓ ESTA 

REESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL PERMITIRÁ REPENSAr, 

AS POLÍTICAS E AS AÇÓES DE GOVERNO PARA O VALE, 

OTIMIZANDO OS RECURSOS QUE SE HOJE SÃO 

INSUFICIENTES, AMANHÃ AINDA CONTINUARÃO ESCASSOS.. -· 
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SÓ ASSIM SERÁ VIÁVEL QUE SE ESTABELEÇA, POR 

EXEMPLO, UMA INDISPENSÁVEL POLÍTICA COMPENSATÓRIA 

PARA O DOMÍNIO DA CAATINGA, QUE DE RESTO SE APLICA A 

TODO O SEMI-ÁRIDO. SÓ ASSIM SERÁ POSSÍVEL 

IMPLEMENTAR CAMINHO.S . QUE FORAM BALIZADOS PELA 

COMISSÃO ESPECIAL DO SENADO, COMO, POR EXEMPLO, A 

EXPANSÃO DA ·P~ODUÇÃO. AGRÍCOLA NOS COMPLEXOS DE. 

IRRIGAÇÃO DO .. VALE,. OE . FRUTICULTURA TROPICAL,-~ 

PRODUTOS NOBRES E. PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOS, 

COM MAiOR RÉNDIMENTÓ AGRÍCOLA E GRANDE NÚMERO DE . . . 

SAFRAS, -E. ·AINDA. UMA 'coMPLETA OCUPAÇÃO E 

DINAMIZAÇÂ.O DAS NOVAS ÁREAS DE CERRADOS DO VALE 

DO SÃO FRANCISCO. SÓ ASSIM SERIA POSSivEL ATENDER 

AS A ATIVIDADE$ COMO A AGRICULTURA E A PESGA E A 

OUTROS SEGMENTOS SOCIAIS. 

. . . . . . 

. OS RECl)RSOS PARA O VALE DO SÃO FRANCISCO 

SÃO ESCASSOS, CRUEI,.MENTE ESCASSOS NUMA REGIÃO 
' ' 

QUE TALVEZ . OFER~ÇA . A MAIS RÁPIDA RESPOSTA 

ECONÓMIÇA .A QUALClUER INVESTIMENTO PRODUTIVO EM 
. . .. 

TODO O INTER.IOR DO NORDESTE. MAIS ESCASSA E RARA E 

ESPARSA É. A POLÍTICÀ 'PARA A REGIÃO. TALVEZ SE 
' ooo; 

EQUACIONANDO. . E SE pEFININDO A POlÍTICA, SE 

ENCONTREM .OS ·RECURSOS. E EM SEMINÁRIOS FUTUROS, 

TALVEZ NÃO HAJAMAIS O RISCO DE SE CONFUNDIR O VALE 

COM APENAS UMA DE SUAS PARTES, OU PROGRAMA DE ~ 
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DESENVOLVIMENTO PARA O SÃO FRANGISCO COM APENAS 

UMA DE SUAS ATIVIDADES. NESSE DIA~. ~$1M, ·HAVERÁ NÃO 

APENAS PERSPECTIVA DE DESENVQLVIMENTO, _MAS . -. 
POSSIBILIDADE DE CRESCIMENTO PARA\IODO O VALE DO 

. ~. . ' ' 

SÃO FRANCISCO E, POR EXTENSÃO, PAI)A1Ç), NORDESTE. 

---: -

MUITO OBRIGADO. ERA OQUE EU T\~ljAA[~IZER. •. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO) - St. President~/ Sr"s .e Srs. S~nadores, . 
""'* -~ --~ ..• - . .._ . 

Decorridos, sete . anos. da 'érlhÇão : do E~tádo do ,. . . ··: *' " ~- ... .,. . 
Tocantins, através da promulgaÇão da ConMitiiiÇãó em 05.10.88, 

. . -.. : . :~-: ,: ... . : . - .· . 
acorro a esta tribuna para aliar-me ao povo do 'meu Estado e registrar, 

. . . . . . . ,1 _: ·. - . • . . 

nos anais desta Casa, o orgulho que sinto do TÓ~_àntins dehojé . 
.._ .. -.... ·.· . \~ . 

. -~ -
Participei ativamenté da' íü'tà' aguéiTida e sem 

tréguas pela emancipação do Norte 'goiari~.- Ti~~- a- ~eu. lado 

lideranças políticas, entre as quais destaco a do Governador Siqueira 
. . . ... . :"" ~- ~ . . . : - ·:-

Campos, autor da Emenda Constitucional, átravés da qual nasceu . . . . . . . ~ . ·. .. . 

Tocantins. Comigo, nesse embate, que remontava_ mais. de um século 

e mei~, estava o sofrido povo do Norte de Goi~,: região ~elegada a si 

própria, segregada pela distâ~cia 'qt~e a sepaqtva do fentr~ d{!S 

decisões_ político-administrativas daquel~ ,então, est~dogigante. 

O Norte goiano, com efeito, se fazia t~rra. de ningtiém. 
. ' - . 

Com identificações culturais, pela sua pbsição' ·geográfica, mais 

afinadas com os Estados d<? Norte e Nordeste do que com o Centro~ 

Oeste e Sul de GoiáS, estava sitiado no·esquecimento, na incultura, 
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... 
na mágoa do nortense, somente lembrado co'11 o advento de pleitos 

eleitorais. Era a corrida pelo voto! Promessas, interesses, alentos de 

esperança. Depois ..... , o completo abandono. De volta à realidade, 

aquela Região era, efetivamente, no que tangia a responsabilidades, 

terra de ninguém .... 

Desde muito jovem, agastado com a penúria do meu 

povo, despertei para a luta emancipacionista do Norte goiano. Como 

instrumento, valia-me da imprensa. Publicava artigos, no Jornal "O 

Popular", numa coluna intitulada o Norfe em Foco. Ecoava, assim, a 

voz do Império, que já preconizava a divisão daquela imensidão de 

287 mil Km2
• Ressoavam, ainda, os brados separatistas de Taunay, de 

Joaquim Teotônio Segurado. A luta prosseguia. 

Pois, bem, aqueles e muitos mais não tiveram o 

privilégio que me legaram as injunções da vida: ver nascer o Estado 

do Tocantins. Assistir à sua instalação em I o de janeiro de 1989. 

É, pelo que peço o registro da Casa, registre-se, Sr. 

Presidente, Srs. Senadores: gratificante representar o nove! Estado do 

Tocantins. É gratificante, sim, após seis anos de sua instalação como 

Unidade Federada, constatar meu povo como agente de um 

desenvolvimento acelerado, em meio a uma movimentação de 

recursos anuais, considerando-se, aí, estado e municípios, de mais de 

I bilhão de Reais. 
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São, sobretudo, aientadores, apesar dos parcos 

recursos de que dispõe , os avanços que se registram ,em todo o 

Tocantins, em segmentos-bas.e como: infra-estmtura, eletrificação 

urbana e mral, saneamento básico, edücação; segurança e saúde. 

Rodovias singram o Estado. O orgulho, a satisfação, acometem o meu 

povo. cerca de um milhão e cem mil habitantes, distribuídos em 123 

municípios. 

Ademais, ficou patente ter a criação do Tocantins 

viabilizado a fixação do homem na Região. evitando, assim, o êxodo, 

notadamente, para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País, invertendo 

a escala migratória. 

Lá permanece o nortense, em cujo conceito se . 
inserem o nativo da região e o migrante, este em busca de novas e 

virtuais oportunidades. oferecidas por um Estado excepcionalmente 

dotado de riquezas naturais: ouro, cristal, ferro, madeiras-de-lei, com 

destaque para o mogno e pau-bras ii. É o terceiro produtor nacional de 

babaçu, com 3 milhões e meia toneladas/ano. Poderá tomar-se o 

maior extrativista de ouro do País, através do trabalho que está 

realizando a Cia. Vale do Rio Doce. Sua produção de grãos supera 

600 mil toneladas ao ano.Seu rebanho bovino suplanta 6 milhões de 

cabeças. Sua reserva mineral está estimada em mais de 300 bilhões 

de dólares. Tem como terras irrigáveis 2.5 milhões de hectares. Seu 
potencial turístico é inestimável; reservas indígenas e ecológicas 

situam-se na maior ilha fluvial do mundo, o bananal; registram-se 

337 



338 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de !995 

praias e campo de pesca em toda a extensão dos rios Araguaia e 

Tocantins. É a 1 o• reServa hidroenergética brasileira, propiciada pelos 

2000 quilômetros dos seus rios navegáveis, interligando os portos 

marítimos de Belém e São Luís, com a conclusão das eclusas de 

Tucuruí. 

Tocantins afigura-se, indubitavelmente, um 

inesgotável potencial de desenvolvimento modelar. Nem tudo, porém, 

apresenta-se equacionado. Sobeja a necessidade de vontade política 

para a tomada de deci.sões de capital importância para o Estado. Cito 

a construção da Ferrovia Norte-Sul e a viabilização da Hidrovia 

Araguaia/Tocantins, possibilitando a integração nacional, o ágil 

escoamento de riquezas, a grande e preponderante abertura para o 

Pacífico, como incentivo maior à exportação, à geração de divisas, 

ao progresso. 

Há que se propalar, ainda, o descumprimento das 

obrigações da União para com o Estado do Tocantins. É aviltante a 

não des~inação, nestes 7 anos de existência daquela unidade federada, 

de reqirsos para os programas especiais de desenvolvimento; outros 

estado~ novos foram contemplados com tais programas. 

É responsabilidade legal da União apoio à infra-estrutura 

e às atividades de produção dos estados. Tocantins vê-se, 
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absurdamente, d1scriminad.:> nestes aspectos. Vislumbra-se, é certo, 

iminência de uma crise social em nosso Estado. 

Conclamo, pois, não o paternalismo governamental, pois 

somos um povo diligente e trabalhador, mas um tratamento justo, 

equânime, igualitário para o Tocantins. Segundo dados da SEPLAN, 

em termos relativos, somos a unidade federativa menos aquinhoada 

com recursos orçamentários da União, ém se considerando a 

extensão do nosso território e o nosso contingente populacional. 

Mister se faz haja mudança de critérios. Urge boa-vontade das. 

autoridades competentes com o nove! Estado do Tocantins. Não se 

clama por protecionismo. Clamamos por j~tiça! 

Finalizando; dirijo-me agora, e tão-somente, aos 

JOVens do meu Estado, àqueles a quem caberá o futuro daquelas 

plagas: reivindicar, sim, sempre, em prol dos interesses maiores e 

necessidades do nosso povo. Reivindicar, porém, participando, 

trabalhando, construindo, ousando com responsabilidade. Tocantins é 

um Estado jovem, que necessita da força jovem, do trabalho, do 

entusiasmo, da inteligência cada vez mais clarividente daqueles que 

se fazem homens. 

Congratulo-me, por ocasião do aniversário de 

criação do Tocantins, com todos os estados brasileiros, porquanto a 

eles se tenha somado mais um estado-membro e, especialmente, com 

Goiás que, com descortino, não opôs obstáculos à linha divisória: 
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innãos de terra, irrpãos de sangue. Congratulo-me, enfim, 

com Tocantins, com o seu povo: a luta continua por melhores dias, 

por modernidade, por incentivos às atividades produtivas, por 

desenvolvimento! 

Era o que tinha a dizer. 

Muito obrigado. 

Sen<!dores, -
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) - Si". Presidente, Sr"s e Srs. 

Contrariando todas as expectativas de lideranças empresariais e 

políticas da região Norte,· o- Senhor .Vice-Presidente _no exercício da 

Presidência da República, por recomendação dos Ministros da Fazenda, das 

Relações Exteriores, da Indústria, do Comércio e do Turismo, da Agricultura, 

do Abastecimento e da Refonna Agrária e do Planejamento e Orçamentç, 

vetou projeto de lei aprovado pelas duas casas do Congresso Naciorial, que 

cria uma Área de Liwe Comércio - ALC n:a cidade de Cáceres, no Mato 

Grosso. 

Deixaram suas excelências ministeriais de considerar os 

beneficies turísticos que essa ALC traria para -o Mato Grosso e para essa 

região do Brasil, já que Cáceres está situada no Pantanal, às margens do Rio 

Paraguai; deixaram de avaliar que a ALC com]Jlementaria as atividades da 

Zona de Processamento de Exportação já em fase de implantação nessa 
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cidade; deixaram de ver os beneficias que adviriam para o comércio local, com 

a criação de muitas empresas \inúmeros empregos; deixaram de levar em 

conta o incremento que essa iniciativa representaria para a economia da região, 

. que hoje não conta com nenhum projeto de desenvolvimento incentivado pelo 

Governo Federal, para tão-somente se apegarem a uma potencial redução de 

receitas, que poderia ser contida com a fiscalização competente e atenta da 

Polícia Federal e da Receita Federal. 

Além disso, esses ilustres ministros ainda induziram o Senhor 

Vice-Presidente da República a erro de avaliação e julgamento, ao 

apresentarem as razões desse veto. Primeiramente, informaram existirem em 

tramitação no Congresso Nacional projetas de leis que poderiam redundar na 

criação de outras 33 áreas de livre comércio no Brasil, as quais, agregadas às 

nove já existentes, pei:fariam um total de quarenta e duas. Ora, projetas de leis 

em tramitação são uma coisa e lei a ser sancionada é outra completamente 

diferente. A seguir, apresentaram como justificativa uma argumentação tida 

como precária por eles próprios, considerando que todas essas 42 áreas de 

livre comércio já haviam sido criadas e implantadas: 

"a) na hipótese mais otimista, admitamos que as 42 ALC's em 

conjunto· viessem a reproduzir as condições vigentes na cidade paraguaia de 

Ciudad De/ Este. Nesse caso, terfamos um valor de vendas anuais de mais de 

R$12 bilhões. Supondo uma alíquota média de !PI ao redor de 20%, chega-se 

a uma redução· potencial de receita de R$540 milhões para o FPM e de 

R$516 milhões para o FPE; 
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b) na hipótese mais pessimista, o valor de vendas anuais de cada 

uma das ALC's corresponderia em média a um décimo do verificado em 

Ciudad Del Este. Nesse caso, as vendas agregadas das 42 ALC's montariam 

a cerca de R$50 bilhões, e o impacto negativo sobre a arrecadação seria de 

R$2,25 bilhões para o FPM e R$2, 15 bilhões para o FPE." 

Onde já se viu, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores 

Senadores, apresentar como argumentos para o Presidente da República 
hipóteses simplificadoras e reconhecidamente precárias? Como admitir uma 

argumentação em que se misturam para serem comparados números globais 

com números particularizados? Senão vejamos: nõ exemplo otinústa, . os 

ilustres ministros se utilizam de uma hipótese em que as ALC's são vistas no 

seu conjunto, mas os valores de vendas de R$12 bilhões seriam individuais. 

Em momento algum, porém, esse detalhe é dito. No segundo, mencionam o 

valor de vendas de cada uma delas como se correspondessem a um décimo do 

verificado em Ciudad Dei Este, mas o cálculo das perdas se dá pelo montante 

das vendas de todas as 42 ALC's, que seria de R$50 bilhões. 

Fazem ainda menção ao IPI, esquecendo-se de considerar que 

esse imposto é repartido entre União, Estados e Municípios. Na argumentação 

são lembrados tão-somente os valores que deixariam de ser repassados a 

Estados e Municípios. E a quota-parte da União, para onde foi? Deixam ainda 

os doutos ministros a entender que a alíquota desse imposto incidiria sobre as 

vendas no varejo, o que não é verdade. 

Por fim, tomam eles como exemplo as vendas em Ciudad Dei 

Este, uma Zona Franca antiga, tradicional, consolidada, que conta com todas as 
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facilidades de transporte e hospedagem, o que não é o caso das ALC's 

propostas, muitas das quais se localizariam em cidades distantes e sem 

nenhuma infra-estrutura para receber e hospedar grandes levas de visitantes ou 

compradores. 

Por que não usar como termo de comparação o montante das 

vendas anualmente realizadas em ALC's já aprovadas e implantadas como a de 
Guajará-Mirim, em Rondônia, ou de Tabatinga, no Amazoria5? Ou sem que os . 

ministros desconhecem esses dados? 

A criação de uma Área de Li"Te Comércio em Cáceres, Senhor 

Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,. serviria para direcionar um 

razoável fluxo de pessoas a essas cidades, para que ao menos gastassem os 

seus reais em território brasileiro. As nossas autoridades, entretanto, não 

pensaram nisso. Não levaram em conta que, atualmente, basta ao brasileiro 

atravessar a fronteira e andar cerca de 80 quilômetros para chegar à Zona 

Franca de San Matias ou de San Vicente, cidades bolivianas vizinhas de 

Cáceres, ou mesmo ir até as localidades de Puerto Quizarrci. e Puerto Soarez, 

também em território boliviano, vizinhas a Corumbá. 

Será que, com esse veto, é isso mesmo que o Governo quer que os 

brasileiros façam? Ou será que, como afirmou recentemente o ex-senador· 

Márcio Lacerda, "a instalação de uma Área de Livre Comércio em uma 

pequena cidade da fronteira em Mato Grosso virá abalar as estruturas do 

parque industrial brasileiro, tão zelosamente guardado pela equipe 

económica do nosso governo?" 
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Como ainda justificar o veto à criação de uma ALC dessas, que 

inúmeros beneficias poderia trazer para uma população e uma região 

verdadeiramente necessitada e carente, e permitir que free-shops se 

estabeleçam nos aeroportos internacionais para beneficiar tão-somente alguns 

empresàrios já privilegiados ou um número reduzido de passageiros de vôos 

internacionais? 

Particularmente a num esse veto presidencial 

muito decepciona, porque a luta pela implantação dessa ALC teve início 

quando tive a honra de governar o Estado de Mato Grosso, no período de 

1986 a 1990. Nasceu de uma cobrança minha ao então Presidente da 

República, José Samey, para que concedesse á Cáceres este beneficio, em 

contrapartida a vàrios outros que estavam senâo direcionados a outros 

Estados. Lembro-me perfeitamente que, desde esse período, todo o Estado, 

população e lideranças, se mobilizou nesse sentido. Só não contávamos 

encontrar pela frente a estreiteza de visão das lideranças nacionais do 

Governo, que comandaram as resistências ao projeto e estimularam o veto, 

contrariando Câmara do Deputados e Senado Federal. 

Por tudo isso, deixo aqui extemado o meu dissabor 

e o meu veemente protesto contra a forma discriminatória como foi tratado o 

Estado do Mato Grosso nesse episódio e, ao mesmo tempo, conclamo a 

população, as lideranças políticas e empresariais do Estado, os 

parlamentares da região, jndependentemente de partidos, a que trabalhemos 

com muito afinco e disposição para derrubarmos esse veto aqui no 

Congresso. Somente assim poderemos reparar a injustiça de que foi vítima 

esse Estado e essa região. 

Muito obrigado! 
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O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES) • Sr. Presidente, -Sr"s e 
Srs. Senadores, 

A pecuária de corte brasileira vai mal das pernas. O 
raciocínio, longe de representar uma tentativa canhestra de fazer humor 
negro às custas de um trocadilho infame, encampa, na verdade, a apreensão 
da sociedade rural com relação àquele importante setor de nossa economia. .· 

Vários fatores contnbuíram para o esvaziamento da atividade 
em todo o território nacional, mail é forçoso reconhecer-se que a política de 
altos juros agrícolas praticada pelo Governo Federal está inviabilizando a 
pecuária brasileira. Sem uma linha de crédito definida e a juros adequados a 
uma atividade reconhecidamente sazonal, os pecuaristas não têm tido 
condições de melhorar as suas pastagens e revitalizar seus rebanhos através 
de transformações genéticas. Não estaria neste momento sendo fantasioso 
ou melodramático se dissesse que, hoje, o homem do campo vive um 
pesadelo particular, sem quaisquer perspectivas de alcançar melhores 
índices de produtividade num futuro próximo. No meu Estado conheço 
dezenas de produtores rurais que se deixaram atrair pela miragem do 

-empréstimo agrícola e agora não sabem se livrar desse carcinoma que 
consome as súas modestas reservas financeiras. Só para citar um exemplo, 
vários deles adquiriram tratores financiados a juros extorsivos, já pagaram 
prestações correspondentes a duas vezes o valor do equipamento, mas ainda 
não são proprietários do veícuio. 

Mas não são apenas os juros altos os únicos responsáveis 
pelo avantajado processo de decadência que se observa atualmente na 
pecuária nacional. As pragas que sempre ameaçaram os bovinos, e que antes 
eram positivamente combatidas pelos órgãos técnicos do Ministério da _ 
Agricultura, estão retomando com virulência indescritível, em virtude do 
sucateamento tecnológico e humano da EMESPE, ameaç}l!,do . a_... 
sobrevivência dos rebanhos. Juntem-se a isso as inclemências do tempo. 
Estiagens prolongadas restringiram a capacidade nutritiva das pastagens, e 
os pecuaristas, temerosos de um prejuízo total, viram-se obrigados a colocar 
no mercado, prematuramente e a preços reduzidos, os seus estoques de boi 
gordo, precocemente emagrecidos. 
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Dessassistidos técnica e financeiramente pelo Governo, os 
pecuaristas brasileiros têm usado a imaginação e ·a criatividade para se 
manterem numa atividade que, em decorrência das dificuldades às quais me 
aludi anteriormente, lhes tem. sido francamente desfavorável. Órfãos da 
ajuda estatal, os produtores do Espírito S~mto estão desenvolvendo um 
processo de transformação genética de seus rebanhos que poderá 
representar, a médio prazo, a salvação da pecuária capixaba. 

Coordenados pela Federação da Agricultura do Espírito 
Santo, presidida com muita competência e dedicação pelo ex-Deputado 
Federal Nyder Barbosa de Menezes, os pecuaristas do meu Estado estão 
desenvolvendo em suas propriedades o Programa do Novilho Precoce, que 
ensejará a criação e o abate do novilho em 24 meses, pesando 18 arrobas. 
Para que se tenha uma idéia da importância que esse programa terá sobre a 
economia do Espírito Santo, basta dizer que, nos moldes de criação atuais, a 
rês é abatida aos 54 meses, geralmente pesando apenas I 6 arrobas. 
Conseqüentemente, o novo sistema ensejará ao pecuarista abater o seu 
rebanho em menos tempo e com mais peso, além de tornar as suas pastagens 
disponíveis para novas gerações de bovinos. O Programa do Novilho 
Precoce está sendo obtido através de cruzamentos e melhoria genética do 
rebanho. 

Essa vitoriosa iniciativa partiu do Sindicato Rural de 
Montanha, florescente Município capixaba, à época presidido por um 
homem de grande visão, o empresário Adolfo De Marchi, e imediatamente 
ganhou a adesão de outros produtores e do Governo do meu Estado, que 
tem oferecido um decidido apoio ao projeto, através da Secretaria de 
Agricultura .. 

O secrredo do sucesso do Programa do Novilho Precoce é o 
cruzamento da vaca Nelore com bois de outras raças. De todos os 
cruzamentos realizados, o que apresentou melhores resultados foi o da vac;v 
Nelore com boi Charolês. A produtividade dessa transformação genética 
tem sido de tal forma auspiciosa que o Secretário de Agricultura e Vice
Governador do Estado, Renato Cas?grande, sensibilizou o Governador Vítor_ 
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Buaiz para que o Estado conceda aos pecuaristas que aderirem ao programa 
um incentivo fiscal correspondente a 50% do ICMS. 

Na realidade, é quase que u,niversal a gama de beneficias 
oferecidas pelo Programa do Novilho Precoce. Ganha o produtor, que 
pagará menos imposto, podendo usar a diferença para melhoria de sua 
propriedade; ganha o Estado, que arrecadará mais através da alta 
rotatividade na comercialização da carne bovina e também com o 
estrangulamento da sonegação de impostos, já que todos os rebanhos 
estarão criteriosamente cadastrados; e ganhará o consumidor, que passará a 
dispor em sua mesa de um produto alimentício de alta qualidade, desprovido 
da contaminação sempre presente nas carnes dos abatedouios clandestinos, 
e a preços reduzidíssimos. 

Um outro aspecto do Programa do Novilho Precoce é que a 
sua adoção pennitirá a recuperação da indústria ae frigorificos do meu . 
Estado, quase todos eles ameaçados de falência por força da concorrência 
desleal e ·predatória dos abatedouros clandestinos. Como toda a produção 
oriunda do programa será entregue pelos fornecedores com notas fiscais 
autênticas, os matadouros ilegais ficariam impossibilitados de ter acesso a 
essa matéria-prima, reduzindo a sua maléfica presença no mercado. Esses 
abatedouros, por sinal, além de serem os responsáveis pelas graves 
dificuldades enfrentadas pelos fiigorificos legalizados, também concorrem 
para o espantoso índice de sonegação fiscal no setor. Hoje, de cada 100 bois 
abatidos no Espírito Santo, o Estado recebe imposto apenas sobre vinte. 

É com orgulho e satisfação, Senhor Presidente, Senhores 
Senadores e Senhoras Senadoras, que dou ciência à Casa dessa vitoriosa 
experiência que se desenvolve no meu Estado. Saudando a criatividade e o 
espírito de competição dos. pecuaristas capixabas, faço votos de que o 

- Programa do Novilho Precoce alcance os resultados que todos n~ 
aguardamos. 

Senadores, 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 

347 



348 ~ hNhiS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

Alguns órgãos de- finalidades sociais 
estão marcados para viver no anonimato. Por mais que 
trabalhem e produzam, os benefícios produzidos por 
sua obra nunca serão cantados em prosa e verso. 
Outros, no entanto, gastam recursos financeiros 
públicos, usando as trombetas da publicidade para 
atribuir grande dimensão a realizações de escassa 
significação sócio-econômica. Talvez que seu objetivo 
consista em ocultar a verdade de sua vida 
orçamentária. 

Nos dias que correm, fenômeno 
semelhante vem estarrecendo o País inteiro. Deixo aqui 
registro do exemplo de um organismo que faz 
extraordinária propaganda em torno de si e cujas 
mazelas acabam de sofrer crítica severa da opinião 
pública. Refiro-me ao SEBRAE, Serviço Brasileiro· de 
Apoio à Micro e à Pequena Empresa, que tem feito 
distribuição de renda, em favor dos amigos, 
empregando para isso dinheiros públicos de um setor 
que vive em regime de extrema penúria, como a 
Previdência Social. 

Na contribuição do Sebrae para criar 
microempresas e fazê-las marchar para o tamanho da 
pequena e da média empresa, posso destacar duas 
fases. Na primeira, houve razoável critério na aplicação 
dos recursos colocados ao seu dispor. Na segunda, o 
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prestígio político ganho na primeira despertou a cobiça 
de influências estranhas às suas finalidades. Repleto de 
dinheiro, converteu-se em fonte de benesses para o 
círculo restrito de aproveita-9ores que giram em torno do 
poder. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 

À luz de acontecimentos recentes, seria 
lícito interpelar o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE, a respeito da 
produtividade das aplicações de Capital que tem feito no 
desempenho de sua função específica. 

Nos termos do d~cr:eto 99.570, de 9 de 
outubro de 1990, compete ao SEBRAE planejar, 
coordenar e orientar programas técnicos, projetas e 
atividades de apoio às micro e pequenas empresas, nas 
linhas das políticas nacionais relativas às áreas 
industrial, comercial e tecnológica. 

O modelo de financiamento da entidade, 
baseado em descontos em folha sobre as contribuições 
para a Previdência Social, impôs ao sistema produtivo 
custos "em cascata", que vêm onerando bens e 
serviços de toda natureza. Porém no seu rol de 
mazelas, levam a palma as irregularidades pratic~das 
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sob a forma de pagamentos milióilários .a consultarias 
que nada lhe dão em troca. 

Operando por lei nas capitais de todos 
os Estados, onde ocupa sedes luxuosas, ou mesmo 
faraónicas, a entidade desenvolve um esforço 
publicitário que . desperta inveja das grandes 
multinacionais. A · publicidade, envolvendo gastos de 
vulto excepcional, procura convencer a opinião pública 
de· que o ServiÇo de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas estaria. cumprindo a sua missão de retirar da 
sombra um importante segmento da economia nacional. 

A campanha de divulgação apresenta 
exemplos de criação de microempresas e de sua 
tranl)formação em pequenas e médias empresas. A 
câmara da publicidade contratada pelo Sebrae tem 
focalizado, apenas, pequenas confecções e oficinas 
dedicadas ao conserto de !ataria de automóveis. 

Foge, assim, o órgão ao cumprimento do 
que prescreve o parágrafo 3° do art. r. do referido 
decreto 99.570, de outubro de 90. Diz esse dispositivo 
que cerca da metade de seus recursos terá por destino 
principal "as empresas tecnologicamente dinâmicas, 
com preferência às localizadas em áreas de pa~ques 
tecnológicos". Dificilmente seria possível classificar 
nesse grupo de empresas as pequenas -confecções que 
o Sebrae costuma exibir na tv. 
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Há indicações de que os gastos de 
custeio do Serviço absorvem parte substancial da sua 

- ' ' 

receita. 

.-. 
Sr. Presidente, .... 
Senhoras e Senhores Senadores, 

Na verdade, a fonte dos)ecursos de que 
' ' ~· ' ' 

vive o Sebrae e muitos dos seus dispêndios entram. 
numa contradiÇão que causa ·perplexidade. A 
Previdência Social, de cuja receita pã'rt'icipa o Sebrae, 
está numa crise· crônica, que se relaciona diretamente 
com os valores irrisórios destinados· ·a seus quatorze· 
milhões de aposentados. Não obstante;· àlimenta gastos 
de uma entidade, que desperdiça dinheiro a olhos 
vistos, em diferentes rubricas de sua contabilidade. 

O reconhecimento da · existência dos 
pequenos empresários representa a abertura de um 
ciclo na evolução · da economia nacional. Lamenta-se 
comprovar que estamos ainda na primeira fase. Mas, · · - - - - -

assim como o café teve o seu início e auge e a indústria 
debateu-se com os expoentes de mentalidade agrária, 
até firmar-se como o setor mais dinâmico da economia 
brasileira, a empresa de pequena dimensão há de ter 
também a sua fase áurea. 
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A presença da pequena empresa, ao 
lado da média, na legislação nacional, data da criação 
do Grupo de Estudos da Pequena e Média Empresa, no . 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, nos 
idos de 1958. Achava-se a instituição, naquela época, 
sob a presidência do economista Roberto Campos. 

o 

Posteriormente, quando esse 
economista assumiu o posto de Mi_nistro do 
Planejamento e Coordenação_. Econômica, no Governo 
do Marechãl Castello Branco, foi criado o Fundo de 
Financiamento da Pequena e Média Empresa, com a. 
sigla de FIPEME. Esse fundo, dotado de crescentes 
recursos financeiros, prestou relevante ajuda aos 
pequenos e médios empresários. 

Mais recentemente, temos o surgimento 
da política de apoio à microempresa, cuja importância 
econômica e social representa um fato político de suma 
importância. Veio com atraso, porém foi aceita como um 
triunfo do bom senso, a legislação finalmente concebida 
como instrumento a serviço do progresso das pequenas 
iniciativas empresariais. 

Continua a ser indispensável a execução 
de uma política traçada. com o objetivo explícito de 
estimular as atividades econômicas do empresariado de 
pequeno porte. Em nosso País ainda não foram 
plenamente descobertas as virtudes do papel que está 
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reservado a tal segmento desde os primórdios ·da 
revolução industrial. 

Nas economias evoluídas, a presença do 
pequeno empresário está rodeada de estímulos e 
cuidados, tal o papel que ele desempenha na 
sociedade. Não se deve supor que o sistema produtivo 
das economias de vanguarda esteja ocupado apenas 
por grandes . empresas. Na era da terceirização, as 
empresas de maior porte distribuem aos pequenos 
empresários tarefas que costumam ser cumpridas a· 
contento. 

Além disso, Senhor Presidente, há um 
subproduto importante .da política de apoio às micro e 
pequenas empresas,. ·Trata-se da criação de 
empresários. A área da economia de pequeno porte 
representa um viveiro de onde constantemente surgem 
ases destinados a brilhar no mundo empresarial. 

Parece hoje bem entendido o caráter 
específico do ser que se chama empresário. Pode-se 
contratar um projetista, ou um gerente, porém o 
empresário não é recrutável por meio de anúncio nos 
jornai~. Porque ele possui qualidades inatas, que não 
podem ser criadas nos bancos escolares. Daí as 
pequenas e médias empresas serem consideradas 
como uma fonte de dirigentes que podem chegar às 
culminâncias do sistema econômico. 
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Quando a coordenação do esforço da 
família, na produção de bens, é ultrapassado pela 
demanda, a atividade informal pode dar lugar .à 

· microempresa, com a missão de realizar à luz do dia as 
suas operações. Esse é o exato momento da ação 
oficial em apoio das pequenas iniciativas. 

O crédito especializado é fator 
determinante dessa passagem do subterrâneo para a 
superfície da legalidade. E, dependendo das condições 
desse apoio, a microempresa logo será pequena ou 
média empresa, ao ampliar o seu raio de ação no 
mercado. As condições propícias à mudança dependem 
da atuação do órgão oficial criado para executar a 
política de assistência. 

Essa política há de incorporar, como 
princípios basilares, a concessão de juros módicos, 
prazos ajustados à apuração de resultados, orientação 
na resposta às exigências de caráter fiscal e 
capacitação do pequeno empresário para viver num 
espaço económico mais amplo. 

Afinal, o Brasil deve reproduzir a 
experiência de nações . de vanguarda· da economia 
mundial, num setor de atividade que até recentemente 
esteve relegado à marginalidade. A pequena empresa 
não se apresenta como via de substituição da grande. 
Mas o crescimento de seu número pode representar um 

'• 
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fator de decisiva importância na evolução da 
convivência pacífica, nas regiões metropolitanas, mercê 
de uma distribuição de renda, não programada, porém 

· de utilidade social incomparável. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 

Os grandes centros urbanos sentem 
necessidade vital de meios que possam ser usados na 
consecução de objetivo de tão alta significação. O 
recurso para esse fim, inerente à sociedade industrial, é 
a pequena empresa, quer ela trabalhe diretamente para 
suprir o mercado quer esteja a serviço das unidades 
industriais de grande porte. Em qualquer dos casos, é 
relevante a função de caráter social que desempenha. 

Recrutando pessoal no seio da 
população de baixa renda, a pequena empresa tem uma 
noção característica do valor do tempo. O seu chefe 
não tem hora para iniciar ou encerrar a jornada de 
trabalho; que se pode estender por todo o fim de 
semana, dependendo da demanda ou dos 
compromissos assumidos com quem terceiriza 
serviços. 

É na · oferta de emprego por parte da 
pequena empresa que as regiões metropolitanas, com 
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infinita disponibilidade de mão-de-obra, encontram uma 
saída para alívio das tensões geradas pela expansão 
demográfica inusitada. Será difícil dizer se a 
importância económica da empresa de pequena 
dimensão supera o valor de sua contribuição no campo 
social, ao atrair para o trabalho produtivo pessoas 
condenadas à marginalidade. 

O Tribunal de Contas da União, ao impor 
uma profunda devassa nas contas e na conduta 
administrativa do Sebrae, há de levar esse órgão a uma 
autocrítica tão severa que o faça a trabalhar de verdade 
em favor das micro e pequenas empresas. Chega de 
publicidade televisiva ociosa e antiquada. 

Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Senadores, 
As linhas de seu programa de ação 

deixo-as contidas neste discurso. Pronuncio estas 
palavras no intuito de alertar certos servidores públicos 
para a premente necessidade de uma revisão de 
métodos administrativos, ainda adotados e que 
retardam o ingresso do País na era da modernidade. 

Muito obriga 

~ . ?~ ~ 
·. fi~ 
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Senadores. 
A SR• BENEDITA DA SILV~ (PT-RJ) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. 

O Brasil jamais será um País . desenvolvido enquanto 
persistirem as enormes diferenças de renda, de cultura, de 
oportunidades e de participação que fazem de nós um dos mais 
escandalosos exemplos de má distribuição de riqueza em todo o 
mundo. 

O Brasil jamais alcançará o destino de grande nação com 
que todos sempre sonhamos, se não encontrar caminhos para 
superar o impasse vergonhoso em que se encontra. Um impasse 
que se expressa na contradição existente entre a .sua indiscutida 
capacidade de crescer e sua inacreditável capacidade de concentrar 
riqueza. 

. . Temos a melhor renda per capita na América Latina, mas . 
. somos um dos campeões mundiais em má distribuição da renda 
nacional. 

No Brasil a riqueza está cada vez mais concentrada nas 
mãos de poucos, enquanto a cada plano de salvação mais se 
alarga e se aprofunda o fosso que separa a minoria privilegiada da 
imensa maioria dos pobres, indigentes e miseráveis. 

Somos uma economia industrializada e bastante 
desenvolvida mas a riqueza que produzimos se concentra nas mãos 
de poucos. De cada cem dólares que produzimos em 1990, quarenta 
e oito ~ólares foram para o bolso de apenas dez por cento da 
população. Para os restantes noventa por cento do povo brasileiro 
sobraram trinta e dois dólares e, ainda assim, para o bolso dos vinte 
por cento mais pobres, só chegaram dois dólares e sessenta 
centavos. 

A verdade é que muitos têm pouco e poucos têm muito. 
Esse é o nosso principal problema, o nosso desafio maior. 
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A gritante desigualdade na repartição da renda nacional 
nos "premia" com péssimós indicadores sociais e denuncia uma 
conjunção de fatores perversos que impedem o crescimento sadio do 
organismo social brasileiro, e nega em definitivo o pressuposto 
neoliberal segundo o qual o crescimento económico gera 
desenvolvimento, inclusive social. 

jr/i_nguém mais duvida: o mero crescimento ecOnómico não garante a 
melhoria da qualidade de vida de nenhuma sociedade. 

Mas a história recente nos mostra o quanto o Brasil 
insiste em esperar que o crescimento económico opere sozinho o 
milagre da multiplicação da renda. Nós já vimos como funciona a 
mágica desses milagres. Já pagamos muito caro o preço da 
charlatanice. Basta ver o empenho com que tantos governos, tantas 
equipes económicas, tantos sábios e tantos doutores se entregaram 
ao combate à inflação na secreta esperança de, com isso, resolver a 
questão do nosso atraso. A experiência demonstrou, porém, que é 
preciso muito mais que apenas domar a inflação. É preciso eliminar 
os fatores que insistem em nos condenar ao subdesenvolvimento, 
entre o quais avulta essa ~scandalosa concentração de renda, que 
fecha em um limitpdí:?simo círculo não somente o dinheiro mas 
também o poder, a oportunidade, a cultura e o próprio exercício da 
cidadania. 

A experiência neoliberal não demonstra ser capaz de 
reverter esse quadro em que vive o Brasil. 

A inexistência de mecanismos de proteção social e de 
garantia - de renda, como acontece na maioria dos países 
desenvolvidos, fez com que permanecessem e até se agravassem, 
nas últimas décadas, os níveis de pobrua e de subemprego no 
Brasil, embora · o País tenha registrado níveis elevados de 
crescimento no período. 

O processo inflacionário tem funcionado como um 
poderoso mecanismo de transferência de renda, mas um processo 
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de transferência sempre mais concentrador, porque sempre nocivo 
aos setores mais pobres da sociedade, pois transfere renda dos mais 
p(>bres para os mais ricos. 

A inflação brasileira muito contribui para tomar os ricos 
cada vez mais ricos e sob este aspecto ela tem merecido os 
melhores cuidados por parte, principalmente, dos grandes 
conglomerados financeiros, para quem a atenuação do processo 
inflacionário pode significar até mesmo a falência da empresa, 
como aconteceu agora com o Banco Econõmico, e ameaça 
acontecer com outros mais. 

O esforço para reencontrar o caminho do 
desenvolvimento não pode se restringir aos aspectos monetários da 
questão, pois isso não basta para reverter o quadro de concentração 
de renda que nos impede de crescer. Ao Brasil não interessa reeditar 
o que se poderia chamar de modelo salazarista, que manteve 
durante muitos anos uma moeda forte, uma moeda rica em um país 
pobre. Esse modelo não serviu . a Portugal nos seus tempos de 
ditadura, nem nos serve nos dias de hoje. 

É preciso introduzir urgentemente"·mecanismos efetivos 
de compensação, capazes de inverter com urgência o fluxo de 
riqueza,concentradorderenda. 

Nesse sentido, tememos pelo que nos pode acontecer, 
pois o neoliberalismo reinante aposta tudo nas leis de mercado como 
se elas fossem a única fonte reguladora da atividade econômica. 
Com isso o Brasil corre o risco de ver perpetuada a situação de 
escandalosa desigualdade que nos envergonha no concerto das 
nações, pois a receita neoliberal descarta compensações. 

Com isso vemos fortalecer-se a situação de desigualdade 
tão bem sedimentada entre nós, sempre imune aos muitos planos e 
experimentos econõmicos de que fomos vítimas em tempos não tão 
distantes. Uma resistência que atende plenamente aos interesses de 
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manutenção dos privilégios da minoria rica. Uma imunidade ao 
receituário liberal que satisfaz e alegra os grandes e os pequenos 
bancos, sempre vitoriosos e rentáveis mesmo quando sobrevivem às 
portas da falência. 

Um quadro que resiste ao tempo e que está na raiz da 
maioria dos grandes problemas sociais que vivemos. Males que nos 
acompanham há tanto tempo, e se encontram tão presentes em 
nossa vida, que alguns já nem percebem o quanto isso tudo é 
injusto, imoral, e desumano. 

Enquanto não forem criados os modos de compensação 
capazes de reverter a tendência concentradora de renda, o Brasil 
continuará disputando com o "quarto mundo" o triste campeonato 
dos piores indicadores sociais. 

No momento em que se anuncia uma reforma tributária, a 
ser submetida brevemente ã apreciação desta Casa, é importante 
que se denuncie, mais que a ausência de mecanismos 
compensatórios anticoncentração de renda, a existência de 
privilégios em favor dos mais ricos, o que agrava ainda mais a 
possibilidade de resgate da desigualdade que se eterniza entre nós. 
A reforma tributária liberal e conservadora não considera essa 
desigualdade como um problema. Nem se preocupa em tomar mais 
justa e menos desigual a carga tributária que incide sobre o 
trabalhador brasileiro, pois é inaceitável que, proporcionalmente, o 
brasileiro que recebe um salário-mínimo pague mais imposto que 
outro que recebe um salário cem vezes maior. 

A reforma tributária que se anuncia poderia ser um 
desses instrumentos de compensação de que falamos, mas promete 
ser apenas mais um mecanismo concentrador de renda, poder e 
prestígio. 

Ao Brasil faltam não apenas os meios para corrigir a 
injustiça; falta a coragem de eliminar privilégios dessa natureza, pois 
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não é lícito permitir-se que um assalariado que recebe apenas um 
salário-mínimo contribua com trinta e três por cento em impostos, 
enquanto os que ganham mais de cem salários mínimos recolham 

. apenas quinze por cento aos cofres públicos. 

São leis assim que perpetuam a desigualdade e 
reforçam a necessidade de verdadeiras reformas e não apenas 
meros arranjos cosméticos. Carecemos de verdadeiras reformas que 
ataquem a raiz da questão e revertam essa tendência perversa de 
concentrar cada vez mais a . riqueza nacional em meia dúzia de 
mãos, ou de bolsos. 

Reformas que o modelo neoliberal implantado com ares 
de grande competência não tem conseguido fazer em nenhum lugar 
onde foi adotado, nem mesmo no seu. país-símbolo, os Estados: 
Unidos da América do Norte, ainda hoje incapaz de resolver as 
grandes questões sociais que, lá também, excluem dos benefícios 
do trabalho uma importante parcela dos seus cidadãos. 

Não será reduzindo o Estado a um mero cúmplice da 
ganância dos ricos, quê se fará do Brasil um grande País. É preciso 
muito mais, pois as políticas neoliberais não trabalham no sentido de 
propiciar melhor distribuição de renda, e se não soubermos distribuir 
melhor a renda nacional o Brasil irá fatalmente à falência. 

A livre concorrência não resolve todos os nossos 
problemas pois somente com a implantação. de mecanismos 
eficientes de proteção social será possível estancar definitivamente 
a sangria em que se converteu o processo de transferência de 
renda dos mais pobres para os mais ricos, como ocorreu no período 
da superinflação, mas que ameaça permanecer em nossos tempos 
inflacionários. Segundo o credo neoliberal, o Estado deve se ater aos 
serviços básicos de justiça e ~egurança, reduzindo ao mínimo as 
políticas sociais. Mas o fosso dos excluídos ameaça a Segurança e 
agride a ,Justiça. É· preciso denunciar a falência da receita liberal, 
antes que sejamos obrigados a proclamar a falência do Estado. 
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A receita neoliberal é conservadora e mantenedora dos 
privilegies da minoria dominante. 

A receita . neoliberal não se interessa em comg1r a 
desigualdade e a exclusão, e se contenta em distribuir esmolas e 
favores a algumas comunidades, pressupondo que se forem de fato 
comunidades solidárias, saberão trabalhar juntas e sair do fosso com 
a força de suas próprias pernas. Se fracassarem, solidariamente ou 
não, a culpa será dessas comunidades dependentes e mal 
acostumadas que precisam da mão do Estado para vencer um 
problema que é seu. O Estado é não-intervencionista e considera 
que o problema das maiorias excluídas não é um problema seu. 

Uma receita que tem gerado desemprego e recessão por 
onde passou, e cujos grandes méritos têm sido a redução dos 
índices de inflação, o aumento dos lucros das empresas, a 
diminuição da tributação dos mais ricos, e o cerceamento da ação 
dos sindicatos. 

Um sucesso preocupante. Uma receita perigosa. 

É preciso agir enquanto ainda há tempo! 

Era o que eu tinha a dizer, Senhor Presidente. 

' 

Senadores. 
O SR. LÚCIQ ALCÂNT~RA (PSDB-CE) - Sr. _Presid<:nte, Sr"s e Srs. 

A proposta orçamentária submetida à apreciação desta 
Casa ignora o dispositivo constitucional que ordena seja dada 
prioridade à erradicação do analfabetismo e ao ensino fundamenta!. 

Apesar dos discursos em contrário, apesar do arsenal de 
boas intenções, a proposta mantém as escandalosas taxas de 
analfabetismo e faz questão de descumprir o preceito constitucional 
que manda privilegiar o ensino fundamental. 

Com esta proposta orçamentária o Brasil continuará 
onde está, com uma população de vinte por cento de adultos 
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analfabetos, e com os investimentos destinados à escola 
fundamental preteridos. 

A determinação constitucional não está sendo cumprida. 
O analfabetismo nacional continua sendo alimentado pelo batalhão 
de menores criados à margem da escola, à margem do mundo, à 
margem da vida.· 

Que país estamos construindo para o próximo milénio? 

Se projetarmos o que temos hoje e o que, de fato, 
pretendemos fazer em futuro próximo, concluiremos que as 
gerações mais próximas não podem esperar muito do País no 
próximo milênio. 

Hoje alcançamos altos níveis de violência e criminalidade 
urbana, amanhã teremos criado uma geração inteira de marginais· 
bem sucedidos, em condições até mesmo de influir sobre os nossos 
destinos, porque não ihes demos escola, nem sequer fomos 
capazes de alfabetizá-los. 

Como já disse aqui em outra oportunidade, citando Victor 
Hugo: "Construir uma escola é desvuir uma prisão". O Brasil não 
sabe, ou faz que não sabe o quanto existe de verdadeiro nesta 
pequena frase do romancista francês de Os Miseráveis. 

Se não investirmos convenientemente em Educação 
Fundamental, se não nos preocuparmos em erradicar o 
analfabetismo que embrutece uma parte considerável de nossa 
população, condenaremos o Brasil definitivamente à periferia e à 
indigência, pois nenhuma prosperidade sobrexiste sem o respaldo 
da cultura. Nenhuma revolução se fará no futuro sem que se 
disponha da capacidade de gerar, produzir e disseminar 
conhecimento. Informação é matéria-prima de cultura, Senhor 
Presidente. Sem ela nenhum País subdesenvolvido, em vias de 
desenvolvimento ou simplesmente mal desenvolvido, chegará à 
plenitude de suas potencialidades. 

Continuamos esquecendo que investir prioritariamente 
no ensino fundamental significa inve.stir no futuro mas, apesar das 
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ressalvas que têm sido feitas pelo Tribunal de Contas da União na -
análise das contas públicas federais, o Brasil não respeita essa 
prioridade nem cumpre sua própria Constituição. 

Em julho de 1995, o Ministro da Educação, Professor 
Paulo Renato de Souza, afirmou que não tem como cumprir o 
preceito constitucional (Folha de São Paulo, 13.07.95). 

Esta é uma situação preocupante, Senhor Presidente. 

Acrescenta a Professora Eunice Durham que a culpa do 
descumprimento é da própria Constituição, pois, segundo seu 
julgamento, "temos uma série de contradições constitucionais". 

A proposta orçamentária em exame vem confirmar os 
nossos receios. 

O Ministério da Educação do Brasil destina ao combate 
ao analfabetismo a quantia de sessenta mil reais, o que representa, 
segundo matéria divulgada, no dia 27 de setembro passado, pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, a quantia de um centavo de real pErra 
cada quatro analfabetos adultos no Brasil. 

Esse mesmo orçamento destina cento e quatro milhões 
de reais, na rubrica Cooperação Internacional, para garantir o 
assento de nossos doutos burocratas em congressos, seminários, 
encontros e representações no exterior. 

Um quarto de centavo de real para cada um dos 
dezessete milhões de adultos analfabetos no Orçamento da 
República parece muito dinheiro se levamos em conta a afirmativa 
do Senhor Ministro da Educação de que a alfabetização de adultos 
deixou de ser competência da União com a extinção do Mobral. 

Temos motivos para nos preocupar, e desconfiar que os 
vinte por cento de adultos brasileiros analfabetos continuarão 
analfabetos e tendendo a reproduzir essa carência em todos os 
setores a que dediquem suas reduzidas potencialidades. 
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O Ministério da Educação acredita que estará cumprindo 
o preceito constitucional, destinando as verbas do ensino 
fundamental ao seu Projeto de Educação à Distância. 

Com isso fica muito claro que a escola pública 
convencional de primeiro grau continuará à míngua. Destinar à 
Educação Fundamental apenas vinte e um e meio por cento do total 
dos recursos, em lugar dos cinqüenta por cento que a Constituição 
Federal estabelece, não atende ao que determina a Constituição em 
vigor. 

Com estas colocações quero apenas lembrar que o 
desafio que se coloca hoje perante -os nossos administradores se· 
prende à sua capacidade de respeitar as prioridades legais na 
definição de aplicação do dinheiro público, em um contexto de 
carência, em um momento em que o País dispõe de poucos 
recursos. 

Se soubéssemos a quem compete agora resgatar das 
trevas da ignorância nossos dezessete milhões de adultos iletrados, 
seria mais fácil aceitar a destinação de um quarto de centavo de real 
para cada um desses desprezados analfabetos. 

Se o dinheiro é escasso, a competência dos atuais 
gestores da Educação no Brasil saberá descobrir formas mais 
hábeis para financiar as nossas universidades, saberá, com certeza, 
encontrar meios para manter em funcionamento as nossas escolas 

~técnicas e agrotécnicas, e garantir o. bom desempenho das nossas 
Unidades Técnicas Descentralizadas e dos nossos Centros Federais 
de Educação Tecnológica. 

Nada disso deve ser prejudicado, nada disso é proibido. 

Isto há de ser, sim, prioridade nacional. 

Que se cumpra o que determina a Constituição e se 
reforcem as verbas para o Ensino Fundamental no Orçamento da 
União e, antes que seja tarde demais, façamos um esforço concreto 
e efetivo para acabar com o analfabetismo no Brasil, ou jamais 
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chegaremos a ser sequer a décima parte do País rico, respeitado e 
forte que sempre quisemos ser. 

Temos a oportunidade de restaurar a ordem e o bom 
senso no capítulo da Educação no orçamento nacional! 

Façamos isso, antes que seja tarde demais! 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. 

O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) -- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores. 

O projeto de Lei do Senado, de no 253, de 1995, 
de autoria do Senador Ernandes Amorim, que veda a criação e 
instalação de Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do 
Trabalho, em municípios com menos de duzentos mií habitantes, 
vem despertando reações bastante desfavoráveis nos círculos 
ligados à Justiça do Trabalho. 

No que me concerne, a reação não foi diferente, 
em que pese às boas intenções de seu autor que, segundo me 
parece, refletem o propósito de poupar maiores gastos ao erário 
público. 

Movido, portanto, por esses bons propósitos, Sua 
Excelência andou deslembrado do que não é justo nem correto fazer 
economia às custas da Justiça, como, de resto, não o é fazê-la às 
custas da educação, da saúde e da alimetação a serem 
asseguradas a qualquer cidadão, independentemente de ser ele 
domiciliado em município de mais de duzentos mil habitantes ou em 
grotões de menos de cinco mil habitantes. 

Para justificar sua controvertida Proposição, alega 
o Senador Amorim que os órgãos de Justiça do Trabalho_ estão 
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instalados normalmente nas grandes cidades ONDE O BENEFICIO 
DECORRENTE DE SUA ATUAÇÃO PODE SER MAIOR, DADO 
VALOR MAIS ELEVADO DAS CAUSAS. E A ABRANGtNCIA 
SOCIAL DE ALGUMAS DECISOES. 

Acrescenta Sua Excelência que as Juntas de 
Conciliação e Julgamento, quando instaladas em pequenas cidades, 
NÃO APRESENTAM A MESMA RELAÇÃO ENTRE O CUSTO E O 
BENEFÍCIO PROPICIADO. 

Estamos aqui, Senhor Presidente, diante. de uma 
avaliação "sui generis" da importância da Justiça. Na visão do autor 
do Projeto 253, esta· não deveria ser aplicada sempre a todas as 
pessoas, em todas as localidades e obedecidos os mesmos ritos . e 
procedimentos judiciais. Ela estaria, antes, pendente de critérios 
mutáveis, alheios aos princípios do direito, tais como os fundados no 
maior ou menor valor das causas ou na relação custo beneficio, por 
estas propiciado. 

Ignorando, ademais, o caráter especializado da 
justiça trabalhista, preconiza o bem intencionado autor do Projeto 
253, do Senado Federal, que nas cidades com menos de duzentos 
mil habitantes, as causas trabalhistas sejam confiadas ao julgamento 
de Juiz Estadual, atribuindo a este a capacidade de cuidar com 
presteZa, das questões penais, comerciais, civis, etc., além de 
desempenhar funções sociais de aconselhamento e orientação a 
todos os municípios. 

A existência de Juízes com tamanha polívalência 
vai-se tomando cada vez mais· rara. A Justiça, também ela, vai-se 
especializando como a medicina, de resto. Dessa forma, os Juízes 
Municípais refugam, cada vez mais, essa interferência em seara que 
é especifica da Justiça do Trabalho. 

Vejo, portanto, nessa proposta do Senador Amorim 
algo muito parecido com a sugestão que remetesse ao farmacêutico 

367 



368 __ ANAIS DO SENADO FEDERAL Ourubro de 1995 

as tarefas específicas do médico ou do cirurgião dentista, . nas 
pequenas cidades onde o alto custo da montagem e manutenção de 
um posto médico, provido de médicos, enfermeiras e serventes, 
assim como de equipamentos adequados, não fosse devidamente 
compensados pela boa relação do custo-benefício propiciado. 

Senhor Presidente e Senhores Senadores, à vista 
das ponderações e comentários que acabo de fazer, ousaria sugerir 
ao nobre Senador Emandes Amorim que, dando curso a suas 
preocupações referentes à economia e à racionalização dos gastos 
públicos, retire de circulação o seu Projeto e prestigie a Lei n° 6.947 
de 17/09/81 , que estabelece normas criteriosas e maduramente 
refletidas para a criação e funcionamento de Juntas de Conciliação e 
Julgamento. 

Encontrará, Sua Excelência, na citada Lei 
dispositivos que contemplam plenamente suas preocupações com a 
racionalidade de custos e seus desejos de ver fixados critérios 
válidos para a criação das Juntas de Conciliação e Julgamento. 

É o caso, por exemplo, do Art. 1° que condiciona tal 
medida, à existência, na base territorial prevista para sua jurisdição 
de mais de 24.000 (vinte e quatro mil) empregados ou o 
ajuizamento, de média igual ou superior, no último triênio, de pelo 
menos 240 (duzentos e quarenta) reclamações anuais. É o caso , 
ainda, para citar mais um . exemplo, do art. 2°, em seu § 3°, ao 
determinar que, para conveniência da distribuição da Justiça, em 
jurisdições de grandes distâncias a percorrer, o Tribunal Regional . 
do Trabalho poderá regular o deslocamento da Junta, com recursos 
próprios, visando ao recebimento de reclamações e à realização de 
audiências. 
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Em suma, Senhor Presidente, quero crer que o 
Senador Emandes Amorim, também admite, como eu, que: 

- um dos princípios ~sicos da racionalidade administrativa é o 
que recomenda a não duplicação de meios para os mesmos 
fins. Admitida essa premissa, ele admitirá, certamente que, ao 
invés de duplicar as normas que diciplinam a criação e 
funcionamento das Juntas de Conciliação e Julgamento , 
melhor será aperfeiçoá-las, se for o caso, e fazer cumprir as 
normas já existentes. · 

Entenderá, igualmente, Sua Excelência, que o fator 
que mais responde pela elevação dos custos da Justiça é a sua 
aplicação imperfeita e inadequada, nas instâncias inferiores. 

Daí, a reiteração dos recursos às instâncias 
superiores; daí, o represamento, nos Tribunais Superiores, dos feitos 
por julgar; daí, a elevação progressiva dos custos, das atualizações 
de valores e de sua correção monetária. 

Eis porque, Senhor Presidente, melhor do que 
improvisar instâncias de ministração da Justiça do Trabalho, é 
aplicar os meios e procedimentos sabiamente previstos em Leis 
consagradas pela experiência dos que entendem do ramo. 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Nada mais 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa · 
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra- · Nacional de Desestatização", de autoria do Senador 
balhos. Pedro Simon. Após a discussão é procedida a vota-

Está encerrada a sessão. ção, onde o parecer do Senador João França é rejei-
tado, sendo aprovado o voto em separado do Sena(Levanta-se a sessão às 18h28min.) . 
dor Eduardo Suplicy que passa a constituir-se no pa-

ATA DA 162"SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA recer da Comissão. Votam vencidos os Senadores 
REALIZADA EM 4 DE OUTUBRO DE 1995 João França, Lúdio Coelho e Carlos Patrocínio. Em 

(Publicado no DSF, de 5 de outubro de 1995) 

RETIRCAÇÃO 

Na página 00185, 1• colunil, na assinatura do 
autor do Projeto de Lei do Senado n2 278, de 1995-
Complementar, 
Onde se lê: 

João Fogaça 
Leia-se: 

João França 

ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS, DA 
1~SESSÃOLEGISLATIVA ORDINARIA DA 

5()i!LEGISLATURA, REAUZADA EM 
26 DE SETEMBRO DE 1995, AS 10:35 HORAS. 

As dez horas e trinta e cinco minutos do dia 
vinte e seis de setembro de mil novecentos e noven
ta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, Ala Se
nador Alexandre Costa, reúne-se a Comissão de As
suntos Econômicos, sob a presidência do Senador 
GILBERTO MIRANDA e com a presença dos senho
res Senadores Ney Suassuna, Onofre Quinan, Fer
nando Bezerra, Ramez T ebet, Francelina Pereira, 
Vilson Kleinübing, Jonas Pinheiro, BeiJo Parga, Frei
tas Neto, João Rocha, Carlos Patrocinio, Beni Ve
ras, Jefferson Peres, Pedro Piva, Geraldo Melo, Es
peridião Amin, Laura Campos, Eduardo Suplicy, 
João França. Osmar Dias, Mauro Miranda, Pedro Si
mon, Romero Jucá, Lúdio Coelho, Epitácio Cafeteira 
e e José Fogaça Deixam de comparecer os Sena
dores Gilvan Borges, Carlos Bezerra, Leomar Quin
tanilha, Valmir Campelo, Arlindo Porto e Sebastião 
Rocha. O senhor Presidente declara abertos os tra
balhos, dispensando a leitura da ata da reunião an
terior, que é dada· como aprovada e, a seguir, a Pre
sidência comunica o recebimento de um convite do 
Senhor Ministro da Aeronáutica para uma visita ao 
CINDACTA em data a ser confirmada A seguir pas
sa a Presidência ao senador Pedro Piva que conce
de a palavra ao Senador José Eduardo Outra para 
que proceda a leitura do voto em separado, favorá
vel nos termos de um substitutivo, oferecido pelo Se
nador Eduardo Suplicy, ausente da reunião, ao PLS 
N• 49/95, que "dá nova redação ao art 23 da Lei no 

seguida, o senhor Presidente solicita ao Senador . 
Eduardo Suplicy que proceda à leitura do voto em 

·- separaâo, favorável nos termos de um substitutivo, 
oferecido ao PLS N• 172, DE 1995, que "cria instru- -
menta de incentivo à produção•, de autoria do Sena
dor Pedro Simon, cujo relator Senador Carlos Patro
cínio, ofereceu parecer contrário em reunião realiza
da em 25.08.95. O Senador Pedro Simon, autor do 
projeto, afirma que irá propor sua retirada, encerran
do-se a discus5ãó da matéria. Dando prosseguimen
to aos trabalhos o Senador Pedro Piva passa a Pre
sidência ao Senador Güberto Miranda que concede 
a palavra ao Senador Osmar Dias a fim de que leia 
seu parecer pela rejeição, oferecido ao PLS N" 178, 
DE 1995 que "institui incentivo creditício para os mini 
e pequenos produtores rurais mediante dedução no 
valor do Imposto de Renda devido pelas instituições 
financeiras públicas", de autoria da Senadora Marlu
ce Pinto. Colocado em discussão é concedida vista 
ao Senador Beni V eras. A seguir, a Presidência pas
sa a palavra ao Senador Carlos Patrocínio para que 
proceda a leitura de seu parecer. favorável. ofereci
do ao PDS NQ 78, DE 1995, que "homologa o ato do 
Conselho Monetário Nacional que autorizou a emis
são de papel-moeda, no exercício de 1990, no valor 
de CR$ 461.300.000.000,00(quatrocentos e sessen-
ta e um bilhões e trezentos milhões de cruzeiros)". 
Não havendo quem queira discutir, o parecer é sub- - · 
metido a votação e aprovado. Prosseguindo os tra
balhos, é concedida a palavra ao Senador Eduardo 
Suplicy para proceder a leitura do parecer favorável, 
nos termos de um substitutivo, de autoria do Sena
dor Leomar Quintanilha, ausente da Reunião, ofere
cido ao PLC N• 76, de 1994 que "dispõe sobre a 
contrapartida financeira ao Poder Público pelo inves
timento em obras no sistema elétrico, em localida
des atendidas por concessionárias", de autoria do 
Deputado áio Dalla Vecchia. Não havendo quem 
queira discutir, o parecer é submetido a votação e 

aprovado. Em seguida, a Presidência passa a pala
vra ao Senador Carlos Patrocínio para que proceda 
a leitura de seu parecer, favorável, oferecido ao PDS 
N• 75, DE 1995, que "homologa o ato do Conselho 
Monetário Nacional que autorizou a emissão de pa- .. 
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pel-moeda, no exercício de 1991 , no valor de CR$ PLS N"- 145/95 e PLS N"- 1 08195. Nada mais haven-
1.822.000.000.000,00(um trilhão, oitocentos e vinte do a tratar, Sua Excelência encerra a reunião ~ tre-
e dois bilhões de cruzeiros)". Não havendo quem ze horas e cinco minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira 
queira discutir, o parecer é submetido a votação e Machado Filho, a presente Ata que, roda e aprovada, 
aprovado. Dando continuidade aos trabalhos, a Pre- será publicada em conjunto com suas notas !aqtj-
sidência concede a palavra ao Senador Laura Cam- gráficas. - Senador Gilberto Miranda Batlsla, Pre-
pos para que proceda a leitura de seu parecer con- sidente da Comissão 
trário. oferecido ao PLC N"- 26, DE 1994 que "dispõe 
sobre a indexação de contratos em geral", de autoria 
do Deputado Jackson Pereira. Não haverodo quem 
queira discutir, o parecer é submetido a votação e 
aprovado. Em seguida, a Presidência passa a pala
vra ao Senador Eduardo Suplicy para que proceda a 
leitura de seu parecer favorável ao PLS N"- 198, DE 
1995 que "proíbe o uso de substãncias anabolizan
tes, naturais ou artificiais, com a finalidade de au
mento de massa corporal em f1imais Otl abate e dá 
outras providências", de autona do Sel"'ador Osmar 
Dias. Colocado em discussão é concedida vista ao 
Senador Jonas Pnheiro. A seguir, é concedida a pa
lavra ao Senador Osmar Dias para que proceda a 
leitura de seu parecer, contrário ao PLS N"- 228, DE 
1995, de autoria do Senador Julio Campos que "au
toriza o Banco Central do Brasil a vender parte das 
reservas internacionais e os bancos brasileiros a 
realizarem empréstimos em moeda estrangeira". 
Que após ser colocado em discussão é submetido a 
votação nominal e aprovado. A Presidência declara 
rejeitado o projeto. Continuando os trabalhos, a Pre
sidência concede a palavra ao Senador Lúdio Coe
lho para que proceda a leitura de seu parecer, favo
rável nos termos de um substitutivo, oferecido ao 
PLS N"- 214, DE 1995, de autoria do Senador Ra
mez Tebet que "cria a Zona de Uvre Comércio do 
Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do 
Sul, e dá outras providências". Colocado em discus
são o parecer do relator é concedida vista ao Sena
dor Eduàrdo Supficy. Prosseguindo os trabalhos, a 
Presidência concede a palavra ao Senador Lúdio 
Coelho para que proceda a leitura de seu parecer, 
favorável nos termos de um substitutivo, oferecido 

ao PLS N"- 213, DE.1995, de autoria do Senador Ra
mez Tebet que "cria a Zona de Uvre Comércio do 
Município de Ponta Porã. Estado de Mato Grosso do 
Sul, e dá outras providências". Colocado em discus
são o parecer do relator é concedida vista ao Sena
dor Eduardo Suplicy. Sendo flagrante a falta de quo
rum, o senhor Presidente comunica que ficará ada
da, para uma próxima reunião, a apreciação das se
guintes matérias: MSF N"- 227195, PLS N"- 39195, 
MSF N~ 277195, PLS N" 206195, PLS N"- 146/95, IN
DICAÇAO N• 06/95, PLS N"- 201195, PLS N" 49/95, 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS 

Reunillo: 26-9-95 -11 h50min 
Presidente: Senador Gilberto Miranda 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Ha

vendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 
31• reunião da Comissão de Assuntos EconOmicos. 

(Falha na gravaçao) 
••• honra de dirigir-me a V. Ex" sobre o progra

ma de visitas parlamentares que o Ministério está 
elaborando para o segundo semestre. 

Como V. Ex" sabe, as atnbuições conferidas 
ao Ministério da Aeronáutica, quando da sua cria
ção, em 1941 , tomaram o Ministério militar alípico. 
Além da administração das questões da Força· Aé
rea. resultante de fusões da aviação militar, civil e 
naval, foi confiado a gerência da aviação civil que, 
na ocasião, foram vinculadas ao Ministério de Voa
ção e Obras. Tarrilém foram colocadas, sob a juris
dição do novo Ministério o controle do espaço aéreo 
e a infra-estrutura aeroportuária Conseqüentemen
te, os recursos orçamentários destinados ao nosso 
Ministério contemplam programas de trabalho bas
tante diversificado e bem diferente daquele desen
voMdo por um Ministério lípicamente militar. 

Entendo que os Srs. Parlamentares necessi
tam saber como e em que o Ministério da Aeronáuti
ca está investindo ou gastando dinheiro pCi::Jiico. E 
considerando que as informações e os conhecimen
tos colhidos ln loco valem mais do que qualquer do
cumento escrito, tenho o maior prazer de fonnular 
convite a V. Ex!', extensivo a toda a Comissão de 
Assuntos EconOmicos, para visitar o Primeiro Centro 
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 
Aéreo- CINDACTA I, com sede em BrasRia, no mês 
de setembro ou em oull.tJro, em data a acertar. Su
giro, todavia, que a visita seja feita no período de 
13h30min às 15h30min, para não comprometer a 
votação da Ordem do Dia, iniciando com 1.111 almoço 
no refeitório do VI Comando Aéreo - COMAR VI, ~ 
12 horas. Assinado Ministro da Aeronáutica. • 

Submeto-o à apreciação dos Srs. Senadores. 
Poderemos marcar urna data no mês de oull.bro 
para fazer a visita, que acredito ser muito i~ 
te, tendo em vista que se começa. hoje, às 19 horas, 
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nesta Comissão, a oitiva de Ministro de Estado e Se
cretário de Estado, com relação à análise do Projeto 
SIVAM. . .. -

Como o CINDACTA será ligado ao Projeto SI
VAM, acredito que será muito importante. Vou entrar 
em cantata com o Ministério para definir uma data e 
a secretaria avisará os Srs. Senadores. 

Passemos a: a· item I da Pauta 

O SR. PEDRO SIMON - Peço a palavra para 
uma questão de ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pela 
ordem, Senador Padre Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, confor
me falei pessoalmente a V. Exª, gostaria de saber se 
é possível uma apreciação pelo Plenário da Comis
são. Ao que sei. é da tradição da Casaque os titula
res e os suplentes, em casos especiais, também 
possam relatar matéria. Cansei de relatar matéria 
em várias-comiSsões onde- sou suplente, principai
mente quando se trata de matéria referente ao meu 
Estado. 

Por exemplo, o Rio do Grande Sul não tem ne
nhum representante. Tanto o Senador José Fogaça 
como eu somos suplentes, e a Senadora Emma Fer
nandes não é titular nemsuplente desta Comissão. 
Veio a esta Casa um projeto que interessava ao Rio 
Grande do Sul, e V. Ex• me designou para elaborar 
o parecer. Assim procedi, mas fui surpreendido com a 
notícia de que o projeto já tinha sido entregue a um otr 
tro Senador que, inclusive, está no exterior e vai per
manecer lá por mais ou menos 12 dias. É um projeto 
de grande interesse para o Rio Grande do Sli. 

Não é apenas esse caso específico que quero 
analisar. Não estoubaseado em Regimento, porque 
Regimento nesta Casa é um livro que ó Presidente 
usa como bem quer, favor ou contra, para arquivar, 
etc. Estou baseado é na tradição, que tem sido exa
tamente esta nesta Casa: a de que o suplente, afi
nal. não é um elemento estranho, é uma pessoa que 
faz parte da Casa. 

É evidente, Sr.' Presidente, que um projeto sig
nificativo, de peso e do, conjunto geral seja e_ntregue 
normal mente a um titular, mas daí a uma proibição 
cieterminativa, não concordo. V. Ex• afirmou que o 
ii ustre representante Osmar Dias, do Paraná, é que 
teria invocado esta questão .. Mas S. Ex• disse-me 
que invocou esta questão inclusive a seu pedido. Na 
verdade, o Senador Osmar Dias invocou uma ques
tão específica no que tange ao Paraná, e que,tendo 

· um titular e um suplente do Paraná nesta Casa, é 

normal que um projeto de interesse do Estado seja 
entregue ao titular e não ao suplente, com o que 
concordo plenamente. Se um Estado tem um titular 
e um suplente nesta Casa, um projeto com relação 
àquele Estado, deve ser, naturalmente, entregue ao 
titular e não ao suplente. Mas se o Estado não tem 
nenhum titular, só suplente nesta Casa, e o projeto 
interessa diretamente àquele Estado, penso que o 
normal é entregar àquele Estado. · 

Gostaria, Sr. Presidente, se fosse o caso, con
forme a decisão de V. Exª, de já reCorrer, porque 
gostaria de ter uma decisão do Plenário sobre esta 
matéria 

É essa a questão de ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Gos

taria de responder a todos os itens de V. Exª, mas 
parece que o Senador Osmar Dias quer falar primei-
ro. 

O SR. OSMAR DIAS.- Sr. Presidente, como fui 
citado pelo Senador Pedro Simon, gostaria de escla
recer a posição que adotei naquela reunião, quando 
estava para ser entregue a um Senador a relataria 
de um projeto referente ao Estado do Paraná..: 

O SR. PRESIDENTE (Güberto Miranda) - Str 
plente. - -

O SR. OSMAR DIAS - Ao suplente. Quando 
cheguei à Comissão; fui informado de que o suplen
te estava reivindicando o projeto. para relatar, e eu 
argüi o direito que entendo ter, conio titular da Co- . 
missão, por pertencer ao mesmo Estado. -

No caso específico do Paraná, são dois Sena
dores membros da Comissão de Assuntos Econõmi
cos. Sou o membro titular e o Senador Luiz Alberto é 
o membro suplente. 

Quando trouxe o caso a esta Comissão, fiz a 
colocação de que, estando em atividade o membro 
titular da Comissão e que estivesse para ser relata
do um projeto de interesse do Estado, fosse dadc 
prioridade ou preferência ao membro titular. E V. Exª 
acatllu a minha solicitação e nomeotrme relatllr da
quela matéria 

Portanto, entendo que apenas defendi o direitll 
que entendo ter como titliar desta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Gos
taria de responder e vou responder a todos os pon
tos de V. Ex>, Senador Pedro Simon. Esta Comissão 
tem titliares e suplentes; cabe ao Presidente da Co
missão e não ao Plenário a distribuição dos -projetas. 
O Presidente deverá, no meu entender, saivo melhor 
juízo, distribuir primeiro aos titliares. Se existem ti!tr 
lares que não têm projetll, não posso dar um projetll 
a um suplente. 
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No caso, hoje, mandei distribuir um projeto do rior. Isso não é verdade. Estranha-me tal afirmação, 
Ceará, referente a um empréstimo do PRODETUR porque, na quinta-feira paSsada, informei-lhe que o 
de R$46 milhões, para o Senador Gilvam Borges, do Senador Valmir Campelo chegaria hoje pela manhã 
Amapá, porque S. Ex• não tem nenhum projelri e -o Na minha opinião, o Projeto Candio\8 é um 
Senador Beni Veras, do Estado do Ceará, tem dois projeto importante para o Rio Grande do Sul e para 
projetos. Então, nós temos Senadores sem projeto e o Brasil. Agora estranho tanta preSsa, porque o mes-
eu não posso dar um projeto a um suplente porque mo permaneceu doze anos na gaveta; a União as5u-
isso não se justifica. me 120 milhões de dólares de divida do Rio Grande 

O primeiro ponto sobre o projeto de Candiota, do Sul, assume todas as dividas Muras e não assu-
que é muito importante para o seu Estado e para o me para·os outros Estados. 
Brasil: é pena que os Governos passados do Rio A matêria é séria e deve ser discutida nesta 
Grande do Sul não tenham levado a sério o projeto Comissão. Hã uma semana foi entregue a um Sena-
Candiota. Hã 12 anos, tem em armazéns na F railça dor da República eleito membro titular. V. E xis deba-
US$150 milhões em equipamento, pagando-se tem aqui que as matérias não devem ter urgência-
US$3 milhões por ano de armazenagem; jã se pa- urgentíssima, mas serem discutidas e debatidas. 
gou mais de US$30 milhões e o Governo do Rio Ainda mais quando a União resolve assumir uma di-
Grande do Sul, durante os últimos 12 anos, não se vida do Estado, emprestando dinheiro do exterior, 
importou tão rapidamente com o projeto. O segundo gastando em outras coisas que não o projeto e o 
ponto: o Rio Grande do Sti tomou empréstimo de mesmo pagou armazenagem durante doze anos. 
US$120 milhões para fazer Candiota e, ao invés de Trata-se de um projeto sério, com muitos problemas 
fazer o projeto, gastou o dinheiro em prédios de ad- passados, e V. Ex•, um Senador zeloso, que aprendi 
ministração, pagou pessoal. V. Ex" sabe toda a his- admirar nesses últimos dois anos e meio n'ªsta 
tória de Candiota. Casa, quer que tudo fique esclarecido, votado na 

O projeto Candiota passou antes na Comissão Comissão em uma semana? Um projeto de uma en-
de Justiça, onde foi relatado por um Senador do Rio vergadura de 700 milhões de dólares, que esteve 
Grande do Sul, Senador José Fogaça, e veio a esta doze anos na gaveta, sem que oGovemo do Rio 
Comissão. Aqui chegando, tendo, na última remião, Grande do Sul o resolvesse. Acho que V. Ex• con-
o Senador Osmar Dias levantado o problema de que corda que uma semana não é nada 
deveria oferecer-se primeiro ao titular ao invés do O SR. PEDRO SIMON - É claro que entendo a 
suplente... provocação de V. Ex', fui Governador do Estado do 

O SR. PEDRO SIMON- Do Estado. Rio Grande do Sul. -
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Não O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Não 

é Estado, é na Comissão. É a minha interpretação, existe provocação. V. Ex• foi um dos governadores 
Senador. - mais sérios e honestos. 

O SR. PE~RO SIMON- Quero ouvir a interpre- 0 SR. PEDRO SIMON- V. Ex" abusa do cargo 
tação do Plenário. de estar na Presidência e faz uma provocação que 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Não acho deselegante e desnecessária Mas não vou en-
cabe. Eu diria a V. Ex" que o art 89 da Regimento é trar no jogo de V. Ex•. Digo-lhe que vou passar a 
claro: "designar na Comissão relatores para a maté- agir mais nesta Comissão e debater esta questão. 
ria" - compete ao Presidente. Quando nomeei o Se- Com toda sinceridade, tenho restrições a fazer. 
nador Valmir Campelo, cheguei a V. Ex" e disse se dependesse de mim v. Ex" não seria 0 Pre-
isso. sidente. A meu ver, um homem da envergadura de 

Art 89. do Regimel)to Interno. v. Ex", um dos mais empresários mais ricos do Bra-
Ao Presidente de comissão compete: sil, com interesse definido numa ãrea que se chama 
c) "designar, na comissão, relatores . para as Manaus, não deveria ser o Presidente de uma Co-

matérias. • missão de Economia. Uma Comissão de Economia 
Quando nomeei Relator o Senador Valmir deveria ter uma pessoa isenta, um economista, um 

Campelo, perguntei ao Senador Pedro Simon se ha- professor universitãrio, mas uma pessoa sem liga-
via alguma objeção. Foi-me respondido por parte de ção tão direta com questões que envolvem exala-
V. Ex" que o escolhido era ótimo, que não havia mente a ãrea dessa Comissão. 
qualquer problema No entanto, agora. afirma que V. Ex" tem razão em fazer a anãlise que fez; 
Senador Valmir Carnpelo vai ficar dez dias no exte- temos que fiscalizar, temos que olhar. Mas passarei 
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a olhar com mais atenção, não apenas esse projeto 
que V. Ex" apontou, outros projetes, e, principalmen
te, a atuação de V. Exª nesta Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - V . 
Ex• foi Senador, Deputado, Govemador,é tido como 
um dos homens mais sérios, mais íntegros como 
Govemador,e nesses dois anos e meio brada a toda 
hora, pedindo seriedade, análise e discussão dos 
projetes, que é contra urgência. Estraflho a posição 
dúbia de V. Ex" querer que um projeto de 700 milhõ
es seja analisado tão rapidamente. 

O SR. PEDRO SIMON - V. Ex" bota na boca 
dos outros aquilo que não foi dito. Nunca falei em 
votar esse projeto em urgência 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - O 
projeto está apenas há uma semana com o Senador 
Valmir Campelo. 

Espero que V. Ex" aguarde eu concluir; em se
guida, conceder-lhe-ai a palavra 

Quanto às restrições, V. Ex" leve-as para o 
Plenário, ou para a reunião do PMOB. V. Exi tem 
restrição a todo rnt.r1do; passou a lavar roupa suja 
do nosso Partido no plenário. Por que não lavava no 
partido? Então não me admira V. Ex" ter nestrições. 
Estranha-me que só tenha restrições quando surge 
o problema do Projeto de Candiota 

Quero dizer a V. Ex" que não tenho medo, não 
tenho preocupação dessas suas afirmações. Como 
suplente, V. Ex" tem todo o direifo de vir e de zelar 
pelo bem-estar da Comissão, pela sua integridade, 
pela sua seriedac!e, mas V. Ex" não me intimida 

Em nenhum momento tentei provocar-lhe. Te
nho um respeifo muito grande por V. Ex•, por sua fa
milia, pelos seus filhos e já o demonstrei quase uma 
dezena ou mais vezes; então, V. Ex• não pode fazer 
qualquer afirmação. 

O SR. PEDRO SIMON - Em nenhum momento 
falei que a questão do Rio Grande do Sul tinha que 
ser tratada com urgência nesta Casa; pelo contrário. 
Se V. Ex" pediu ao Uder da nossa Bancada, se V. 
Ex" pediu aos outros lfderes - havia um requerimen
to pedindo urgêocia para esse proje!o, urgência ur
gentíssima, assinado pelos líderes. Em nenhum mo
men!o eu disse que a questão do Rio Grande do Sul 
tinha de ser tratada com urgência nesta Casa, em 
nenhum momen!o; pelo contrário, se V. Exª pediu ao 
Líder da nossa Bancada e aos outros Líderes, havia 
um requerimento, assinado pelos Líderes, de urgên
cia urgentfssima para esse projeto. O Líder do 
PMOB veio falar comigo, e respondi: não, acho que 
é mais interessante uma matéria como essa ser 

· apreciada na Comissão de Assuntos Econõ~ do 

que ser votada em regime de urgência urgentíssima 
Se V. Ex• tem dúvidas peça ao Lfder do PMDB que 
esclareça 

V. Ex" diz que estranha que em matéria dessa 
natureza o Senador Pedro Simon esteja pedindo ur
gência. Não estou pedindo urgência 

Quero dizer ainda a V. Ex": não aceitarei mais 
ser rela!or enquanto V. Ex" estiver na Presidência da 
Comissão. Agradeço a V. Ex" a gentileza, mas es!ou 
liberado de ser Relator de qualquer matéria nesta 
Casa Não é ísso que busco. Busco apenas •.• Nesta 
Casa o~ suplente era tratado, normalmente, em con
dições de igualdade. Quando era um proje!o de de
terminado Estado, a tradição nessa Casa era entre
gar a rela!oria ao Senador desse Estado. 

Mas V. Ex" mudou. V. Ex• é o Presidente. Eu 
respeifo e acato a decisão de V. Ex". Quero dizer a 
V. Ex" que daqui por diante terá mais projetos para 
entregar aos titulares e aos suplentes. Agradeço 
muifo, estou liberado, e V. Ex" está liberado do sacri
fício de ter de fazer com que eu relate qualquer pro-
jeto nesta Casa _ 

O SR. PRESIDENTE (Güberto Miranda) - Se
nador Pedro Simon, aprendi com V. Ex" a seguir o 
Regimento. V. Ex" se bate no plenário da comíssão 
e no plenário do Senado para que seja seguido o 
Regimen!o. Na gestão passada, corno na aluai, V. 
Ex", o tempo inteiro, estava •pegando no pé" do Pre
sidente quando não cumpria o Regimen!o. 

Es!ou cumprindo o Regimen!o. Foi levantada 
pelo Senador Osmar Dias a questão de que a priori
dade é de titular. 

O SR. PEDRO SIMON - ·a Senador Osmar 
Dias disse que isso deve ocorrer quando titulares e 
suplentes são do mesmo Estado e a matéria é refe
rente àquele Estado. V. Ex" está abusando do que 
dísse o Senador Osmar Dias. V. Ex" está interpre
tando diferentemente de S. Ex". Se há um projeto do 
Paraná, por exemplo, e há um titular e um suplente 
do Paraná, a relatoria deve ser do titular. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, é evi
dente que não quero entrar no méri!o dessa discus
são. Desejo apenas ressalvar a minha posição. 

Quando defendi, nesta Comissão, que se des
se preferência ao titular, fiz referência a proje!os de 
interesse do Estado. Eslava sendo relatado um pro
jeto de interesse de Curitiba, portanto, do Estado do 
Paraná Eu defendi meu direito de, como membro ti
tular, ser o Rela!or daquela matéria, e V. Ex" assim 
me designou. Quanto à posição do Senador Pedro 
Simon, evidentemente, não vou entrar nessa discus
são porque a decisão compete à Presidência Es!ou 
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aprendendo aqui nesta Comissão que conversando 
podemos resolver os problemas, mas sobretudo 
conversando com sinceridade. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Se
nador Pedro Simon, o art 84, do Regimento, no § 
2", diz: 

• Ao suplente poderá ser distribufda proposição 
para relatar quando: 

1 -............................................. , ...................... :. 
2 - se tratar de matéria em regime de urgência; 
3 - o volume das matérias despachadas à Co-

missão assim o justifique. • 
Não é matéria de urgência e o volume não se 

justifica. porque há Senadores que são titulares que 
não têm projeto. 

O SR. PEDRO SIMON -Agradeço a V. Ex". Só 
quero dizer que estou há 13 anos nesta Casa Desa
fio qualquer Senador a dizer que alguém já leu esse 
artigo. A prática era uma, V. Ex". por razões pes
soais ·com relação a mim, resolve lê-lo para mim. 
Mas não há problema Para mim. V. Ex" não preci
sará mais ler esse artigo. V. Exª está liberado de me 
dar qualquer projeto. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pas

samos ao item 1 da pauta, projeto de autoria do Se
nador Pedro Simon. 

Para relatar, concedo a palavra ao Senador Vil
san Kleiniiling, tendo em vista que o Relator, Sena
dor João França, não está presente. 

O SR. VILSON KLEINOBING - Tra!a-$e de um 
projeto de autoria do Senador Pedro Simon, que re
gulamenta a eventual participação de membros da 
Comissão de Desestatização na diretoria ou nos ór
gãos de conselhos diretivos das empresas que vão 
ser privatizadas. 

Na verdade, o Senador Pedro Simon esta fa
zendo uma proposta para que se evite que pessoas 
que, eventualmente, pudessem deter informações 
privilegiadas ou algo semelhante possam participar 
do processo de privatização, mas, numa segunda 
fase, participar da eJlllresa que for privatizada 

O Senador Joã() França, Relator da matéria, dá 
parecer contrário, baseado nos seguintes termos: 

•o presente projeto de lei busca. na essência, 
acrescentar um novo parágrafo ao art 23 da Lei 
8.031, de 2 de abril de 1990, parágrafo esse que 
passaria a ser o segundo, passando o único para 
primeiro. 

A matéria em questão era Parte integrante do 
texto original do § 6", art 5" de Medida Provisória nº-
155, de 15 de março de 1990, que, por ter sido am-

pliado pelo Congresso Nacional, quando do seu pro
jeto de conversão, foi vetado pelo Senhor Presidente 
da República, uma vez que após a Constituição de 
1988 não é mais pennitido o veto parcial. 

O art 23 da Lei 8.031 especificava que os ad
ministradores e membros da Comissão seriam res
ponsabilizados pessoalmente por ações ou omissõ
es que pudessem impedir o curso do Programa Na
cional de Desestatização - PND. A Medida Provisó
ria rJ2 970, de 2 de abril de 1995, ora em vigor, repu
blicada com o rJ2 995, de 11 de maio de 1995, já eor
rige a lacuna existente na lei. 

O presente projeto do ilustre Senador Pedro Si
mon propõe a vedação às pessoas envolvidas no 
processo de participarem da administração da em
presa resultante da alienação. Esse argumento· não 
prospera, uma vez que as pessoas envolvidas no 
processo não detêm nenhum dado confidencial ou 
informação privilegiada que as impeça de participar 
da administração da empresa alienada. • 

Aliás, isso é correto, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. Licitação de empresa que vai ser privatizada 
é licitação plblica, e é precedida, inclusive, de audi
toria feita por um órgão competente do Governo Fe
deral ou por uma empresacontratada através· de 
concorrência pública para fazer essa auditoria. E to
dos os dados pertinentes à empresa que vai ser alie
nada são publicados antes, até para que as empre
sas possam participar do processo de leilão. 

Finalmente, é mister ressaltar, em que pese ao 
zelo para a boa gestão das finanças públicas nacio
nais que nortearam a iniciativa do ilustre autor do 
projeto, o que perece em questão é estar prejudica· 
da em sua essência ao fazer referência à antiga es
trutura gestora do PND, ou seja, à sua Comissão Di
retora 

A edição da Medida Provisória rJ!l 972, 2 de 
abril de 1995, extinguiu a referida comissão, criando 
o Conselho Nacional de Desestatização. 

Então, o voto do Relator, o Senador João Fran
ça, nessas condições, e julgando que a matéria já 
está suficientemente legislada, é pela rejeição do 
Projeto de Lei do Senado rJ!l 49, de 1995, de autoria 
do Senador Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, St-'s e 
Srs. Senadores, a mim parece que a situação corre
ta é apresentada pelo Senador Eduardo suplicy no 
seu substitutivo, página 11, distribuído a nós. Eu 
penso, com todo respeito, que o Relator cometeu al
guns equívocos. O primeiro equivoco é quando diz -
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e diz com razão: é mister ressaltar; em que pese ao meu projeto. Corrige o dado referente a quê se alte-
zelo para a boa gestão das finanças pCillicas, a ma- rou, agora não é mais càmissão, e sim conselho, po-
téria está prejudicada em sua essência ao fazer re- rém mantém a ética da questão. · 
ferência à antiga estrutura gestora do PND. ou seja, E qual é a ética? Sou membro de uma com is- -
a sua Comissão Diretora. são de desestatização, digo que vai se privatizar a 

A edição da· Medida Provisória n2 970 extingue Companhia Vale do Rio Doce. Eu, Pedro Simon, du-
a referida comissão e cria o Conselho Nacional de rante cinco anos, não posso fazer parte daquela en-
Desesta!ização. Parece-me até, com todo respeito !idade. Se isso não é correto, eu não entendo mais 
ao Relator, uma argumentação que não se sustenta. nada 
Nessa questão, é só fazer uma emenda Onde se O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
fala em Comissão Diretora, colocar Conselho Nacio- a palavra o Senador Vilson Kleinübing. . 
nal de Desesta!ização. O SR. VILSON KLEINOBING - Sr. Presidente, 

Com relação ao argumento mais profundo do Srs. Senadores, simplesmente fiz a leitura do voto 
Relator, quando diz •que não prosperam os argu- do relator. A exemplo do que o Senador Pedro Si-
mentes do autor, uma vez que as pessoas envolvi- rnon tem colocado no Senado por diversas vezes, 
das no processo não detêm nenhum dado confiden- aliás muitos senadores, eu também tenho mtita 
cial ou informação privilegiada que as impeçam de preocupação com essa questão da seriedade da 
participar da administração das empresas aliena- gestão dos recursos p(blicos, da venda de patrirnõ-
das". eu até estranho, com todo respeito, que o Re- nio p(illico ou algo semelhante. 
lator use uma matéria como essa O esforço dramá- Tenho minhas dúvidas se o projeto do Senador 
tico que ternos que fazer deve ser no sentido de evi- Pedro Simon, o parecer do Senador João França, o 
tar que, nessas desestatizações, aconteçam fatos substitutivo do Senador Eduardo Suplicy resolvem o 
que envolvam um procedimento que tenha qualquer problema 
interrogação com relação à ética nessas comissões. O SR. PEDRO SIMON - Eu também tenho. 
O que tem que ser feito é um esforQO dramático no O SR. VILSON KLEINOBING - O Brasil faz 
sentido de evitar que nessas desestatizações acon- tanta lei para impedir que os ladrões roubem que 
teçam fatos que envolvam um procedimento que te- acontece o seguinte: Os honestos acabam não con-
nha qualquer interrogação com relação à ética nes- seguindo administrar e os ladrões continuam mu-
sas comissões. bando. Realmente, tenho as minhas dúvidas a esse 

O que diz o nosso projeto é muito singelo: "Aos respeito. 
membros do Conselho Nacional de Desesta!ização - Penso que se alguém quiser comprar ações de 
isto é, no substitutivo do Senador Suplicy, com o empresa que vai ser privatizada, vai comprar na Boi-
qual eu concordo -; aos administradores das empre- sa ou em algum lugar, vai mandar alguém comprar 
sas inciuídas no Programa Nacional de Desestaliza- em seu lugar, vai pedir para um amigo, vai dar infor-
ção, aos administradores das instituições pCillicas, ma~ ~ alguém para comprar, enfim, de alguma 
detentoras das ações dessas empresas ou gestora manelfa vao comprar. 
do Fundo Nacional de Desesta!ização - reparem Veja, se isso realmente impedisse, eu votaria 
como S. ExB já corrigiu - é vedado adquirir, para si tranqüilamente, porque entendo o propósito do Se-
ou por inteoposta pessoa, ações ou bem objeto do nador Pedro Simon. Quanto ao propósito estou ab-
Programa Nacional de Desestatização, bem assim solutamente de acordo, inclusive com a melhoria 
participar da administração da empresa resultante que foi feita pelo Senador Eduardo Suplicy. 
do processo de alienação prevista nesta lei, esten- Penso que não haverá prejuízo ao processo de 
dendo-se essa vedação por cinco anos. desesta!ização. Vou votar favorável ao voto do Se-

Não entendo como não se votar uma matéria nador Eduardo Suplicy, mtito embora ache absolu-
como essa Sou parte da comissão, eu faQO a de- lamente inócuo, incompetente, não vai acontecer 
sestatização, daqui a pouco vou ser sócio dessa em- nada 
presa? Eu ou uma inteoposta pessoa? Parece-me O SR. PEDRO SIMON- V. ExB permite-me? 
que é de uma lógica, de uma lucidez que, com toda .O SR. VILSON KLEINOBING - Pois não, eu 
honestidade, não posso crer, imaginar que se vete lhe concedo o aparte. 
uma matéria como essa O SR. PEDRO SIMON - Eu, ultimamente, te-

Mantenho a minha posição. Acho que o substi- nho realmente algumas dúvidas e não sei até que 
tutivo do Senador Suplicy é bem melhor do que o (ionto V. ExB não está certo. NesSa. altura tenho re-
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cebido algumas críticas no sentido de que eatou· O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con-
querendo parecer •Joãozinho de passo certo•, e não cedo a palavra ao Senador Laura Campos, e pediria 
sei se isso está valendo a pena Na verdade, vejo as a S. Ex;, que lesse o voto em s;;parado do Senador 
leis aparecerem.serem feitas e a cada vez serem Eduardo Suplicy. 
iguais. v. Ex& tem razão quando diz que as leis não O SR. LAURO CAMPOS - Gostaria, antes de 
estão impedindo a corrupção neste País. Agora, não proceder à leitura, de colocar-me, de uma maneira 
sei, nobre Senador, se a questão é parar de fazer nítida, contrário aos argumentos expandidos pelo 
leis ou fazer tudo para impedir que a corrupção pare. eminente Senador Vilson Kleinübing, tendo em vista 
Não sei qual é o caminho. Quando V. Ex• me diz que se levarmos a tese de S. Ex• aos seus extremos 
que não sabe e acha que isso vai ser inócuo, até deveremos então também retirar rio Código Penal a 
penso que seja provável que sim. Corno V. Ex' dis- lei que configura o crime de homicldio e outros cri-
se, nada impede que eu, Pedro Simon, faça parte da mes porque estão acontecen<' "l: O Código Penal 
comissão, a empresa vai ser privatizada, e eu dou não evita, em lugar nenhum do 1undo, que se prati-
intormações prMiegiadas lá fora e não apareço. Não quem homicídios. às vezes, em números cada vez 
tem corno fiscalizar. Ética, moral, se não possuímos, maiores, e não é por isso que ..-amos revogar a lei e 
não adianta nada. São coisas que ten10s que ter, as penas que a lei culmina 
quando a pessoa não tem não há lei que vá mudar. Então acredito que esse. fato já indica que não 
Concordo com V. Ex•, agora só não sei se temos é totalmente despicienda a proposta, o projeto apre-
que dizer que não adianta mais fazer leis e esperar sentado pelo Senador Pedro Simon e o substitutivo 
o que vai acontecer. Eu, por eriquanto, estou tentan- apresentado pelo Senador Eduardo Suplicyao proje-
do, estou fazendo um esforço porque acredito que to de lei que passo a ler. _ 
vale a pena tentar orientar. V. Ex• diz que este proje- Projeto de Lei .do senado nº 49, de 1995. 
to pode dar em nada. e até acredito que V. Ex" te- Acrescenta parágrafo ao art 23 da Lei 8.031, de-12 
nha razão. Lá pelas tantas, pelo menos existindo de abril de 1990, que criou 0 Programa Nacional de 
este projeto, não vai ser oficialmente o Senador Pe- Desestatização. 
dro Simon, membro da Comissão de Desestatização Relatório: o projeto de lei visa preencher !acu-
da Vale do Rio Doce, que vai ter ações na Compa-
nhia Vale do Rio Doce. Pelo menos fica claro que na existente na Lei 8.031, decorrente de veto pro-

posto pelo Presidente da República ao Projeto de 
não pode ser eu, nem ser interposta uma pessoa Lei de Conversão nº 40, por considerar inconstitucio-
Pode ser que haja mil tapeações, mas, pelo menos, na! a aplicação da vedação estabelecida na Medida 
vai estar legalizado que eu não posso ser. T ado Provisória nº 155 aos membros e sócios das empre-
mundo descumpre a lei? É verdade. É dificil provar? sas incluídas no Programa Nacional de Oesestatiza-
É verdade. Mas pelo menos estão dizendo que a 
pessoa está fazendo safadeza. Se nós vamos poder ção, seus cônjuges e parentes até o segundo grau. 

O relator bem observou que a Medida Provisó-
cumprir isso, eu não sei, talvez tenha algum dia ai- ria ,. 1.070 corrige parcialmente a lacuna existente 
guém que cumpra isso aqui. --

na lei, além de ter alterado a estrutura gestora do 
O SR. VILSON KLEINOBING ·Bom, dei apar- PND, extinguindo a_Comissão Diretora, que foi subs-

te ao Senador Pedro Simon, e fiz uma colocação lituída pelo Conselno Nacional de Desestatização. 
pessoal. O presente substitutivo visa adequar a intenção 

O Governo, nesse caso, examinando a propos- inicial do autor às observações feitas pelo relator, de 
ta do Senador Pedro Simon e o substitutivo do Se- fonna a contribuir com o aperfeiçoamento do preces-
nadar Eduardo Suplicy," acredita que a lei criaria pro- so de privatização através da maior tranaparência e 
blemas e não resolveiia nada Então esta é a posi- precaução quanto à possibilidade de desvios de_ 
ção do Governo. Masqueria dizer, aos meus campa- seus objetivos maiores. 
nheiros, que vouvotar com o Senador Pedro Simon Sendo assim, fora eliminados os termos já con-
para criar mais um problema, para ver se consegui- lidos na Medida Provisória 1.070 relativos ao caput 
mos resolver esta questão. Não fui relator, li o que do§ 1~ do Projeto de Lei e substituído o termo 'Cc-
foi colocado, mas não vou perder a oportunidade, já missão Diretora• por 'Conselho Nacional de Deses-
que o Senador Pedro Simon colocou a oportunidade talização'. 
para limitarmos o processo de eventual corrupção, e Voto em separado. 
corno não me parece que cria algum problema para Em função da pertinência e relevância da pro-
o Programa de Desestatização, voto favorável. posição e das observações manifestadas pelo Rela-
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tor, voto pela aprovação da matéria, nos termos defi
nidos no seguinte substitutivo. 

Substitutivo ao PLS nO 49, de 1995. 
Acrescenta parágrafo ao art 23 da Lei 8.031, 

de 12 de abril de 1990, que criou o Programa Nacio
nal de Desestatização. 

Art. 12 - Acrescente-se o art 22 ao art 23 da 
Lei 8.031. 

Art. 23. ·································-······-···-·-···-····· 
§ 22 - Aos membros do Conselho Nacional de 

Desestatização, aos administradores das empresas 
incluídas no PND, aos administradores das institti
ções públicas detentoras das ações dessas empre
sas ou gestoras do FND é vedado adquirir por si ou 
interposta pessoa ações ou bens, objetos do Progra
ma Nacional de Desestatização, bem assim partici
par da administração da empresa resultante do pro
cesso de alienação prevista por esta lei, estenden
do-se esta vedação por cinco anos, contados da 
data em que se afastarem daqueles casos. 

Esta lei entrará em vigor na data da sua publi
cação. 

Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Obri

gado. 
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. 
O SR. VILSON KLEINÜBING - Porque fui cita

do, peço a palavra, Sr. Presidente. 
0 SR. GERALDO MELO - Pois não, Sr. Presi-

dente. Eu agúaido a intervenção d() Senador. ' 
O SR. VILSON KLEINOBING - Parece que o 

dia começou meio tumultuado. Senador Lauro Cam
pos, ninguém precisa me dizer o que é ser sério e o 
que é ser honesto. E tainbém não preciso de lei para 
me dizer o que é seriedade e o que é honestidade. 
Evidente que é preciso lei contra homicldio, contra 
ladrão, contra isso e aquilo. O que eu não quero é 
criar uma discriminação, tanto que já disse que vou 
votar favorável. Daqui a pouco, porque Deputados 
Federais e Senadores conhecem todas as leis do 
Pafs e porque podem fazer leis estarão proibidos de 
ser donos de empresas, deverão ter suas contas 
bancárias totalmente abertas. Vamos criar uma carta 
discriminada Só isso que estou dizendo. Se alguém 
fizer alguma coisa errada no processo de desestati
zação, existe lei para prender. Ou não tem? Vou vo
tar favorável, porque acredito que oque está sendo 
colocado aqui não prejudica o processo de desesta
tização. Se criasse uma burocracia a mais, eu vota
ria contra, muito embora a idéia do Senador Pedro 
Simon seja ótima Nós temos lei do colarinho branco 
que continua Isso é o que quero dizer. 

O SR. PRESÍDENTE (Gilberto Mirailda) - Con
cedo a palavra ao Senador Lauro Campos. 

O SR. LAURO CAMPOS - O que eu queria di
zer, só para esclarecer, é que, ao defender o seu 
ponto de vista, a sua posição, que é a minha tam
bém, com a qual eu concordo, V. Ex• disse que exis
tem leis que não colam e não pegam, e essas são 
desnecessárias. Foi isso que entendi. Eu disse que 
se estendermos esta sua colocação, nós deveremos 
revogar também algumas outras leis, que obviamen
te não poderiam ser revogadas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, de 
certa forma, acredito que estamos numa discussão 
mais ou menos tautológica, porque estamos repetin
do e realimentando um conjunto de verdades óbvias. 

Na realidade, eu participo inteiramente da opi
nião do Senador Vilson Kleinübing, no sentido de 
que esse é um dispositivo legal que vai nos trazer e 
dar uma oportunidade de fazer uma declaração de 
boas intenções. Na verdade, a eficácia de um dispo
sitivo como este é igual a zero, mas nada impede 
que façamos uma declaração no sentido de que não ' 
se concorda com o comportamento nitidamente aéti
co, como seria o de alguém participar da gestão de 
um determinado programa e depois ser sócio dos re
sultados de um programa de ordem pública Do 
mesmo modo, seria inteiramente aético, por exem- · 
pio, que os membros do Conselho Nacional de De
sestatização - estamos fazendo uma lei para proibi
los de comprar- fizessem uma certinha circular para 
os amigos sugerindo que comprassem ação da em
presa tal e qual e recebessem uma comissão de 
10%, 8% ou 5% sobre a boa compra que seus ami
gos fizessem. Nós provavelmente precisaríamos de 
uma outra lei dizendo que receber comissão da 
compra feita pelos outros também não pode. 

Na verdade, há uma ética que é óbvia e não 
precisa estar escrita. Não é fato exclusivo do nosso 
Pafs haver desvios de comportamento em nosso 
Pafs. A gente se acostumou tanto a ler no jornal o 
que é notícia e como já nos ensinaram, já nos disse
ram tantas vezes, o jornal dá noticia do homem que 
mordeu a perna do cachorro; portanto, o jornal noti
cia o que se afasta do comum, do geral. Mas o povo 
brasileiro não é uma malta de bandidos ou ladrões. 
A gente toma uma atitude como se toda a sociedade 
fosse formada apenas por saqueadores e assaltan
tes. No meio do povo brasileiro há dois ou três mi
lhões de trabelhadores, por exemplo, no Rio de Ja
neiro, que acordam de madrugada e se penduram 
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naqueles trens sem nenhuma segurança, para che
gar, ao amanhecer, onde? Em nenhum ponto para 
matar ninguém. Três ou quatro rnühões de trabalha
dores saem de casa de madrugada para trabalhar. 
Essa é que é a grande característica do povo brasi
leiro. Mas a gente tem uma postura em relação à so
ciedade como se a mesma fosse formada apenas 
por essas pessoas que aparecem todos os dias nos 
jornais batendo a carteira da humanidade. 

Mas se é necessário fazer uma declaração de 
princípios, eu acho que a intenção do Senador Pe
dro Simon é alta, pois S. Ex" é um homem perma
nentemente preocupado com a seriedade, com a 
austeridade, com a preservação do patrimõnio públi
co, com a relação ética de quem se envolve com a 
vida pública e com a sociedade. Eu o admiro por 
essa fidelidade a esse discurso e a essa tese. 

Acho o substitutivo do Senador Eduardo Supli
cy um retoque muito adequado ao projeto. Votarei 
com o substitutivo, errbora concorde com o senador 
Vilson Kleinübing, ou seja, na realidade isso é muito 
mais um discurso do que um instrumento legal que 
tenha qualquer conseqüência prática. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Tem 
a palavra o Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, quero 
colaborar com o autor do projeto, Senador Pedro Si
mon, e também com o Senador Vilson Kleinübing. 
Eu quero dar um exemplo daquilo que falou o Sena
dor Vilson KleinObing. 

Há poucos meses eu apresentei um requeri
mento, nesta Comissão, solicitando informações ao 
Ministério das Comunicações. Todos conhecem uma 
lei que proíbe que no mesmo Estado uma pessoa fí
sica tenha dois canais cie televisão. Pois o Ministro 
da Agricuitura confessou publicamerrte que tinha 
dois canais de televisão e isso num jornal de circula
ção nacional. Eu fiz o requerimento no dia 20 de 
abril e no dia 28 de abril o Ministro da Agricultura 
transferiu para un diretor da televisão as suas ações. 
É o chamado testa-de-feno, ou seja. S. Ex" driblou a 
lei, pois do dia 20 ao dia 28 ele conseguiu transferir 
as ações e ficou em situação regular com a lei. 

Esse é Uri1 exemplo que dou para expiicar o 
que quis dizer o Senador Vilson Kleinübing. Mas eu 
não vou concordar com o fato de que ~ lei possa 
ser driblada A maioria é obrigada a obedecer à lei e 
só os poderosos é que conseguem fazer isso. 

Acho que essa lei do Senador Pedro Simon 
não é tão inócua, porque ela vai alcançar a maioria e 
só não vai alcançar os poderosos. Por isso, voto la

·. voravelmente à lei. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Lúdio Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO - Ouvi aterrtamente a 
argumentação dos companheiros. principalmente a 
do Senador Geraldo Melo, que disse que essa lei é 
melhor para discurso. Es!Ou pensando que ela é 
mais uma criação de burocracia para dificuitar a de
sestatização. 

Voto com o Relator porque considero a matéria 
suficientemente resguardada pelas leis existentes. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Concedo a 
palavra ao Senador Bello Parga 

O SR. BELLO PARGA - Srs. Senadores, gos
taria de pedir alguns esclarecimentos, porquarrto na 
Lei n2 8.031 o projeto, de autoria do Senador Pedro 
Simon, acrescerrta o § 22 estabelecendo proibição, 
vedação às pessoas, aos administradores, aos 
membros e servidores da administração federal en
volvidos no processo de desestatização. Em segui
da, vem o voto em separado do ilustre Senador 
Eduardo Suplicy, e o próprio Senador Pedro Simon 
diz que melhorou o projeto dele, no tocante ao § 22. 
No § 22, diz o Senador Eduardo Suplicy que aos 
membros do Conselho Nacional de Oesestatização -
constava no projeto do Senador Pedro Simon - as 
administradoras das empresas incluídas no Progra
ma Nacional de Oesestatização - constava no proje
to do Senador Pedro Simon - e agora incluiu uma 
categoria que são os administradores das instituiçõ
es públicas detentoras das ações dessas empresas, 
co-gestora do Fundo Nacional de Oesestatização. 
Quais seriam essas instituições públicas detentoras 
de ações das empresas? Isso não constava do pro
jeto de lei do Senador Pedro Simon; além disso, o 
que se errtende por gestora do Fundo Nacional de 
Oesestatização? Já há o Conselho Nacional. Eu fi
quei com dúvidas com relação a isso. Também veri
fiquei que no voto em separado, ou seja, no Substi
tutivo Suplicy, ele omitiu, deixou de lado aquela ca
tegoria -os servidores da administração federal di re
ta dos quais depende o curso dos projetos. Acho 
que essa é a categoria que seria objeto de mais cui
dados, pois eles não são administradores, eles não 
são trabalhadores das empresas; são servidores da 
administração fe>.deral direta e dos quais dapende o 
curso dos processos de alienação; aí é que, teorica
mente, poderia ocorrer um desvio de condula No 
entanto, não há, no Substitutivo Pedro Simon, men
ção a esses servidores. 

Havendo essa dúvida, Sr. Presidente, e verifi
cando, no voto do Relator, que a maléria eslá sufi
cierrtemente tratada na própria iei que o Senador 
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Pedro Simon deseja editar, acredito que isso não O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Senador, 
virâ causar nenhum óbice a que por vias sorrateiras hã informação de que devemos votar com o relatório 
alguém possa elidir alguma proibição nesse sentido. ou com o susbtitutivo. 
De uma certa forma seria inócuo e até mesmo admi- O SR. PEDRO SIMON - Não hâ ninguém que-
nistradores de empresas que estão no processo de tenha defendido o projeto original. O projeto original 
desestatização e que poderão ser até contra a de- é de minha autoria E eu, jâ de saída dele abri mão. 
sestatização, mas como foi uma decisão do Gover- Apoio o susbstitufivo: Então, estâ-se discutindo o 
no. com ou sem a anuência do Congresso Nacional, substitutivo ou o relatório, tudo contra tudo. 
se houve a desestatização, não vejo por que esses O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) -
administradores não poderiam participar da empresa (Procede-se à votação.) 
dela resultante, até mesmo porque eles eram contra Aprovado o subst~utivo, com o voto do Sena-
a privatização. dor Eduardo Suplicy. 

Nesse sentido, acompanho o voto do Relator. O SR. BELLO PARGA - Eu gostaria apenas 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Senhores, de esclarecer que, tendo sido aprovado o substituti-

acho que a matéria eslá suficientemente-esclareci- vo, ficaram fOra dessa vedação os servidores. da Ad-
da. Estamos hâ uma hora no primeiro ~em. ministração Federal Direta, de que depende o. curso 

Vamos dar início à votação. do processo de alienação que constava do Projeto. 

(Procede-se à votação.) 

O SR. ROMERO JUCÁ - Pela ordem, Sr. Pre
sidente. Nós estamos votando aqui, em primeiro lu
gar, o relatório, não é? São dois substitutivos. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Um só. V. 
Exª vota o relatório ou o substitutivo, um ou outro. 

O SR. ROMERO JUCA - Por isso é que estou 
dizendo que primeiro se deve votar o relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Não, vota
se um ou outro. 

O SR. ROMERO JUCA - Mas como é que se 
vai saber qual dos dois? 

O SR. PRES!DENTE (Pedro Piva) - Votaría
mos primeiro o relatório; se ele for rejeitado •.• 

O SR. ROMERO JUCA - Não, Senador. É sim 
ou não. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Sr. Presi
dente, acho que a dúvida susc~a pelo eminente 
Senador Bello Parga tem procedência Eu gostaria 
de compulsar o Regimento do Senado ou da Comis
são para ver se nós não teríamos que votar, inicial
mente, o relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) -V. Exª vota 
com o Relator ... 

O SR. ROMERO JUCA - Sr. Presidente, uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Pois não. 
O SR. ROMERO JUCÁ - Temos três opções 

nesse processo. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Não, duas. 
O SR. ROMERO JUCÁ - Não, temos três. Por 

isso a questão é pertinente. Podemos aprovar o re
latório ou o substitutivo, ou não podemos aprovar 
coisa nenhuma 

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Concedo a 

palavra ao Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO- Acho que V. Exª 

estâ enganado; O art. 23, citado no avulso é o· da Lei 
Jl2 8.031, Senador Bello Parga que estâ em vigor. 
Esses servidores da Administração Federal Direta 
estão responsabilizados no caput do art. 23, e a nos
sa decisão não alterou em nada. Dentro do art. 23, 
que estâ mantido, foi acrescentado, sem nenhum 
prejuízo de suas alíneas, um parágrafo. 

O art. 23 da Lei n"8.031 dispõe: .•. "são respon
sabilizados pessoalmente na forma da Lei .•• • 12, 22; · 
32, 4". 'Os servidores da Administração Federal Di
reta, de que depende o curso dos processos de alie
nação.' Isso não foi alterado. Foi acrescentado um 
parágrafo proibindo - era a intenção do projeto, é a 

. intenção do susbstitutivo - os membros do Conselho 
Nacional de Desestatização adquirirem ações ou co
tas das empresas estatais, o que não tem nada a 
ver com o ~m IV, V do caput do art. 23, que conti-
nua na sua integridade: · . 

. O SR. ROMERO JUCÁ - Perm~e V. Exa. um 
aparte? 

O SR. GERALDO MELO - Se eu estiver com a 
palavra, com muito prazer. 

O SR. ROMERO JUCA - (Inaudível. Fora do 
microfone) · 

O SR. GERALDO MELO - Perfe~mente, acho 
que foi retocando essa idéia do Senador Pedro Si
mon que o Senador Eduardo Suplicy elaborou um 
substitutivo. Ele, realmente, teve a intenção de modi
ficar o que o Senador Pedro Simon propôs. Tanto 
que elaborou um substitutivo para modificar a pro
posta do Senador Pedro Simon com a qual o autor, 
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Senador Pedro Simon, está de acordo. De forma 
que eu acho que o assunlo .•. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) • A matéria 
jâ foi aprovada, se os senhores quiserem reabrir a 
discussão vamos passar para uma outra reunião. 

O SR. GERALDO MELO - Nada mais a decla
rar, Sr. Presidente. Eslou de pleno acordo com V. 
Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Item 2: 
Concedo a palavra ao Senador Laura Campos 

para ler a matéria. Volo em separado do Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. LAURO CAMPOS - Substitutivo ao Pro
jeto de Lei do Senado nº- 172. Cria instrumentos de 
incentivo à produção. O Congresso Nacional decre
ta: 

Art 1"- Ficam as Câmaras Seloriais constituí
das aulorizadas a propor uma aliquota adicional de 
IPI com o objetivo de regular o mercado de produ
ção e consumo. 

Art 2" - As aliquotas serão variáveis e tempo
rãrias e incidirão sobre os bens e mercadorias es
cassos ou nos casos em que o volume ofertado es
teja aquém do volume demandado pelo mercado. 

Art 3" - As Câmaras Setoriais poderão propor 
medidas complementares visando o aumenlo da 
produção nos selores sob osquais incidam aliquotas 
adicionais referidas no art 1" desta Lei. 

Art 42 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Revogam-se as disposições em conltá-
rio. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Em discus
são. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao Senador Vilson Kleinu
bing. 

O SR. VILSON KLEINUBING - Srs. Senado
res. eu aqui queria fazer, desde já, minha declara
ção de volo e votar favorável ao relatório do Sena
dor Caries Patrocínio. !O muito complicada essa his
tória de ficar criando aliquota de IPI porque o merca
do está escasso. Depois, o mercadonão está escas
soe se solta-a a!iquota de !PL !sto-na-mão do-buro
crata de plantão é mLito perigoso. 

Queria recomendar aos Senadores que fazem 
parte da base de sustentação do Governo que vo
tem com o Senador Carias Patrocínio, porque não 
tem sentido isso. A regulação do mercado se faz de 
outra maneira. Estimula-se produção, abre-se mer
cado externo, diminuH;e o imposlo de importação, 
col~e imposlo de importação, ou coisa parecida. 
Mas deixar isso na mão de um burocrata de plantão, 

. que possa dizer que está escasso ouque não está 

escasso o produto é mu~o perigoso. Por isso, voto 
com o Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Concedo a 
palavra ao Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO- Para discutir, penso 
que o Senador Pedro Simon, que tem conhecimenlo 
da posição que defendo em relação a esse projeto, 
·desde o inicio. Votarei também com o Relator, Sena
dor Caries Patrocínio, entendendo, entre outras coi
sas, o seguinte: o propósito declarado, público, do 
Senador Pedro Simon é o de, na verdade, criar um 
mecanismo alternativo para a pohlica de juros altos. 
Substituiria os juros allos, manipulados por burocra
tas do Banco Central, por um imposto manipulado 
por outros burocratas. Na realidade, apenas enten
do, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, primeiro, hâ 
um risco muito grave, que seria o risco de, numa de
terminada eventualidade, o Governo que, hoje, utili
za-se apenas da taxa de juros, passe a se utilizar de 
dois instrumentos. Como o projelo não proíbe ao 
Governo subir a taxa de juros,podemos chegm: a 
uma situação em que sobe o IPI e taxa de juros con
tinue alta. Quer dizer, que em vez de termos um ins
trumenlo attemativo, apenas inventamos mais um, 

Para mim, esse é um risco extremamente ele
vado. Segundo, é que no, meu entender, todas as 
vezes que hâ uma economia parecida com a econo
mia de mercado, cria-se uma situação que sugere 
ao Governo a necessidade de criar algum tipo de ta
belamenlo. Isso é porque existe uma tendência de 
subir preços.A tendência de subir preços resulta de 
uma relativa falta de produto, isto é, o produto, a 
quantidade disponível é menor q!J';! a quantidade 
que se quer comprar. Por isso é que a tendência é 
subir. Ora, se o produto está escasso - tanlo que 
seu preço está subindo -, na hora que se tabela, de
sestimula o produtor e, ao se desestimular o produ
lo,tomar-se-â mais escasso ainda. Então, a pressão, 
no sentido de que ele suba, aumenta. T odasas ini
ciativas tomadas nessa direção, no mundo inteiro, 
tracassaram. 

Então acho que essa é uma idéia de grande 
conteúdo no sentido de que protesta contra essa po
lítica de juros exorMantes que está sufocando os 
agentes produtivos do pafs, mas cria um mecanismo 
perigoso que não chegará aos objetivos que se es
pera chegar com ela. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) -Concedo a 
palavra ao Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS- Ouvi, por duas ocasiõeS 
um pronunciamento do Senador Pedro Simon no 
plenário explicando esse projeto. Eu entendi a inten-
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ção. Só tenho um reparo a fazer com relação à ope- querer resolver o problema da-nõssa econoiíila ·na 
racionalidade desta medida, mas que a intenção é base de juros altos. Querer que o pobre cidadão que 
positiva, é positiva, por isso eu fico com a intenção. entra no cheque-especial pague 16% de juros, e 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva)- ConcedÕ a · achar que essa é a saída, e o Governo dizer com a 
palavra ao Senador Onofre Quinan. maior tranquilidade é a maneira de nós evitarmos, 

O SR. ONOFRE QUINAN - Sr. Presidente, Srs. porque se não tivermos juros altos, há muUo consu-
Senadores, não há nada mais perverso do que esta mo e a produção não acompanha o consumo, então 
política para deter o consumo de juros altos. Não há o juro é aito. Acho uma crueldade, além de uma ir---
nada,e talvez o Brasil não se recupere dos males responsabilidade - deixa só eu concluir que depois 
que esta política possa fazer à Nação brasileira. darei o aparte a V. Ex• com o maior prazer - nossa 

Este projeto que foi defendido há poucos dias de não encontrar um sucedâneo. 
pelo Senador Pedro Simon, eu também tive a opor- Vamos fazer justiça. O Governo está encon- · 
tunidade de falar com o Ministro da Fazenda, já fale- trando o sucedâneo, o Governo agora mandou para 
cido, Sr. Oilson Funaro, sugeri a ele que não subisse o Congresso Nacional um projeto de lei onde quer 
os juros, subisse os impostos. Por que subir os irn- substituir a política de juros altos através do emprés-
postos? Se é para reter a demanda, ainda pode ha- timo compulsório. Ele quer botar, como tem muito 
ver algumas distorções, mas há o benefício. O Go- consumo e a economia está crescendo e as pes-
vemo arrecada mais e este dinheiro que estaria na soas estão comprando mais, isso é meio relativo 
especulação pelo preço alto do produto seria revef'li.. porque a gente abre as páginas dos jornais de hoje 
do em benefício do povo e da coletividade, portanto, e vê que as fábricas de automóveis estão demitindo 
voto a favor desse projeto e acho que dentre os ma- mil e não sei quantos trabalhadores lá do ABC, que 
les o menor. é o setor que tem mais desenvolvimento e que está 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Senador mais tranquilo. Imaginem o resto, imaginem o setor 
Fernando Bezerra, acho que o objetivo do nobre Se- calçadista do Rio Grande do Sul, onde cinquenta mil 
nador Pedro Simon foi dos melhores. Estaria apoian- foram demitidos. Mas o Governo continua a dizer 
do este projeto não fosse a lucidez com que o Sena- que tem que estimular a queda do consumo, pois o 
dor Geraldo Melo aqui coloca de que esse mecanis- Brasil está crescendo muito. 
mo não elimina a elevação de juros, que é perversa, o SR. GERALDO MELO - V. Ex" me permite? 
que é como coloca o Senador Onofre Quinan, irrecu- o SR. PEDRO SIMON _ Só para concluir. 
perável para o país. Mas se nós tivéssemos a certe- Como sei que v. Ex" está do outro lado, deixa eu ex-
za de que o projeto do Senador Pedro Simon elimi- por 0 meu lado. Darei em seguida o aparte, com o 
naria a política de juros eu votaria favorável. maior prazer. 

Como não, voto com o Senador Gar!os Patrocí- 0 Governo já tem uma outra proposta. Quer 
nio. criar o empréstimo compulsório para combater a alta 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) .. Con- · demanda, principalmente para quem ganha salário, 
cedo a palavra ao Senador Pedro Simon. e salários altos. Para que empréstimo compulsório? 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, creio Para tirar dinheiro do bolso do cidadão, que está 
que esta matéria realmente é deiicacfa Mas na ver- comprando demais e vai fazer subir os preços. 
dade, Sr. Presidente, nós estamos vivendo ao longo Essa é a proposta do Governo, que não aceita 
da história uma política severa de juros altos e se o meu projeto, mas apresenta esse. 
muda tudo nesse País. Tivemos o regime do Sr. Em segundo lugar. o meu projeto foi mal apre-
João Goulart que disseram que era de esquerda, ti- sentado, tenho a modéstia de reconhecer. O substi-
vemos militares, tivemos o Sr. Fernando Collor de tutivo do Senador Eduardo Suplicy está perfeito. Eu 
Melo, o Sr. Itamar Franco e estamos oom o Si. Fer- não consigo me perdoar como assinei isso. Quem 
nando Henrique Cardoso, mas os juros não mudam. digitou, alterou, fez modificações, e só fui ver depois. 
Não se encontrou nenhum sucedâneo à taxa de juro o meu projeto, da forma como foi apresentado, diz: 
alto. "Fica criada a alíquota do IPI". Aí o Relator e os no

Fico impressionado porque na verdade se vê 
essas coisas e essas coisas ·continuam, como diz o 
Senador Onofre Quinan, não há nada de mais ab
surdo, não há nada de mais escandaloso do que a 
política de juros aUos deste pafs. Querer inflacionar, 

bres Senadores vêm dizer que o Senador Pedro Si
mon está querendo criar uma nova alíquota do I PI, o 
que é uma barbaridade. O Senador Pedro Simon 
não está criando alíquota nenhuma Ela já existe. O 
Governo pode aumentar e baixar alíquota Está na 
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lei a que me refiro, a Lei 4.502, de 20 de novembro coisas que são feitas de fonna provisória viram per-
de 1964, e suas a~erações, dadas pelo decreto de rnanentes, quando é para atingir o consumidor. Ago-
17 de dezembro de 1971. Já existe a possibilidade ra que es5e projeto, perdoem-me a sinceridade, não 
de o Governo aumentar o !PI, ou abaixar quando é de·se rejeital1 E já estou meio acostumado a ser 
quiser, abaixar o !PI a zero ou aumentar quantas ve- considerado um· sonhador, com boas idéias mas 
zes quiser. Qual é a inovação que o Senador Pedro sem nenhuma conclusão, que está sonhando com 
Simon está apresentando? Que, ao invés de ficar um Brasil ético, um Dom Quixote, que tem que ser 
nas mãos dos burocratas, como diz V. Ex", a deci- entendido. Não vejo assim. Vejo, em primeiro lugar, 
são de baixar ou não baixar - vo~ e meia, baixa que o Relator cometeu um profundo equívoco quan-
para importar, como já acontece, para prejudicar o do disse que estou criando algo. Não estou criando 
produtor nacional - vá para urna câmara selaria! nada. Já existe. O que estou dizendo é que isso que 
(Não é verdade que substitui burocrata por burocra- já existe, que é a possibilidade de a Fazenda baixar 
ta), um dos melhores setores que funcionam no go- a zero ou aumentar a 10, seja feito lá na Câmara 
vemo. Se dependesse de mim, devia funcionar com Setorial. 
várias câmaras setoriais. 

Defendo há muito tempo a criação de urna câ
mara selaria! para a agricultura, em que se senta
riam à mesa o Banco do Brasil, os empresários e os 
produtores, para poderem falar, para poderem disCu
tir. Hoje o produtor. rural não pode dar palpite, não 
pode falar. O governo achou que era importante o 
automóvel e criou a câmara selaria! da indústria au
tomobilística. Deu certo. Sentam-se à mesa à indús
tria automobilística, o governo e sindicatos. Por que 
não fazem o mesmo com a agricultura. Por que não 
sentam à mesa de urna câmara setorial da agricultu
ra os banqueiros, os empresários e os produtores, 
para discutirem o preço, para discutir a questão? En
tão, câmara selaria! não é substituir um burocrata 
por outro burocrata. 

Hoje, aumentar !PI, baixar a zero, já existe, eu 
não estou criando nada O que eu quero com meu 
projeto é que o assunto vá para uma câmara setorial 
para ser analisado, em função do interesse do País. 
Por exemplo, televisão. Está sobrando televisão? 
Está. Temos televisão à vontade? Deixa vender tele
visão. No ano passado, o Brasil, que no ano retrasa
do tinha produzido 2 milhões e 500 mil aparelhos de 
televisão, no ano passado, por vários motivos, inclu
sive a Copa do Mundo, produziu 4 milhões e 300 mil 
aparelhos de televisão e vendeu tudo. Quando da 
Copa do Mundo, não havia mais aparelhos para 
vender. Nem havia cómo importar lá para Manaus, 
porque urna peça, se não me engano, o tubo de 
imagem, estava em falta no mundo inteiro. O que fez 
o governo? Aumentou o imposto sobre aquele apa
relho, para diminuir a procura. Tem ·razão o nobre 
Senador pelo do Rio Grande do Norte quando diz 
que daqui a pouco nós corremos o risco de ter juro 
alto e imposto alto. Eu até acredito que essa preocu
pação exista, porque - deste governo, não - dos go
vernos geralmente esperamos tudo. Quer dizer, as 

Há nisso dois obje!ivos: dar aumento, se existe 
fa~. porque esse objetivo de dar incentiva a produ
zir. Olha, aumentou porque está faltando. Vamos 
produzir. Agora, Sr. Presidente. conheço três soluçõ
es hoje: juro alto, que é o que está aí, porque não te
mos outra condição senão dar juro alto; o emprésti
mo compulsório, que é como o Governo quer a<;ei
tar; ou urna fonna, como se viu na televisão. Poderia 
haver urna quarta, mas vejo tanta gente interessada 
em dizer que o projeto é ruim e não vejo ninguém 
apresentando uma proposta aliemativa, Sr. Presi
dente. Aliás, a única proposta que vi, alternativa ao 
meu projeto, é a do Governo, com o empréstimo al
ternativo. 

O SR. VILSON KLEIN03JNG -Queria fazer al
gumas observações aqui, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. Em primeiro lugar, sobre essa questão dos ju
ros. Estou desde o início do meu mandato aqui nes
ta Comissão e sou o primeiro a reclamar dessa taxa 
de juros; sou o primeiro a dizer que essa taxa de ju
ros é a segunda fonna mais hedionda de concentra
ção de renda depois da inllação. E todos sabem que 
essa taxa de juros aí está principalmente porque os 
administradores p(blicos neste Pais, há muitos 
anos, gastam mais do que arrecadam. É só este o 
problema 

Se os bancos não tivessem governo para to
mar dinheiro emprestado, os juros estavam baixos. 
Não tenham diNida a respeito disso. Rco até triste 
quando vejo o Ministro da Fazenda dizer que a dívi
da do Brasil é pequena, comparada com o que deve 
a Itália, que deve 1 00% do PIB. Na Itália, entretanto, 
porque há outros tomadores e como as operações 
são de longo prazo, a taxa de juros é baixa 

Então, o que acontece realmente: o endivida
mento pCblico do Brasil é 40% do PIB, mas o custo 
desses 40% é mlito maior do que os 1 00% da Itália, 
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porque tem um Governo que faz isso. Todos os Go- O SR. PRESIDENTE· (Pédro Piva) - V. Ex• não 
vemos, todos os Governadores agora estão fazendo concon:la? 
antecipação de receita, com garantia de ICM. Alguns O SR. GERALDO MELO - Não. ailero fazer 
fazem no banco que oferece pelo menor preço. Pe- minha intervenção. 
gando-se os relatório~ da Comissão de Assuntos O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Pois não, 
Ei:onõmicos, pode-se ver que o mesmo banco, no Senador Geraldo Meta:· 
mesmo dia, cobrou TR mais 5% de uma prefeitura e O SR. GERALDO MELO - Realmente, o reló-
cobrou TR mais 4% de uma outra prefeitura Há um gio sugere uma aceleração, mas não podemos ter 
pedágio nessa história. É obrigado a ter. essa pressa toda. Trata-se do debate d\'l uma ques-

Então, não é juro que resolve o problema do tão que está no centro do sofrimento dos agentes 
consumo. Não tenho dúvida a respeHo disso. O que produtivos do Brasil neste momento, e esta Casa, o 
o Governo pode fazer em um curto espaço de tempo Senado Federal, é o lugar para se discutir esse as-
é tocar juros no cartão de crédito, no comércio. Os sunto; e esta Comissão é o lugar do Senado Federal 
juros já foram baratos aqui, mas o comerciante eleva para se tratar desse assunto. 
a taxa de juros quando faz o parcelamento. O em- Primeiro, quero dizer ao Senador Pedro Simon 
presário é assim e não se pode controlá-lo. Como se que S. Exª fala com tal elegância, com tal veemên-
controla a demanda no País? Ou por aumento de cia, com tal convicção, que tenho de me segurar 
preço - o mercado regula .• Aiiás, em país civilizado, muoo nas minhas próprias convicções para não ade-
quando a demanda é maior, o preço baixa No Bra- rir à sua posição. 
si!, não: quando a demanda é grande o preço sobe, Segundo, queria lhe deciarar que o seu discur-
até porque as pessoas vão ganhar menos por unida- so, a sua argumentação contra o uso desmedido, 
de. Ou - há um outro mecanismo para retirar a capa- escandaloso e imoral que está sendo feHo da taxa 
cidade de consumo - o desconto de imposto de ren- de juros, tem o meu apoio mats integral e entusiásti-
da na fonte. O desconto de imposto de renda na fon- co. O Governo não pode continuar fazendo isso - V. 
te é o maior tomador de consumo, que aliás é o que Exª tem toda a minha solidariedade. 
o Governo deveria ter utilizado, em vez dos juros ai- Entendo, porém, qUé o instrumento para subs-
tos, porque esses juros aitos foram praticados pura tiltir esse mecanismo nefasto que está destruindo a 
e simplesmente para controlar o comércio, lá na capacidade produtiva do País, infelizmente, não foi 
ponta encontrado pelo projeto de V. Ex". Por isso, estou 

Agora, estamos falando em !PI. O !PI, pela re- contra o projeto. Não que eu esteja a favor da taxa 
forma tributária, não existe mais. Quem ler o projeto de juros, mas precisamos continuar buscando um 
de reforma tributária, no que se refere a er!l>réstimo instrumento que ainda não foi encontrado. 
compulsório, que também é uma forma de conter 
demanda, verá que não existe mats IPI. Então, esta 
é a minha preocupação. Ainda há o ICMS federal, 
que ainda vai ter - o Senado ainda vai definir as ali
quotas dessa hipótese. 

O SR. PEDRO SIMON - Com toda a sincerida
de, acho que este argumento tem conteúdo. Acho 
que deveríamos retirar esse projeto, deixar na gave-. 
ta ••• 

O SR. VILSON KLEINOBING - Tudo bem, 
para esperar a reforma tributária Aí sim. 

O SR. PEDRO SIMON - Esse argumento rem 
lógica. Não sabemos para onde vai. Com isso, con
cordo: retira-se o projeto, coloca-se na gaveta, e va
mos ver o que virá por aí. 

O SR. PRESIDENTE (Pedro Piva) - Perfeito. 
Creio que todos os Senadores concordam. Foi uma 
boa solução. 

O SR. GERALDO MELO- Não, Sr. Presidente, 
eu não concordo. · 

Sobre a taxa de juros, queria dizer que acom
panho, primeiro, a competência com que o Senador 
Vilson Kleinlbing discute essa questão. Tenho 
acompanhado a sua posição muito clara de que taxa 
de juros é alta porque o endividamento do setor pú
blico é alto. S. Ex• é contrário à taxa de juros altos, 
não gosta, conforme acabou de dizer. Repetindo as 
palavras-de S. Ex": tem ódio de banco e de taxa de 
juros. 

Porém, somente não concordo com S. Ex" 
quanto à fatalidade desse juro alto pelo fato de que 
o Governo deve. O Governo está pagando juros al
tos porque quer. Essa é a razão. Na realidade, de 
um lado, está o Governo - mas o Governo é um to
mador único, um tomador privilegiado. O que acon
teceria com o sistema bancário se amanhã, pela ma
nhã. as autoridades econõmicas do Brasil comuni
cassem ao sistema bancário que não renovariam 
nenhuma das operações com essa taxa que está 
sendo imposta ao Governo? Se os bancos não ne- . 
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goelassem uma nova taxa com o GoVerno, quebra- noura Antes de fazer isso, chegaram algumas se-
riam. O sistema bancário não tem capacidade de re- nhoras envolvidas em movimentos de caridade e pe-
sistir a uma posição enérgica do Governo dizendo diram a ele a doação das cenouras. Ele fez. Na-
que quer baixar essa taxa. Essa taxa de juros alta é nhum produtor do mundo pode vender mais bara10 
uma decisão que não tem nada a ver com o marca- que esse homem vendeu. O preço foi zero. Não se 
do, não ·tem nada a ver com o sistema econõmico. O trata, portanto, de que o produtor brasileiro produz e 
juro é uma decisão burocrática. coloca caro o seu produto no mercado. Importa-se -

Aí está, neste final de semana, reiteradamente, a importação é necessária, sou a favor da abertura -
declaração do Presidente do Banco Central, a quem para que o produtor brasileiro tenha coflllelitividade, 
admiro muito, por quem tenho um grande respeito, produza a baixos custo, esforce-se para reduzir cus-
em quem reconheço urna tremenda COillJetência. O tos e leve a nós, consumidores, um produto barato. 
que disse S. 8"7 "Esqueçam juro, porque o juro vai O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Sr. 
continuar al10." E quem foi que disse isso a ele? Foi Geraldo Melo, peço que V. Exª conclua. Há mais dois 
o Divino Espírito San10 que informou a ele que o oradores. 
mercado vai exigir que o juro continue alto? Não. O SR. GERALDO MELO -Vou concluir, desde 
Essa é a sua convicção. 'É· a convicção da estrutura que eu termine qe expor meu raciocínio. 
de pensarnen10 do Banco Central, mais do que do Vendendo por zero, doando, chega-se a um 
Ministério da Fazenda, que decide que o juro vai preço que não é possível reduzir, a não ser que o 
continuar alto. produtor pague a quem levar sua cenoura. 

Na ·realidade, sou daqueles que pensam que No dia seguinte, minha mulher comprou no su-
toda essa parafernália do sistema econOmico, desde permercado de Brasrua cenoura da França, dois qui-
sistema bancário, desde instrumen10s de crédito, los e meio de cenoura francesa, por R$6, de ótima 
desde os mais diferentes tipos de papel, que tudo qualidade. Na rearKlade, porque é possível um pro-
isso é um conjunto de instrumen10s de que a alivieis- dutor de cenoura da França colocar a cenoura num 
de econOmica se serve para atingir o seu único obje- supermercado de Brasllia? Só é possível porque lá 
tivo. Só existe um objetivo na atividade econõmica - qualquer produtor po setor ruial recebe um subsidio 
que não é manter taxa disso, nem daquilo, nem in- fantástico. Esse não é o custo de produção do agri-
formar qual foi o IPC do mês, nem qual é a taxa de cultor francês; é urn custo a que se chega porque o 
desvalorização da moeda. A finalidade da economia produtor francês recebe dois ou -três quilos de ce-
é prover as pessoas, os indivíduos dos bens e dos noura em dinhtliro para cada qLilo que produz. Aí 
serviços de que elas necessitam. manda para cá e obriga o produtor de cenoura do 

o que está havendo há trinta anos neste Pais? Brasil a dar a cenoura dele de presente. porque não 
Esta haVendo há trinta anos neste País um deseqLi- é possível competir com a importação de subsídio. 
líbrio · entre o volume de demanda que chega ao Portan10, subsc;·evo a posição de V. ExA no 
mercado e o montante de bens disponíveis para sentido de que essa é urna política iníqua, que se 
atender essa demanda. Só isso. Mais demanda do mantém porque convém manter. O endividamen10 
que oferta. E nós só descobrimos até hoje um carni- do se10r público contribui. Mas esse juro já teria sido 
nho de segurar a demanda. E eu não vi ainda ne- derrubado se houvesse a decisão politica de derru-
nhuma proposta para dizer: vamos segurar a de- bar. 
manda por seis meses enquanto esse programa de 
crescimen10 da oferta dá resiJtado. No dia que tiver
mos um programa _de crescimento da oferta. aí sim 
poderemos considerar que as coisas mudaram. Mas 
não existe nenhuma preocupação com retação ao 
fa1D de que temos excesso de demanda. que é o 
mesmo que dizer que temos insuficiência de oferta. 
Vamos derrubar a demanda ou vamos subir a oferta. 

Estamos realmente praticando alguns absur
dos, dos quais um dos maiores é o Brasil importar 
subsídio, como estamos fazendo. O Brasil inteiro viu 
na televisão, há três semanas, a história de um pro
dutor do Paraná que ia destruir sua plantação de ce-

Apenas não posso concordar com o proje1ll 
porque, como disse, não oferece a alternativa que a 
economia nacional busca para a taxa de juros. Des
culpe-me, Sr. Presidente, por ter ultrapa.ssado o 
tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Carlos Patrocínio. 

O SR. CARLOS PATROCINIO- Sr. Presiden
te, jã tivemos a oportunidade de discutir esse proje1D 
de lei durante o mês de agosto passado. Pode-se 
perceber que, em que pese - mais urna vez precisa
mos frisar isso - o esforço, o denodo, a luta do emi
nente Senador Pedro Simon pela moralização do . 



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

386 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

nosso País, ele carecia de substância, mesmo por
que o instrumento que pretende introduzir na econo
mia nacional jã existe. 

Quando o Senador Eduardo Suplicy solicitou 
vista do projetO, temi - na oportunidade disse de viva 
voz à Comissão - que ele tivesse dificuldade de apri
morar o projeto de lei. Hoje o Senador Pedro Simon 
diz que o substitutivo do eminente Senador Eduardo 
Suplicy aprimora. Mas quero questionar, porque não 
vejo qualquer aprimoramento no que diz respeito ao 
substitutivo apresentado a esse projeto de lei, já que 
no arl 4!' do projeto original do eminente Senador 
Pedro Simon está escrito: 

"As câmaras setoriais constituídas terão a tare
fa de observar o mercado e propor as alíquotas a 
serem adotadas ou alteradas, com objetivo de regu
lar o mercado de produção de consumo." 

Diz o eminente Senador Suplicy, no seu substi
tutivo: 

"Ficam as Câmaras setoriais constituídas auto
rizadas a propor alíquota adicional do I PI". 

lpsis literis o que estabelece o art. 4!' do proje
to original do eminente Senador Pedro Simon. 

Gostêi muito das ponderações do Senador Ge
raldo Melo, que não acrescentei no relatório. O que 
o Senador Pedro Simon gostaria, na realidade, seria 
estabelecer um paralelo entre as taxas de juros ele
vadas, a que todo o Congresso Nacional se tem co
locado em oposição. Só que não inova. O fato de 
aumentar a alíquota de IPI não vai baixar as taxas 
de juros. E é instrumento que o Governo jã dispõe, 
Decreto Lei rt> 1.199, de 1971. Sobe e desce alíquo
ta na hora que quer. E através de que órgão o Poder 
Executivo faz isso? Através do Conselho Monetário 
Nacional, através das câmaras setoriais, que foi 
quem justamente subiu as alíquotas dos automóveis 
importados e dos fabricados nacionalmente. 

Portanto, em que pese a essa boa vontade, 
gostaria de ver esse projeto de lei ser votado hoje, 
mesmo porque o que está se propondo, de se enga
vetar projeto de lei, nunca vi· acontecer aqui. Ou se 
vota e aprova ou se rejeita. O Senador Pedro Simon 
pode aproveitar e apresentar um outro projeto de lei. 
Quanto ao procedimento de engavetar, eu não con
cordaria jamais, a não ser que o Regimento assir' o 
permita 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Se

nador Carlos Patrocínio, informa o Senador Pedro 
Piva, que estava à frente ~dos trabalhos na Presidên-. 
cia, que o Senador Pertro Simon retirou o projeto. 

Não retirou?(Pausa) 

;;om a palavra o Senador Lauro Campos. 
O SR. LAURO CAMPOS - Raras vezes, tenho 

assistido, nesta Comissão, a uma discussão. tão am
pla e aprofundada sobre a matéria. Realmente, o 
problema que vem à tona é avassalador. 

Para mim, a taxa de juros no Brasil é elevada 
porque o Brasil é uma bancocracia, isso vemos mui
to bem. TIVemos uma lei que não pegou. Aliás, é do 
velho Código Comercial. A taxa de juros estava fixa
da em 12% ao ano. Na medida em que os bancos 
cresceram no Brasil, a partir da década dos 40, en
tão, o Supremo Tribunal começou a mudar sua juris
prudência e aceitar uma série de taxas e sobretaxas 
e acabou permitindo a fiberdade total para o aumen
to da taxa de juros. 

A partir daí, nunca mais conseguimos colocar 
cobro a essa elevação, a essa agiotagem oficial, 
principalmente a partir do Banco Central, quando 
tudo ficou mais difícil. No meu entender, apenas o 
Banco Central teria o poder de fazer isso, o que é 
uma idéia magnifica que rutivo hã muito tempo: 
substituir a privatização do imposto, porque juro é 
um irq:Josto privado. Quem embolsa os juros são os 
banqueiros, enquanto os impostos são o juro p(bli
co. Seria muito melhor se houvesse realmente ex
cesso de consumo e de demanda, fenômeno em 
que não acredito, num País que tem R$1 00 de salá
rio mínimo - a França tem 1.400 de renda per capi
ta, agora vai passar para 1.800 a 2 mR, o Japão tem 
33 mil. Se fosse assim, esses países teriam a maior 
inflação do mundo. A taxa de juros nesses países é 
de 6, 7% ao ano. Taxa de juro não controla a infia
ção. 

E não, só o Banco Central teria poder de fazer 
isso. Foi a proposta inicial do Senador Pedro Simon. 
Passaram-se sete anos sem que os economistas e 
os econometristas soubessem o que é 12%, e não 
conseguiram regulllJ' 12% ao ano. É muito difícil sa
ber o que é 12% ao ano. 

A idéia é magnífica tanto quanto, Senador Pe
dro Simon, essa mudada aqui pelas sugestões das 
câmaras setoriais. A idéia é magnífica, mas de muito 
difícil execução, principalmente porque a taxa de ju-
ros é um fenômeno cultural. . 

Na Idade Média também se proibia o consumo, 
tal como essa modernidade que aí está. Considera
va o consumo como pecado e queimava as pes · 
soas. Inclusive há um livro chamado "A Inquisição 
na Espanha" que relata esse fato. Fala da madre 
que começou a escrever cartas para o Torquemada 
dizendo que ela tinha sonhado que estava comendo 
uma carne de porco à noite. Na terceira carta, o Tor-
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quernada perdeu a paciência com aquela consumi- para a agropecuãria brasileira algum interesse ní1mi-
dora pecaminosa e gulosa e mandou queimar a frei- testado nesse projeto. Mtito obrigado. 
rinha O SR. PRESIDENTE {Gilberto Miranda) - Con-

Estarnos aqui queimando os consumidores que cedo a palavra ao Senador Lúc:lio Coelho. 
jã estão mais do que consumidos por R$1 00,00 por O SR. LÚDIO COELHO- Estam()s-dando mui-
mês. Não é possível consumir menos do que isso. to realce aos juros nesse projeto do Senador Pedro 
Ao invés de enxugarmos os bolsos dos banqueiros. Simon; precisamos estar atentos a isso. Nós, aqui. 
os bolsos daqueles que têm renda elevada, enxuga- no Senado, temos muitO a ver com os juros altos 
mos o dos trabalhadores e o de funcionãrios públi- que estão praticando no País. Estamos autorizando 
cos. Isso é um absurdo. Tudo não passa. se não es- permanentemente o aumento da dívida dos Estados 
tou enganado, de urna grande armação para se jus- ou a rolagem da dívida dos Rs!ados. Então a res-
tificar esses juros elevados. ponsabilidade por esses juros altos estã muito es-

Eu gostaria de ver transformados esses juros treitamente ligada ao comportamento do Senado. 
em imposto. Ao invés de banqueiros serem os arre- Essa é a minha-avaliação. Voto pela retirada da pro-
cadadores, que seja o Governo o arrecadador. Es- posta do Senador Pedro Simon do projeto. 
tou de pleno acordo. O SR. PRESIDENTE {Gilberto Miranda) - Não 

Era o que tinha a dizer. hã mais ninguém para discutir. 
O SR. PRESIDENTE {Gilberto Miranda) - Con- Senador Pedro Simon, V. Ex• então pede que 

cedo a palavra ao Senador Vilson KleinObi ng. · seja retirado da pauta? 
O SR. VILSON KLEINüBING - A idéia do Se- Com a palavra, para discutir, o último orador, 

nador Pedro Simon não se vai discutir, mas o !PI Senador Eduardo Suplicy; depois, retiraremos o pro-
realmente é um imposto que estã sendo eliminadO jeto da pauta : 
do sistema financeiro brasileiro, porque estã sendo O SR. EDUARDO SUPLICY - Apenas para_ di-
substituído por um outro ICMS. Hã também o fato de· zer, Sr. Presidente, que, neste momento em que_ se 
que mais de 60% da economia brasileira não tem aprofunda um processo recessivo, estã havendo um 
IPI: os serviços, a cenoura, a batata O !PI estã em · entendimento de empresãrios e trabalhadores, inclu-
alguns produtos industriais, e agora inclusive hã ten- sive por intermédio das câmaras setoriais,prOpondo 
dência da isenção para insumos agrícolas. r.lOdificações como as que estão sendo levadas ao 

Isso ludo é inócuo, não levarã à solução ne- Governo. 
nhuma A posição do Senador Caries Patrocínio é O espírito do projeto do Senador Pedro Simon, 
correta: vamos rejeitar esse projeto, vamos aguardar com essa sugestão de, por intermédio das câmaras 
a reforma tributãria; depois, vamos examiná-lo de setoriais, providenciar-se modificações nas alíquotas 
novo. Depois vamos pedir ao nosso querido Sena- de !PI, é na direção daquilo que os próprios setores, 
dor Pedro Simon, com sua experiência, que, com tanto empresariais quanto de trabalhadores, estão 
base na nova estrutura tributãria, proponha-nos um vendo como uma necessidade. 
instrumento alterativo em juros para a contrademan- Era o que tinha a dizer. 
da Aí podemos trabalhar a respeito disso. O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Item 3. 

O SR. PRESIDENTE {Gilberto Miranda) - Con- Relator Senador Osmar Dias, projeto da Sena-
cedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. dora Marluce Pinto. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, os Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 
argumentos jã levados a eleito nessa reunião de O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, o proje-
certa forma são os ar:gumentos que eu gostaria de to, de autoria da Senadora Marfuce Pinto, pretende 
fazer. Assim, darei só uma informação: estamos par- deduzir o Imposto df: Renda devido pelas instittiçõ-
ticipando de um grupo de trabalho especifico para o es financeiras públicas. Essa proposta limita que 
setor agricultura, criando um fundo para o apoio à 50% do Imposto de Renda devido seja deduzido 
agropecuãria brasileira. O assunto tratado nesse para as instituições financeiras públicas que finan-
projeto do Senador Pedro Simon também estã sen- ciem pequenos e minis produtores rurais, desde que 
do debatido. Estamos fazendo isso paralelamente à a correção monetãria não ultrapasse o limite de 
discussão da reforma tributãria Eu queria apenas 50%. Com isso, perde-se a oportunidade da tributa-
dar essa informação para que lodos saibam que hã ção porque o Governo estabeleceu urna taxa reler-
essa preocupação no Congresso Nacional; por cer- encial de juros de 16% anuais, e também é inconsti-

. to, vamos consaguir agregar dentro desse fundo tucional. 
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O art 173, § 1 • diz o seguinte: 
"§ 1 • A empresa pública, a sociedade 

de economia mista e outras entidades que 
explorem atividade económica sujeitam-se 
ao regime jurídico próprio das empresas pri
vadas, inclusive quanto às obrigações traba
lhistas e tributárias." 

"§ 2• As empresas públicas e as socie
dades de economia mista não poderão go
zar de privilégios fiscais não extensivos às 
do setor privado." 

Tendo restringido a concessão do benefício fis
cal às instituições financeiras públicas, o projeto 
contrariou os dispositivos transcritos, uma vez que, 
no Brasil, as instituições financeiras públicas que 
realizam operações de créditos com particulares re
vestem a forma de empresas públicas e de socieda
de e de economia mista. 

Portanto; é inconstitucional, Sr. Presidente; o 
projeto, além do mais, não cunpre a determinação da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, que conãJCiona a con
cessão, ampliação de incentivos, isenção ou benefício 
de natureza tributária ou financeira à indicação da esti
mativa de renúncia de receita, indicação das despe
sas em idêntico valor que serão anuladas. 

Em vista do exposto, votamos pela inconstitu
cionalidade do projeto de lei e, quanto a mérito, pela 
sua rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão o projeto. 

O SR. BENI VERAS -Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con

cedo a palavra ao Senador Beni V eras. 
O SR. BENI VERAS - Gostaria de pedir vista 

desse projeto. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Fica 

concedido o pedido de vista ao Senador Beni V eras. 
Item 4. Projeto não terminativo, autoria do Po

der Executivo, Relator Senador Carlos Patrocínio. 
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presiden

te, o parecer é da Comissão de Assuntos Económi
cos sobre o Projeto de Decreto Legislativo n2 78, de 
1995 que homologa ato do Conselho Monetário Na
cional, que autorizou a emissão de papel-moeda do 
exercício de 1990, novalor de Cr$461 bilhões e 300 
milhões. 

Portanto, Sr. Presidente, é um projeto igual a 
vâriosoutros que ocasionalmente tramitam por aqui. 
T rata.:se ·apenas de referendar atos jâ praticado pelo 
Conselho Monetário Nacional. Não hã como questio
nar, e o nosso parecer é pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. (Pausá) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer seo otados.(Pausa.) 
Aprovado. 
Item 5 - Projeto não terminativo de autoria do 

Executivo, Relator Senador Esperidião Amin. 
Peço ao Senador Pedro Simon que leia o pare

cer. (Pausa.) 
Peço ao Senador João Rocha que leia o pare- ·-

cer. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -8r. Presidente, 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con

cedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio. 
O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Sr. Presiden

te, eu gostaria de dizer a V. Ex• que esse projeto po
deria ser deixado para uma outra oportunidade ten
do ém vista a sua complexidade e a ausência do 
eminente Senador ESperidião Amin, Relator de ofí
cio, caso o Senador João ROCha não se manifeste 
contrariamente. 

O SR. JOÃO ROCHA - Eu me manifesto de 
acordo com a decisão da maioria 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Os 
Srs. Senadores estão de acordo?(Pausa) _ 

O projeto, então, será retirado de pauta e apre
ciado na próxima reunião. 

Item 6: Projeto do Deputado !-!élio Dallavechia 
(?), Relator: Senador Leomar Quintanilha 

Não estando presente o Relator, ~'eç<l ap Se
nador Eduardo Suplicy que proceda à leitura do rela
tório. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, o projeto dispõe sobre a contraparti
da ... 

(Leitura do parecer.) 

O SR. PRESIDENTE: (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, permane

çam sentados.(Pausa) 
Aprovado. · -
Item 7: Projeto de autoria do Poder Executivo. 

Relato.: Senador Canos Patrocínio. 
Com a palavra o Relator. 
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O SR. CARLOS PA TROCINIO • Sr. Presiden- O SR. RELATOR (Eduardo Suplicy)- 1 

te, igualmente ao projeiO que anteriormente relata- (Leitura de parecer.) 
mos, trata-se de homologar aiO do Conselho Mone- O SR. PRESIDENTE IGilberiO Miranda) - Em 
tário Nacional que autorizou a emissão adicional de discussão. 
papei moeda no exercício de 1991 - de O SR. LÚCIO COELHO- Peço a palavra para 
CR$1.822.ooo.ooo.ooo.ooo,oo (um trilhão, oitocen- discutir. 
tos e vinte e dois bilhões de cruzeiros). O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 

Portanto, Sr. Presidente, são projetas análogos a palavra o Senador Lúdio Coelho. 
e entendo que devam merecer o mesmo tratamento. O SR. LÚDIO COELHO - Sr. Presidente, das-

O parecer é pela aprovação. de quando o Senador Osmar Dias se pronunciou so-
O SR. PRESIDENTE (GilberiO Miranda) - Em bre este projeiO no Senado, tenho procurado me 

discussão. (Pausa.) aprofundar no assunto e discutir com as áreas en-
Não havendo quem peça a palavra, encerro a volvidas na pecuária de corte. E_ tenho ouvido os ar-

discussão. gumeniOs mais impressionantes porque estamos 
Em votação. tentando proibir o uso de hormônios na pecuária de 
Os Srs. Senadores que o aprovam, permane- corte e permitimos que o frango e o pon::o, que são 

çam sentados.( Pausa) produiOs quase inteiramente fabricado à custa de 
Aprovado. hormõnio, estamos abatendo frango com cen::a de 
Item 8: ProjeiO de auiOria do Deputado Jack- quarenta dias de vida, o porco, com cen::a de cem 

son Pereira Rela)or: Senador Lauro Campos. dias, é um produto feito com anabolizantes. 
Com a palavra o RelaiOr. Então, causa-me mt.ita estranheza proi:lirmos 
O SR. LAURO CAMPOS - ProjeiO de Lei da de aplicar... :. 

Câmara n" 26, de 1994. O SR. OSMAR DIAS - V. ~me permHe um 
(Leitura do parecer.} aparte? 
O SR. PRESIDENTE (GilberiO Miranda) - Em O SR. LÚDIO COELHO- Pois não. 

discussão. (Pausa) O SR. PRESIDENTE (GilberiO Miranda - Com 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a a palavra o Senador Osmar Dias. 

discussão. O SR. OSMAR DIAS - Quais_ hormônios são 
Em votação. utilizados na produção de frangos e suínos? 
Os Srs. Senadores que o aprovam, permane- O SR. LÚDIO COELHO - Não conheço os de-

çam sentados.(Pausa) talhes, mas não tem dúvida nenhuma de que o frango 
Aprovado. é a.m prodUIO quase quíníco, isso ai é indiscutível. 
O SR. GERALDO MELO • Sr. Presidente, O SR. OSMAR DIAS - Não sei quem informou 

peço a palavra . V. ~. mas há um grande equívoco nesta informa-
O SR. PRESIDENTE (GKberiO Miranda) - Tem ção. 

V. Exª a palavra O SR. LÚDIO COELHO- Não, não há eqúvoco. 
O SR. GERALDO MELO -Nos ilens 9 e 10 da OSR.OSMAR DIAS-Háa.mgrandeeqtívoco. 

pauta, o Relator é o Senador Esperidião Amin; o 17 O SR. LÚCIO COELHO - O frango recebe di-
é o Senador Valmir Campelo e o 22 o Senador Se-- verses tipos de anabolizantes para ter esse desen-
bastião Rocha volvimeniO. Não conheço a parte técnica para discu-

Todos estão ausentes desta reu1ião. Como es- ti r com V. Exª. Então, penso que o pecuarista é sufi-
tamos com uma pa~ bastante extensa, sugiro que cientemente co~tente para aplicar a medicação 
essas matérias cujos relatores estão ausentes, se- no bovino, de acordo com as necessidades, dentro 
jam retiradas de pauta e transferidas para a próxima das normas técnicas, não representando nenhuma 
reunião. ameaça à população brasileira E em todo o mundo 

O SR. PRESIDENTE (GilberiO Miranda) -To- ou Cuba Em larga escala Quer dizer. seria um re-
des estão de acordo?(Pausa) trocesso para a pecuária brasileira impedirmos a 

(Assentimento do Plenário.) aplicação desses medicamentos. 
O Presidente concorda também com a proposta O SR. PRESIDENTE (GilberiO Miranda) - Com 
Item 11: Projeto de auiOria do Senador Osmar a palavra o Senador Jonas Pinheiro. 

Dias. Relator: Senador Eduardo Suplicy. O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente, on-
Tem a palavra o RelaiOr. tem tive oportunidade de sair daqui de Brasília para 
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ir ao Rio de Janeiro, e começamos um debate às Sh 
da tarde e aprofundamos até às 1 Oh da noite no 
Conselho Regional de Medicina Veterinária. onde, 
na oportunidade, estavam lã os especialistas do 
MERCOSUL, a respeüo do acordo para introdução 
de aditivos nos alimentos que estão sendo comer
cializados entre os quatro países integrantes. 

O assunto debatido com maior profundidade foi 
exatemente o problema de anabolizante ou o prote
tor seguro de crescimento. A Argentina usa prote10r 
seguro de crescimen10, o mundo jã usa. o Brasil 
usa, mas usa exatamente os prote10res não segu
ros, porque não hã nenhuma legislação a respeüo 
disso. É evidente o benefício para a pecuária no uso 
de anabolizante quando ele é seguro. Hoje estamos 
nesse trabalho com o MERCOSUL, bem corno hã 
comissões dentro do Ministério da Agricultura apro
fundando sobre este assun10. Portanto, proibir de 
forma indiscriminada o uso de anabolizante, quando 
o mundo jã usa, sem um estudo mais aprofundado, 
sobretudo agora, em relação ao MERCOSUL, é algo 
em que se deve pensar. Acredito que o proje10 do 
nobre Senador Osmar Dias tem grande mérito: o de 
fazer com que aprofundemos neste processo não só 
na parte ética, como na parte profissional do uso dos 
protetores seguros de crescimento. 

Portanto, peço vista deste projeto, Sr. Presi
dente, para que continuemos aprofundando sobre 
isso. Mais uma vez, reconheço o mérito do proje10 
do Senador Osmar Dias porque vamo$ ter condiçõ
es de adaptar ou de regulamentar o uso dos proteto
res de crescimento seguros no Brasil. 

O SR. OSMAR DIAS- Sr. Presidente, eu havia 
pedido a palavra, mas eu gostaria de dizer que o Se
nador Jonas Pinheiro jã rol.bou todo o meu raciocí
nio, que também era de pedir vista. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - V. 
Ex~ quer manter a palavra mesmo depois de ele ter 
pedido vista? 

O SR. OSMAR DIAS- Preciso fazer alguns es
clarecimentos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - Em primeiro lugar, é 
preciso dizer que o mundo não usa anabolizante. Na 
Europa, são dois países que usam: a Inglaterra e a 
França A Austrãlia, a Nova Zelândia e os Estados 
Unidos utilizam, mas sob um rigoroso controle e 
acompanharnen10, com uma fiscalização rigorosa do 
governo. Nos Estados Unidos, são 7500 técnicos 
que trabalham exclusivamente para acompanhar a 
utilização de anabolizantes do gado bovino. Outra 
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. informação equivocada: não se utiliza anabolizante 
para a produção de suínos. Outra informação equi
vocada: no Brasil, o que se utiliza de anabolizante 
não são os que não fazem mal à saúde. Usa-se ana
bolizante contrabandeado da Bolívia e do Paraguai, 
cujo princípio ativo é o DSE, que é cancerígeno, 
comprovadamente cancerígeno. Muito mais do que 
ser cancerígeno provoca a alteração dos caracteres 
sexuais do homem. 

Além disso, Senador Lúdio Coelho, os próprias 
criadores. a Associação Nacional de Criadores, é 
contra o uso de anabolizante por uma simples razão 
- estou aqui com o jornal de propriedade do Ministro 
da Agricultura, com uma entrevista do Sr. Jean 
Yves, membro da Comissão Agrícola da União Euro
péia, que afirma de forma bastante clara -: "A libera
ção dos anabolizantes na engorda do gado bovino 
pode provocar o boicote da União Européia à carne 
produzida no Brasil. 

Por que os criadores São contra? Porque o dia 
em que o Brasil utilizar anabolizante no seu gado 
sem acompanhamento técnico - porque o Ministério 

· da Agricultura não tem estrutura técnica competente 
para fazer isso - vai tirar do mercado 80% da carne -
exportada que vai para a União Européia, o principal 
comprador de carne do Brasil. Além disso, teremos 
um grave problema aos consumidores nacionais 
porque, sem acompanhamento, sem fiscalização, 
não serão obedecidos os prazos de carência. Quan
do o Senador Lúdio Coelho fala que o pecuarista 
brasileiro é competentes, penso: se fôssemos com
petentes, não estaríamos, Senador Lúdio Coelho, 
com uma taxa de_ desfrute anual de 12%, que é urna 
vergonha para nós. 

O SR. PEDRO PIVA -Senador Osmar Dias, 
permüe-me um aparte? -

O SR. OSMAR DIAS - Pois não, Senador Pe-
dro Piva · 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Pedro Piva 

O SR. PEDRO PIVA- Senador, vi que V. Ex• é 
um entendido no assunto, um estudioso, assim 
corno o Senador Lúdio Coelho, mas eu perguntaria: 
como vamos fazer para aumentar nossa competitivi
dade, se proibirmos simplesmente? Na Europa -
concordo inteiramente com as ponderações de V. 
Exª, mas me preocupo com o futuro -. usam, fiscali

·zam. Teríamos que criar um mecanismo também 
para que fôssemos pelo menos tecnicamente iguais 
à Europa, para não perdermos a competitividade. 

É a pergun10 que lhe faço. 
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O SR. OSMAR DiAS - SE..1ador Pedro Piita, O SR. JONAS PINHEIRO - Estaroos discutin-
primeirÓ que a Europa não utiliza; são apenas dois do onde-é possível aplicarem-sE! os anabolizantes; 
países que utilizam para consumo interno. A carne apenas discordo porque não é generalizadamente 
produzida com anabolizante na Inglaterra e na Fran- que temos o nosso gado sem condições de aplicar-
ça não é exportada nem na União Européia, porque se essa técnica; pois temos o nosso confinamento, 
os outros países não aceitam. Segundo: seria o temos o semiconfinamento, já temos, em várias re-
mesmo que colocar o motor de um carro de Fórmula giões do Pais, um gado bem apurado; não quere-
1 num Fusea. Não temos ainda um progoama de de- mos perder essa tecnologia que se usa em várias 
senvolvimento da pecuária nacional que trate da nu- partes do Pafs. 
trição do nosso rebanho, dos aspectos sanitários do A questão é como aplicar; queremos aplicar 
nosso rebanho. É de se pasmar, mas, num levanta- muito bem, como V. Ex" também o quer. Portanto, 
mento recente, o Ministério da Agricultura, do Abas- essa é a única razão de pedirmos vista a esse proje-
tecimento e da Reforma Agrária chegou à conclusão to, para discutir o assunto, porque não podemos per-
de que só 55% do rebanho bovino nacional é vaci- der a corJl>91itividade nem a lucratividade; o produ-
nado contra a febre aftosa. Ou seja, se nem vacina- tor que tiver condições de aplicar essa tecnologia, 
do contra a febre aftosa o rebanho é, já querem usar que assim o faça. 
<!QªtlQii2:W}tE!!;? _p_oi q@ dar rnE)rcado aos 18borató- ______ Mais _UI11él preocupação que estou trazendo da 
rios produtores de anabolizantes americanos, que discussão de ontem no Rio de Janeiro: o MERCO-
estão pressionando o Ministério. que cede à pres- SUL está tratando desse assunto; se proibirmos 
são, sem consultar a sociedade? aqui, evidentemente, não sabemos como iremos ser 

Estou aqui com uma carta do Instituto Brasilei- parceiros dos outros três países do MERCOSUL, 
ro de Defesa do Consumidor e outra da Associação que estão estudando com profundidade esse assiSl-
Nacional dos Criadores de Gado, todos contrários à to. 
utilização de anabolizantes, com o mesmo argumen
to: o Brasil ainda não tem um programa de desen
volvimento da pecuária e já quer partir para a tecno
logia de ponta. 

O meu projeto visa a apenas uma coisa: que o 
Ministério da AgricUtura estruture-se tecnicamente 
para, depois, autorizar a utilização de anabolizantes. 
Não sou contra o uso de anabolizantes - quero dei
xar claro -, sou contra o uso incorreto; e, nas aluais 
circunstãncias, nas aluais condições, não temos a 
certeza, a convicção, de que o uso do anabolizante 
será feito de forma correta. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Senador, gostaria 
de fazer uma intervenção. 

O SR. OSMAR DIAS - Pois não, Senador Jo
nas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Senador Osmar 
Dias, penso que foi exatamente esse o espírito que 
tive ao pedir a retirada de pauta desse projeto. Eu 
disse e repito: o grande mérito do projeto de V. Elil é 
exatamente abrir essa discussão. Na legislatura pas
sada, fizemos essa grande discussão na Cãmara 
Federal. Concordo com tudo o que V. ExA diz: usa
mos o produto contrabandeado; trata-se de uso qua
se que indiscriminado em algumas regiões do Pais. 

O que nós queremos é exalamente agregar ao 
seu projeto as condições de bem aplicar os anaboli-
zantes. · 

O SR. OSMAR DIAS- Exatamente. 

Esta é a única razão de estarmos pedindo vis
tas ao projeto, para nos aprofundarmos sobre es$e 

·assunto. 
O SR. OSMAR DIAS - Senador Jonas Pinhei

ro, entendo a sua argumentação. Mais do que com o 
grande mercado comprador de carne brasileira, a 
União Européia, estou preocupado com determina
dos pecuaristas - não com pecuaristas do nível do 
Senador Lúdio Coelho, de V. Ex", do Senador Car
los Patrocínio e de tantos outros Senadores. 

O SR. JONAS PINHEIRO- Desculpe-me, mas 
não sou criador, sou médico veterinário; apenas 
isso. 

O SR. OSMAR DIAS - Mas, se fosse, seria ex
celente criador, por ser médico veterinário. 

Não estou discutindo aqui a elite dos criadores 
brasileiros; estou discutindo que o Brasil tem sete 
milhões de propriedades rurais, nas quais a fiscali
zação toma-se quase impossível. Mais do que isso, 
esses anabolizantes, mesmo aqueles dos quais se 
diz que não fazem mal à saúde, têm um prazo de 
carência, em méãla, de .120 dias. 

O prazo de confinamento de um boi, Senador 
Pedro Piva, é de 90 dias; ele toma anabolizante 
quando entra no confinamento; se não forem trans
corridos os 120 dias, o resíduo desse produto quími
co no sangue bovino. vai estar alto; ele vai para a 
corrente sangüinea do consumidor, vai para o fíga
do; ele não é digerido pelo fígado e nem pelo intesti- . 
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no do homem; nem sequer é eliminado na feitura do 1983 por falta de pessoal qualificado, é.temerária a 
churrasco, ou seja, não adianta fritar a carne ou co- aprovação. E prejuízo ao País seria autorizar o uso 
zinhá-la, porque ele vai continuar lá, com todas as de anabolizantes, porque perderíamos um mercado 
suas características químicas, e vai ter os seus efei- de 400 milhões de dólares por ano. 
tos no consumidor. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Portanto, quando um país confessa que 70% O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Passe-
da carne consumida aqui é de abate clandestino, la- mos ao item 12 da pauta. projeto de atíoria do Sena-
lar em utilizar anabolizantes é querer transformar dor Júlio Campos, Relator Senador Osmar Dias. 
nossos consumidores em potenciais eunucos. Com a palavra o Relator. 

O SR. CARLOS PATROCINIO- V. E# permite o SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, é um 
um aparte? projeto que autoriza o Banco Central do Brasil a ven-

0 SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Com der parte das reservas internacionais e os bancos 
a palavra o Senado' Carlos Patrocínio. . brasileiros a realizarem empréstimos em moeda es-

0 SR. CARLOS PATROCINIO - Eu gostaria trangeira. 
de louvar a iniciativa do eminente Senador Osmar 0 projeto autoriza ainda as instituições finan-
Dias, que se preocupa com problemas que existem 
efetivamente em nosso País; mas eu, como 0 Sena- ceiras a realizarem empréstimos denominados em 
dor Lúdio Coelho e o Senador Jonas Pinheiro, esta- moeda estrangeira a pessoas físicas e jurídicas do-

miciliadas no Brasil. 
mos procurando-nos aprofundar nessa matéria. E fo-
mos procurados por diversos segmentos da pecuá- Portanto, o projeto visa a restituir às políticas 
ria do nosso País: monetárias e cambial a racional idade perdida 

· Existem informações desencontradas. O Sena- O voto é o seguinte: 
dor Osmar Dias diz que apenas poucos países usam (Leitura do voto.) 
os anabolizantes; penso que mais países do que es- Manifesto-me contrário a que se aprove este 
ses que S. Ex~ citou também estão usando, inclusive projeto de lei de autoria do Senador Júlio Campos. 
a Argentina e o Uruguai, somente com a diferença O SR. PRESÍDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
de que eles têm um controle de vigilância sanitária discussão. (Pausa) 
animal muito melhor do que o Brasil. Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

Se aprovarmos isso, sem um estudo mais o SR. EDUARDO SUPLICY - Queria apenas 
aprofundado, poderemos causar um prejuízo enor- recordar: não foi aprovado, há quesião de meses, 
me para o Brasil, porque estamos perdendo, e mli- um projeto de lei do Executivo, apresentado pelas 
to, em competitividade com os demais produtores de autoridades fazendárias, segundo o qual o Senado 
carne bovina aprovava que o Governo pudesse utilizar das suas 

Portanto, quero pedir a compreensão do emi- reservas internacionais, aplicando-as em institlições 
nente Senador Osmar Dias, em louvando a sua atii- financeiras? 
tude, muito oportuna, que devamos esgotar esse as- Eu só gostaria de recordar, porque se trata de 
sunto. Já existem estudos por parle do Ministério da matéria correlata 
Agricultura e por parte das escolas veterinárias, o SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pen-
comprovando que determinados tipos de anaboli- 50 que não, Senador, porque as autoridades e o Te-
zantes, bem utilizados, darão ganho de peso ao souro têm condições de gerir independentemente as 
gado bovino sem o efeito deletério sobre o organis- movimentações financeiras. Não podem, no caso, 
mo humano. pela Resolução do Senado, tomarem empréstimos, 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Para contraírem dívidas, mas podem gerir. 
concluir, concedo a palavra ao Senador Osmar Dias. 0 SR. EDUARDO SUPLICY _ sr. Presidente, 

O SR. OSMAR DIAS - Vou encerrar, até por- tenho convicção de que nós aqui aprovamos projelo 
que está na hora de comer carne com anabolizan- segundo 0 qual as reservas depositadas no Bank of 
te.(Risos.) lntemational Settlements ... 

Não sou contra o uso de anabolizantes, sou 
contra 0 uso incorreto. E da forma como aqui está a O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pen-
nossa pecuária e 0 nosso Ministério da Agricultura, so que V. Exf. tem razão quanlo a isso. Ele mandou 
sem estrutura para colocar em funcionamento 0 uma mensagem para cá dizendo que iria movimen-
equipamento do laboratório, que está parado desde tar o dinheiro que estava depositado no BIS, pois, 

durante o período da família Dart, houve todo aquele 
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problema, e as reservas brasileiras corriam risco; di
zia que iria operar com instituições financeiras inter
nacionais de primeira linha. Realmente, houve uma 
mensagem nesse sentido. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY- É diferente, mas 
existe uma relação, no sentido de que o Senado Fe
deral aulorizou o Banco Central a aplicar suas reser
vas em outras instituições, ao invés de que as mes
mas permanecessem no BIS- Bank of lnternatio
nal Settlements. 

Trago esta lembrança porque considero impor
tente que o Senado Federal, que a Comissão de As
sunfos Econômicos, examine corno está o procedi
menfD relativo a essa matéria. Vou preparar algu
mas informações a serem solicitadas ao Presidente 
do Banco Central e ao Ministro da Fazenda sobre 
essa tema 

São apenas essas considerações, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberfo Miranda) - Gos
taria de esclarecer a V. Exª- que também apresentei 
um projefD de lei para que o Banco Central envie se
mestralmente a informação de quanfo foi aplicado e 
corno foi aplicado. Mas quero também dizer a V. E# 
que, nesse caso, o Ministro da Fazenda e o Presi
dente do Banco Central - principalmente o Ministro 
da Fazenda - já disseram à Comissão, no passado, 
quando aqui estiveram, que, em relação a essa ma
téria, o Ministério da Fazenda e o Banco Central ne
gam-se a prestar infonnações - os nomes, onde está, 
corno está -. pelo sigilo bancário. Só haveria condiçi>
es de fazê-lo numa sessão secreta do Senado •• 

Mas V. Ex• poderá fazer um requerimenfD ao 
Presidente do Banco Central, ao Ministro da Fazen
da, ou uma convocação, para que ele explique 
quanto. Parece-me que a informação sobre essas 
aplicações era de que há menos de três meses o 
Brasil começou um pool de quatorze bancos. 

Com a palavra o Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, so

mente para dizer que voto com o Relator, porque o 
art. 12 desse Projeto representa uma aulorização em 
branco que, realmente, o Senado não poderia dar a 
ninguém - não é por desconfiança ou desapreço a 
institl.ição nenhuma. Chamo atenção apenas para o 
texto do art. 12: "Rca o Banco Central do Brasil auto
rizado, sempre que as reservas internacionais brasi
leiras atingirem um riíve! excessivo, que dificulte a 
execução da política monetária e cambial, a vender 
aos bancos brasileiros •.• ". 

Na realidade, o que quer dizer excessivo? 
Quem define o que é excessivo e o que não é? Pen-

so que aí existe uma liberalização tão fantástica que 
o Senado não teria condições de conceder. 

Por outro lado, os argumentos em tomo dos 
efeitos inflacionários da entrada de divisas não se 
aplicam muito, porque o Simples alinham.enfo da po
lítica cambial do País - nesse particular, somente, 
não estou me referindo ao resto - ao que se faz no 
resfo do mundo com o mercado de câmbio livre, de
sobrigaria o Banco Central de adquirir todas as divi
sas que entrassem no Brasil e, portanto, de emitir di
nheiro como contrapartida da entrada de divisas. 

Quanto a esses argumentos, quando as aulori
dades econljmicas julgarem oportuno, quando isso 
realmente ~ converter em um grande problema, há 
inúmeros oútros caminhos, saídas para essa situa
ção, sem exigir uma fiberalização desse porte. 

Por isso, vofo com o Relafor, contrário à apro
vação do Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Gilber!o Miranda) - Con-
tinua em discussão.(Pausa.) · 

Não havendo quem peça a palavra encerro a 
discussão. 

Como é rerminativo, o votO é nominal. 
(Procede-se à votaçiJo.) 
Aprovado. 
Irem da pauta: Projeto de auloria do Senador 

Ramez Tebet, RelafDr Lúdio Coelho. 
Com a palavra o Relafor. 
O SR. LÚDIO COELHO (Re!afor) - É muito lon

go o relatório, mas posso resumir: as àreas de Mafo 
Grosso do Sul, como as de Corumbá e de Ponta 
Porã estão sofrendo com as áreas de livre comércio 
existente nos países vizinhos. Inclusive, a população 
toda faz compras no Paraguai e Bolívia, comprando 
produ!os brasileiros pela metade do preço vigente . 
aqui no Brasil. 

Estive recentemenre em cidades distantes 80, • 
1 OOKm de Ponta Porã, de onde saem ônibus lotados , 
seguidamente para as pessoas irem fazer compras. 
Lá compram, por exemplo, calças LEE por R$12, 15; 
aqui a mesma é vendida por R$35, 40. A criação da 
área de livre comércio na Cidade de Ponta Porã e 
Corumbá traria iguaidade de oportunidades às popu
lações residentes no nosso Estado. Dessa maneira, 
sou favorável à aprovação do referido projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberfo Miranda) - Em 
discussão. 

O SR. CARLOS PATROCINIO- Sr. Presiden
te, parece-me que se trata de dois projefos de lei: 
um relativo à área de livre comércio em Corumbá, 
em que o eminente Relator, Senador Lúdio Coelho, 
apresenta um substitutivo, incorporando também a 
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área de Ladário. Ou seja, seria em conjunto: a de 
Corumbá e Ladário, por causa talvez da contigüida
de. Uma outra proposta, no ttem 14, trata da criaçãl 
da zona de livre comércio no Município de Ponta Porã. 
É apenas uma informação. Gostaria de antecipar que 
meu voto será favorável a ambos os pareceres. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Sr. Presidente, 
peço a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - O 
Senador Jonas Pinheiro tem a palavra para discutir. 

O SR. JONAS PINHEIRO - A princípio eviden
temente conheço muito bem a situação relatada pelo 
Senador Lúdio Coelho. Concordo, voto a favor da 
criação dessas duas áreas de livre comércio. Entre
tanto, ternos um aspecto muito preocupante em rela
çãoà aprovação desse projeto, junto ao Poder Exe
cutivo. Na semana passada, o Presidente da Repú
blica em exercfcio, Senador Marco Maciel, apesar 
de toda a pressão feita por Mato Grosso e pelas 
Casas Legislativas, Senado e Câmara, vetou a 
área de livre comércio de Cáceres, que está na 
mesma situação de Corumbá e Ponta Porá. Ou 
seja: do outro lado nossa economia está sendo 
carreada, porque, de um lado, está Cáceres; do 
outro lado, São Matias, onde funciona uma área 
de livre comércio. Portanto, nossa economia está 
sendo exaurida ali. 

Senador Coelho, concordamos com os dois 
projetes relatados por V. Ex", mas temos apenas 

.essa preocupação, de que podemos peroér ilo PC: 
der Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Com 
a palavra o Senador Lúdio Coelho. 

O SR. LÚDIO COELHO - Quero dar um escia
recimento. A sttuação de Cáceres é bastante dife
rente da de Ponta Porá e de Corumbá. Ponta Porá 
está dividido do Paraguai por uma rua. Alravessa~e 
a rua e do outro lado existe um comércio fortíssimo 
de Pedro Ruan Caballero. De Cáceres não existe ci
dade nenhuma na Bolívia que esteja a menos de 
80Km.Mas lá é uma rua: quer dizer é uma cidade do 
lado do Brasil e outra do lado do Paraguai vendendo 
inclusive produtos brasileiros pela metade do preço 
que vendemos aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Güberto Miranda) - Se- -
nadar Pedro Simon, peço que aguarde que façamos 
a votação, porque pode cair o quorum, e temos que 
encerrar a votação. Agradeço. 

Em discussão. 
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY- Gostaria de esl!.xlar 
um pouco mais a matéria Peço vista dos dois ftens. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Itens 
13 e 14, pedido vista. 

Pela falta de quorum, encerro a reunião. 

(Levanta-se a rewilio às 13h10min.) 

Ata da 164ª-Sessão não-deliberativa, 
em 6 de outubro de 1995 

1-ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência dos Srs. José Sarney, Júlio Campos, Levy Dias e Valmir Campeio 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Levy 
Dias, procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO. SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo a Deliberação do Senado 
Federal a Escolha do nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de Sl!ll pré
via aquiescéncia: 

MENSAGEM ~321, DE 1995 
(n21.040/95 na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
De confonnidade o art. 52, inciso IV, da Consti

tuição Federal, com o disposto nos arts. 56, § 12 do 
Decreto n2 93.325, de 12 de outubro de 1986, e nos 
arts. 39, inciso 11, alínea a e 40, do Anexo ao Decre
to n2 99.578, de 1 O de outubro de 1990, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências a escolha que 
desejo fazer, do Senhor Roberto de Abreu Cruz, Mi
nistro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, 
para cumulativamente com o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República do Suriname, exercer o 
cargo de Embaixador do Brasil junto a Santa Lúcia 

Os méritos do Embaixador ROberto de· Abreu 
Cruz, que me induziram a escolhê-lo para o desem: 
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penha dessa elevada fmção, constam da anexa in
fonnação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasma, 3 de outubro de 1995. - Fernando 
Henrique Cardoso. 

EM Nº-548 DP/SRC/G/APES 

Brasma, 29 de setembro de 1995 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repllllica, 
De acordo com o artigo 84, inciso VIl, da Cons

tib.Jição, com o disposto no artigo 56,§ 1~. do Decre
to oQ 93.325, de 12 de outubro de 1986, e nos artigos 
39, inciso 11, alínea a, e 40, do Anexo I ao Decreto n2 
99.578, de 1 O de outubro de 1990, submeto à apre
ciação de Vossa Excelência a anexa minuta de· Men
sagem ao Senado Federal destinada à indicação do 
Senhor Roberto de Abreu Cruz, Ministro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativá
mente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República do Suriname, exercer o cargo de Embai
xador do Brasil junto à Santa Lúcia. 

2. Encaminho, igualmente em anexo, informa
ção sobre o pais e Curriculum VHae do Embaixador 
Roberto de Abreu Cruz, que, juntamente oom a 
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa 
Excelência,' serão apresentados ao Senado Federal 
para exame de seus ilustres membros. 

Respeitosamente, Sebastião do Rego Barros, 
Ministro de Estado, interino, das Relações Ex

teriores. 

INFORMAÇÃO 
Curriculum VHae 

Ministro Roberto de Abreu Cruz 
Rio de Janeiro/RJ, 06 de fevereiro de 1937. 
Filho de f rancisoo Aurélio Alvares da Cruz e 

Maria Olga Lassance de Abreu Cruz. 
CPCD,IRBr. 
Curso de Prática Diplomática e CollSUar, IRBr. 
Curso de Promoção de ExportaQées do "World 

lnstituf', Nova Iorque. 
- -- _ Terceiro Seçretário, 24 de outubro de 1968. 

Segundo Secreiál'io, antlgüidade, 01 de júho 
de 1972. 

Primeiro Secretário, merecimento, 12 de junho 
de 1978. 

Conselheiro, merecimento, 16 de junho de 1982. 
Ministro de Segunda Classe, memcimento, 30 

de junho de 1989. 
Assistente do Chefe da Divisão de Comunica

Qées, 1970/71. 
Assistente do Chefe da Divisão de Programas 

para Promoção Comercial, 1971/73 

Assistenté do chefe do Departamento de Pro
moção Comercial, 1973. 

Asses5or do chefe do Departamento da Ásia, 
África e Oceania, 1976/79. -

Chefe st.bstituto, da Divisão da América Meri
dional-li, 1982/85. 

Assessor do Chefe do Departamento das Amé
ricas, 1982/83. 

Chefe da Divisão de Fronteiras, 1984189. 
Secretário de RelaQées oom o Congresso, 

1994/95. 
Washington, OEA, Segurido Secretário, 

1973/76 
W$hing1on, OEA, EncartegOOJ de Neg6c:ils,' 1976. 
Maputo, Encarregado de Negócios, a.i., 1977. 
luarda, Eucauega:h de Neg600s, ai, 1978e 1979. 
Paris, Primeiro Secretário, 1979/82. -
Paris, Conselheiro, 1982. 
Paris, Encarregado de Negócios, a.i., 1982. 
Bangkok, Encarregado de Negócios, a.i., 1988. 
Moscou, Encarregawra de Negóéic:iS, 1989. 
Moscou, Ministro Conselheiro, 199<1192 
Mosoou. 81canega:h de Neg500s. ai, 1990 e 1991. 
Montreal, COnstJI.Geral, 1993194. 
Paramarido, Embaixador, 1995. 
XL Feira Internacional de Barcelona, 1972 (di

reter-geral do pavilhão brasfteiro). 
VI Reunião da Assembléia Geral da OEA, 1974 

(membro). 
Comite Executivo Pennanente do CIECC, 

197 4/76 (representante-suplente). 
Reunião da CIEN, Washington, 1974 (delegado). 
Reunião de Pertos Latino-Americanos em .Mer

cados de capitais, Washington, 1974 (representante). 
Reunião da Comissão Especial para a Reestru

b.lração do sistema lnteramericano, Washingflln, 
1974 (membro). 

V Pertodo de Reunião da Cessi, Washington, 
1974 (membro). . 

XII Congresso Internacional de Turismo, Pana-
má, 1974 (delegado). . 

. IV ReuniãO extraoi'âii1âiia da Cecon,-Washing
ton, 1974 (chefe). 

IX Reunião Ordinária da Cecon, Washington, 
197 4 (chefe). 

XIV Reunião Extraordinária do Cies, Washing
ton, 1974 (delegado). 

III e IV Reuniões Extraordinárias do Ciecc, 
Washington, 197 4 (delegado). 

X Raooião Ordinária do Cies, Washington, 
1975 (delegado). 
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IV e V Reuniões da Assembléia Geral da OEA, 
Atlanla, 1974 e Washing1lln, 1975 (membro). 

XI Relllião Ordinária da Conissão Execu6va 
Pennanente do Ciecc, Washingtm, 1975 (delegado). 

V, VI e VIl Reuniões Ordinárias do Ciecc, San
to Domingo, 197 4, México, 1975 e El Salvador, 1976 
(delegado). 

I Reunião do Conselho de Cooperação Amazó
nica, Uma, 1983 (delegado). 

11 Relllião de Chanceleres do Tratado de Coope
ração AmazOnica, Cái, Colômbia, 1983 (delegado). 

Conferência da Comissão Mista de lnspeção 
dos Marcos da Fronteira Brasil-Argentina, Buenos 
Aires, 1986 (chefe). 

V Conferência da Comissão Mista de lnspeção 
dos Marcos da Fronteira Brasileiro-Colombiana, Letr
r.iA_ 1986 (ChAfAL 

Reunião técnica da Comissão Mista de lnspe
ção doS Marcos da Fronteir;i Brasileiro-Colombiana, 
Letrcia, 1986 (chefe). 

VIl Conferência da Comissão Mista Brasilei
ro-Francesa .Demarcadora de Limites, Paris, 1987 
(delegado). . 

Conferência da Comissão Mista de Limites e 
de Caracterização da Fronteira Brasil-Uruguai, Bra-
sma, 1987 (chefe). . . 

. Conferências da Comissão Mista Brasileiro-Ve
nezuelana Demarcadora de Umites, Belél'l), <:;é!ra
cas, 1986 e 1987, Brasília, 1986 e 1988 (chefe). 

Ordem do Mérito Militar, Oficial, Brasil .. 
Ordem Nacional do Mérito, Oficial. França. · 
Stéllo Man:os Amarante, Chefe do Departa-

mento do Serviço Exterior. 
SANTA LÚCIA 

Geografia. 
Localizada na região c!)frtral das Ilhas c;te Barla

vento, no sul da cadeia das Antilhas, in1ediall'!~Tlente 
ao sul de Martinica e ao norte de São Vicente, pos
sui extensão terri1orial de 616 Km•, e população .de 
145.000 hal:!itantes, segundo esfirnativa de 1988. 

HiS16ria 
Santa Lúcia foi dàscoberta por exploradores 

espanhóis em 1502. Depois disso, até cerca de um 
século· depois pouco interesse houve por. parte das 
potências européias por Santa Lúcia, dalando de 
1624 a primeira tentativa de ço(Q{Iização ensaiada 
pelos ingleses, que fracassou. devido' à !llllção dos 
ferozes índios caribes. Mais tarde os franceses con
seguiram se estabelecer na ilha ~. · ém 1664,. tl'()pas 

.. inglesas expulsaram os invasores, dando início a um 

período' de 150 anos em que as duas potências co
loniais se allemararn por diversas vezes na posse 
de Santa Lúcia. Em 1816, pelo Tratado de Paris, a 
ilha foi definitivamente adjudicada à Inglaterra. 

Em 1960, quando IStl3 nova constib.ição regional 
tornou Santa Lúcia entidade separada das demais 
ilhás inQtesas da região, dando-lhe maior at.ionomia 
interna, através da criáção de um cargo de Administra
dor local, de un Conselho ExeCI.tivo e de un Conse
lho Legislativo. Em 1966, nova carta collSiitt.donal ini
ciou o processo de independência da ilha, fazendo-a. a 
par:tir de março de 1967, um Estado em associação 
voluntária com o Reino Unido. A independência foi al
cançada em 22 de fevereiro de 1979. (0 pais adotou o 
regime monárqlico, tendo ·a Rainha britânica corno 
Chefe de. Estado, e como Chefe do Governo o lfder 
do partido majoritário na Câmara de Representantes 
do Parlamento, que passou a contar com um Sena
do, composto por membros nomeados pelo Gover
nador-Geral, representante da soberana.) 

Politica 
Santa Lúcia é una monmqúa que tem corno 

Chefe de Estado o monarca britânico, rep1 esantado na 
ilha por un Governador-Gera!, nomeado dentre cida
dãos santa-lucienses de alta reputação. O repre
sentante da Coroa Britânica tem tmções essencial
mente cerimoniais. A chefia do Governo, do ~ paria
.mentarista Westminsteriano, é exercida por un Primei
ro-Ministro, q~ é o fcler do partido majoritário na Câ
mara dos Representantes. (Formalmente, é designado 
por at> do soberano, através do Governador-Geral.) 

O Poder Legislativo é exeroido pela Câmara dos 
Representantes, composta de 17 membros eleiils, e 
pelo Senado, integrado por 11 senadores nomeados. 

· Os Ministros de Estado são, necessariamente, 
membros de uma das.casas do Legislativo •. 

O atua1 PrirneinrMinistro, John Compton, que 
exerce tembém as funções de Ministro das Fmanças, 
P.lanejamento, Desenvolvimento e Assuntos ltemos, 
~a o cargo desde 1979. Compton já havia, nos 15 
anos anteriores à independência, chefiado o ·Governo 
autônorno de Santa Lúcia, na qUalidade de Ucler do 
"Partido Unido dos T (llbalhaclores (UWP), agremiação 
de centro-direita cqo maior apoio provém dos traba

.lhaPores nas plantações de bananas e dos membros 
da bl.locrai:ia governamental. Seu partido logrou for
mar maiorias na Câmara dos Representantes nos plei-
10S de 1982, 1987 e 1992. 

(A Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacldnal.) 
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. OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETARIO DA 
·cÂMARA DOS DEPUTADOS 

. N" 308195, de 5 do corrente, comunicando a 
aprovação das emendas do Senado n"s 1, 3, 6, 7, 9, 
13, 15, 16, 19, 30, 32, 33, 36, 38, 40 e 42; rejeição 
das de n"s 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18,20 a31, 
34; 35, 37, 39, 41 e 43; e a supressão da expressão 
"e financiamentos", constante do art 80 com a reda-

f çao dada pela emeÕda-deSta CaSa de r,s,· 3s~ ao p;,:;.: . 
jeto de Lei.da Câmara n" 109, de 1995 (n" 180195, 
naquela Casa), que estabelece nonnas para a reali
zação das eleições municipais de 3 de oub.bro ele 
1996, e dá outras providências. 

PS-GSE/ sOf. /95 

O SR·. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O expe
diente lido vai à plblicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 
Secretário em exercício, Senador Levy Dias. 

- Brasilia, 05 de outubro de 1.995. 

Senhor Secretário, 

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 199 do Reg~mento Interno cia Câmara dos Deputados, o anexo 

II - "Sinalização" - do PrOjeto da Lei 3. 710-B, de 1993, que 

"Institui o C6di.go de Trãnsi to ·aras.ile.iro", por ter deixado do 

constar do.s aut6grafos encaminhados a esaa casa através do 

oficio PS-GSE 194, de 04 da maio de 1994. 

Solicito a juntada do referido documanto ao 

Projeto de Lei em questão, que ora tramita no Senado Federal. 

ANEX: 

t um subs!s1:ema da s:.nali:ação viári~ que se u~iliza de !'laças. 
onàe o meiç àe çomur.~caçáo (sinall está na I'OSl;áo vertlcal. 
fixado ao la cio cu .Sus:çenso soC:e a pis~a. ~=anszt:. :.:.:láo mensa;ens 
C.e ca.rã~er ~er:anent.e _e. even::.::alinen:e. '\.·ar:.âv~.t~-~ :::.ed.ie::::e 
simbclcs e/o~ leqen:~! r=é-=e:C~-~ec~:as e le~a~é~~e ~:S~i:.~~
clas. 
As placas. =!assi:~:a:as Ce· aêc=:: c:: as s~as :~;ees. são 
aqrupada~ em um àcs seq~•~:.es ~~pos Ce siriali:acio ver~ical: 

- Sinalização ele ~eq~l~en~ação; 
- Sinalização de Aclvercênçla; 

Sinalizaç!.o de !lldiçaç!.o. 
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Tem por finaliàace informar os usuar~os das conàieOes, 
proibiçOes. obr:i.c;açOes ou res~r:i.çOes ·no uso das vias. Suas 
mansac;ens sao ~erat:i.vas e seu desrespeito cons~:i.~u~ 
infraeao. 

l.l.l - FORMA E CORES 

A forma padrao do sinal de requlamentaçao é a eireular. 
nas sequintes cores: 

FUNDO·IIIANCO 

T&ll~& •VEIIIIEUtA 
0111.& -VEIIIIEUI& 
SÍMIIOLO·I'IIETO 
LET!I&5-PIIEUS 

081116&~0 N0181CÃO 

Constituem exceçao quanto a forma, os s~na~s ''Para~ 
Obriqat6ria'' ·- R-1 e ''Dê a Preferênc1a'' - R-2, com as 
sequintes c:araeter1sticas: 

R-1 

R-2 
·r. l. 2 - DIMENSOES MÍNIMAS 

CORES 
Funde - Vermelho 
~etras - 5:ancas 
Orla rnterna - Branca 
Orla Externa - Vermeiha 

CORES 
Funcio - :aranco 
Orla - Vermelho 

a} SINAIS DE FORMA c:RCtr~ 
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- ARE:A URBANA 
Dilmetro - O, 400 m 
Tarja - o, 040 m 
Orla - O, 040 ;n 

- ARE:A RURAL 
Dilmetro - 0,750 m 
Tarja -
Orla -

0,075 m 
0,075 m 

bl SINAIS DE FORMA OCTOGONAL - R-1 

Lado - 0,250. m 
Orla Interna Branca ~0,020 m 
Orla Externa Ve~elha - 0,010 ~ 

CI SINAL DE FORMA TRIANGtfLAR·. ~ R-2 

Lado - 0,750 m 
Orla - O, 100 m 

OBS.: o aumento no tamanho dos s~nais implicará 
variacOes proporc~onais de orlas e stmbolos. 

~~ 399 

1 .1. 3 - DIME..'lSOES RECOMENDADAS 

a) SINAIS DE FORMA CIRCULAR 

- AREA URBANA 
. vias de trânsito rápido ou vias primárias de grande 
extensão com baixa densidade populacional. 

Diâmetro - 0,750 m 
Tarja - O, 075 m 
Orla - 0,075 m 

. demais vias 

Diâmetro - 0,500 m 
Tarja- 0,050 m 

; Orla - O, 050 m 
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- AREA RORAL 
vias com velocidade diretriz de até 60 Km/h. 

Diâm~tro - 0,750 m 
Tarja - O, 075 m 
Orla - O, 075 .m 

• vias com velocidade diretriz entre 60 e 100 Km/h 

Diâmetro 
Tarja 
Orla 

- 1,000 m 
- 0,100 .m 
- 0,100 m 

b) SINAL DE FORMA OCTOGONAL - R1 

Lado - 0.,350 m 
Orla Interna Branca - 0,014 m 
Orla Externa Vermelha - 0,028 m 

. .. 
c) SINAL 1:\E FORMA TRIANGULAR - R2 

Lado- 0,900 m 
Orla- 0,150 m 

R.'1 .__. 
•ARAOA CSRÍG~TÓRIA 

. .. A· 2 

DE A ~~EFERENCIA 

---------

® 
A·•• A·•b 
PROIBIOO '\IRAR A ESOUEROA PROI6100 VIRAR À DiREITA 

R·3 
Sê:NT!OO ::.~OIBtCC 

, .. /~-

\~ 
R·S 
1=1~018100 RETORNAR 
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R·6• 

~) 
~_>; 

PROIBIDO ESTACIONAR 

.R·7 

PROIBIDO ULTRAPASSAR 

A· IO 
PROIBIDO TRÂNSITO OE 
VSCULCS.AUTO~OTORES 

R·l3 

!='~018100 C ~H~~NSITC :)_E' _ 
MAC\JINAS AGRICOL-45 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

R·6 b 

ESTACIONAMENTO REGULAMENTAOC 

R·! 

PROIBIDO MUDAR OE FAIXA 
OE TMÀNSITO 

ri· H 
PROIBIDO TRÂNSITO OE 
VEJCULOS DE TR"CAc ANIMAL 

R· 14 
C>-\RGÃ MÁXIMA PE:=!MITIOA 

R-6c 

PROISIOO PARAR E 
ESTACIONAR 

R•8 

PROIBIDO TRÂNSITO OE 
CAMINHÕES 

R•IZ • 
PROIBIDO TRANSITO :lE 
BICICLETAS 

A•t5 

401 

ALTURA MÀXIMA i=IE~MITICA 
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R• •• 
'_ARGURA MÃXIMA PEP.MITICA 

R o• 
VELOClOAOE ~1ÁXIMA 
PE~MITI'A 

R·I.Z 
:.ISO ::SRIGATÔRIO 
OE C::RRENTE 

R·24D 

:=~t:. S S..:.GEM ::SR!G:. iCR!.! 

.. ANAlS DO sENADO FEDERAL 

R•l7 

PESO MÁXJMO PERMITIDO 
POR axo 

R·!O 
PROIBIDO .lCiONAR SUZINA 
::u SINAL SCNORO 

R· t3 
CONSERVE-SE A OIREITA 

R·Z5a 
)IRE A ~SCUEP.OA 

Outubro de 1995 

A·tl 
COMPRIMENTO MAXIMO 
PERMITIDO 

R•tl 

ALF'li;NQEGA 

~·t.4a 

SE.N_TIQO_ ::lE C'"!:!.!L.l.C.iO 
OÃ \11 A 

R·ZSD 

, ;RE .:. :;::REi IA 
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R·Z5c · 
:SIGA EM FRE~~,jTE. :;.; 
, ESCUE?.OO 

R·t1' 

ON18US. C:..MINHÕES E VEíCULOS 
'E GRANDE PORTE MANTENHA 

.> CIREITt. 

R·SO 

DEQEST~; ANOE ~~~A 

~scuEr::OA 

R-53 
SENTIOC c;RCUL<.R OBRIGA TÓRIO 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

A· t5d 
SiGA EM F~E"NTE :...; 
A O!REiT.:. 

R·t8 

0\JPUO SENTIDO ~E 
CIRCULAÇÃO 

R• ai 
~EOESTRE ANDE PEt.A 
'IREITA 

R-54 

\ 

CIRCUt.Ac:.lo EXCLUSIVA OE 
BICICLETAS 

R·t• 
SiGA E·~ F';=oE~TE 

R·t8 

iXfOIBICC T~4fGtTC 
'E P!':OESr.!ES 

R-:sz 

403 

::~CULAc.ic EXCLUSiv:. ::E 
SNtBUS 
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1.1.5 - INFORMACOES COMPLEMENTARES. 

Sendo necessário acrescentar informacoes tais como: 
periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, 
condiçOes de estacionamento, além de outras, deve ser 
colocada uma placa adicional abaixo do sinal de regula
mentacao. 
Esta poderá estar incorporada á principal, fo~do uma 
s6 placa e sempre nas cores branca (fundo), vermelha 
(tarjas) e preta (símbolos e letras). 

Exemplos: 

INÍCIO 

s ó 
Õ N I 8 U S 

-------------------· DAS 06-09h/17-20hl 

i : 

I ~ EXCETO ONIBUS 

l C'RCUU .. :>O PEO~oTOOA p, CARGA E OES<:.ARGA :, 

11 
:3!JT &T!: ~~ 2.· oc oa :se" 

1 ~&TE ·~· 2• oo ·o.,. Oô,. 

. 
AREA 
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S!NALIZAcAC 

Tea por f~:alidaàe a~er~a: os usuárics da v~a ;ara 
condicees po~enc~al~e~~~ ~er~;=sas. ~~dicanc= sua 
na~ureza. 

mendac;:ão. 
Suas :n.ensaçens possuem cara~er =e recc-

1.2.1 - FORMA E CORES 

A forma padrão cio sinal :ie acivertencia é quadrada. ::evend:: 
uma àas diagonais f:.:ar ~a posicão ver-c:.::al, :-.. as sequi::~es 
cores: 

CORES: 

FUIIOO· AMAREI.D 

ORLA INTERNA-PRETA 

ORLA EXTERNA•AMARELA 

SiMIIOLO E/OU LEGENDA-PRETOS· 

Constituem excec;:!o ~~to .a forma, os sinais ''Sentido 
único'' - A·26a, ''Sentido Duplo'' - A-26b e ''Cruz de 
Santo André'' A-41, com as sequintes caracteristicas: 

a) 

I~ 
A•Ha 

I 
A~21Sb 

.b) 

A-41 

1 

I 

CORO: 
""UNNO·AMAIII!I.O 
OIII.A INTEIINA·PREU 

CIIL& EXTERN&·'M'REI' 

CORO: 

Constituem excec;:lo as placas especiais de aavertênc~a. 
cujas caracteristicas s!o descr~tas no item l.Z., 

405 
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.L ...... ""' 

Lado 
Orla 
Orla 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

V''"t.·-v:.:: ··-··-·--
........ --· -· "" w.'""..J.Jr--~.r .. 

- 0,450 m 
Externa - 0,010 m 
Interna - 0,010 m 

- ÁREA RURI-.;. 

Lado - 0,600 ~ 
Orla Externa - 0,020 !t. 

Orla Interna - 0,020 m 

bl SINAIS DE FORMA RE!AN~v-~ - A-26A E A-26B 

- AREA UUANA 
Lado Menor - O,SOO m 
Orla Externa - 0,010 m 
Orla Interna - 0,010 m 

- AREA ROML 
Lado Maior - 1,200 m 
Lado Menor - 0,600 m 
Orla Externa - o, 020 m 
Orla Interna - 0,020 m 

cl CRUZ DE SANTO ANORt - A-41 

Outnbro de 1995 

Relacio entre àimensces àe largura e comprimento dos 
braços - 1 : 6 a l: 1 O 

Anqulos menores formados entre os dois !:::=ac:os - entre 
45• a ss•. 

OBS. : O aumente nc tamanho dos sinais implica var~ac:Oes 

proporcionais de orlas e. simbólos. 
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1.2.3 - CONJUNTO DE SINAIS DE ADVERTtl!CIA 

A•Zb 
CUNil À OIIIIT& 

Cl.ltW ACEMtUI.DA Ell 
''s•À ESOIIIJIDA 

A•Sb 
CLIIMliEM "'s" À ESOUUID& 

..... 
CRUUM€NTO DE. VIAS 

4()7 
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A•71> 
VIA LATEIW.. À ESaiJERI:'IA, 

A·11b 
.x.wc;õEs SIJCESSMS ca<TRÁRIAI 
~IMI!Ift& A UOUERDA 

4•13b 
CCNA.UÊHCIA A ESQUERDA 

ANALS DO SENADO FEDERAL 

A-11 
BIP1.IRC.IÇio EM '"T'" 

A-12 
INTERSECÂO EM •CÍICW) . 

A•M 
SEJ&Ú:ORo. À FRENTE 

A-8 
III'URCAÇio DI "y" 

Mil __ . • 
PMAD& OBIIIlATCRl& A 
FIIINTE 

Outubro de 1995 
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BCIIlE 

A•111 
CEPRESSÃO 

ESTREITAJENTO DE PIST.l 
AO CENTRO 

PONTE ESTRErta. 

ANAlS DO SENADO FEDERAL 409 

A•18 
PISTJ. RREGUt.AR SAUÊHCIA OU LOIIIIADA 

A•21C 
ES'TREITAM€HTQ DE PISTA ESlRErTAMENTO OE PISTA 
~ ESQUERDA "A DIREITA 
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A•33a 
ÁREA ESCOLAR 

CUDADO ANIMAIS 

A•38 
L.ARGURA LIJMTADA 

A .. ._, 
CRUZ DE SANTO ANDRÉ 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PASSAGEM SINAUZADA 
DE ESCCURES • 

~IS SEl..VAGENS 

A·39 

..... 

PASSAGEM DE NÍVEL SEM 
BARREIRA 

A .. 42a 
Hcao DE PISTA DUPLA 

A•34 
. CRIAHÇA$ 

'., .~ 

A•40 
PASSAGEM OE NÍVS.. COII 

. BARREIRA 

A-42b 
FIM DE PISTA QUPLA 

· Oulllbro de !99.5 
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A·42c 
PISTA DIVIDIDA 

VENTO LATERAL 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

A•43 
AEROPORTO 

RUA SEM SAÍDA 

1.2.4 - PLACAS ESPECIAIS 

s~o placas de advercênc~a cuja funcão é chamar a atencão 
_dos condutores de veicules para a existência ou natureza 
-de perigo na via em razão da possibilidade de ocorrência 
de situação de emerqéncia no local ou ainda de mudança na 
situação do transico que vinha se escabelecendo. 
O tormaco adotado é retanqular, de tamanho variável em 
função das mensagens nelas concidas e nas seguintes 
cores: fUndo - Amarelo 

Orla Interna - Preta 
·orla Externa- Amarela 

Legendas e/ou Slmbolos - Precas 

411 
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Exemplos: 
a) SINALIZAçAO ESPECIAL l?ARA' FAIXAS OU l?IS'!AS EXCLUSIVAS 
DE ÓNIBUS 

PISTA EXCLUSIVA 
DE ÓNIBUS 

A 150m 

FIM DA FAIXA 
EXCLUSIVA 
A 100m 

ÓNIBUS 
NO CONTRA FLUXO 

A 100m 

Só para 
Conversões 
à Direita 

b) SINALIZAÇÂO ESPECIAL PARA PEDESTRES 

Pedestre 
Veículos .nos 
dois sentidos 

l!i) { . · I ( 11 
i 2 
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-.. , .... ---· -·- ------- .. ·-- -- -·.: -·'·--- _ .. -.. --:-.;.:.- -~ ~ -·-·· ---~--~ .. 

c eou:.a.;a:. a::; us~a:;.:. Ew.as L.~:-.sa;e::.s ~.;s~~e::. u::. ca:a~e 
meramen~e info~~~vo ou ecuca~ivo, nao constituindo 
imposic;:!o. 

Pos:.c!.on~ c con:i·.!o::= ac lcn;: seu aeslocamento. ou co: 
:o~a~.s àe àes-:i:-.6 .. -

a) PLACAS DE IDEN!IFICACAO Dt RODOVIAS 

MG 

BR 116 "'" .., 
~ 

IIOCIOVIA N&etQN&;, 

tOIIES 

I'UtiOO •IIIU.NCO 
ORLAS IN11RHAS • PRE'!J.S 

(EHTIIOIEADAS P':l UM&IIRAHC& I 
OIII.A EXTIItN& •III.INCA 
LEGEHD.IS·PIIET&S 

DINENif>ES MÍNIMAS 

&L TUIU. • 0.450 ., 
CHANFIIO INCUMt.OC • O. MO• 
t.,&AGUIIA SUPEIIIOII • O.~ .. 
L,AIIGUIUo INFEIIIOil • f),&IO • 
OIII.AS IHTVINAS PRETAS • 0.020 • 
0111.& IHTEIIN& III&Nt& • 0.0 10 • 
OIILA EXTtiiN& • 0.010 111 

COIIES 

MOO·IIU.NC:C 
ORLA INTEIIN& É T&lu&4llt!IS 
OIILA E~N&·III&Nt& 
L!GENOAS·PIIET&S 

CIIIEitSÓES llltNtlliAS 

I,.IIIG\JIIA • 0.400 • 
All'UIU. • o.&liC .. 
OIILA INT[IIIil& t T&IU& • O.OZO•· 
OIILA EXTEIIN& • Q.DIO e 

413 
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B::en::es 

-·- ,,. ---".~':'"''.:· ~=---:-- ·······.-: -:-·--.. ·- - ----~---- ··-·' __ .:_-_. 

Larqura 1,000 ~ 
Altura --o,soo ~ 
Alt~:a Ca Le~ra - ,. .. ...,,.. -

-.1 t • ... ... "· 

~- ,.. ...... • c--' c:. 
~ ,.. - ,.. 
'• I l.. •• I. 

.. ' 
l,~rt1 

I 
I 
\ 
' ' 

km 
2 
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-------:-... 
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:.3.: 

fl PLACAS DE LIMITE DE WJNIC!PIO 

- CORES 
E'uncio - Azul 
TarJas e Letras - Brancas 

- E'O~~ E DIMENSOES M!NIMAS 
Lar~~ra- 2,150 m 
Alt~ra- 1,000 m 
Alt~ra àa Letra- Limite àe Mun~c~pio: C,l20 ~ 

Demais letras: :, 150 ..... 

Orla interna e tarja '), 020 m 
Orla externa- 0,010 m 

I LIMITE DE MUNICÍPIO 

I 
_____ , ..... 
... .:..;: .;,. _ ......... 

~ndicam a·ó · c::n=.í!~~= ·a cii:ecãO ~Ue c mesmo cevera seguir 
para a~i:'lg::.·= O:et:err:.:.nados lugares, .:::;=_:.en~ancic seu percur
s::: e c.:..::~-ã::c:=.s.s ... ~ 

a) P!ACJ..S I!'!D!CAT!il'AS DE SENTI:lO \DIREçAO) 

- CORES . · 
Funcio - Vereie 
Orlas ~~~arr.as·- E=ancas 
Orla Exte=na - Vereie 
Legenda.- Branca 
Simbolos ~e acorcio com a rociovia 

FORMAS - DL~NSCES MÍNI~~ 
Largura- 1,00 m 
Altura - 0,400 m 

415 
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Altura da Letra para Área Urbana - 0,100 .Q 

Altura da Letra para Rodovias- 0,150 m 
Orla Interna e Tarja - O, 020 ín 
Orla Externa- 0,010 m 

Exemplos: 

CEAGESP ~~ 
I+ lnst. Butantã j 

I + sao Luiz \J 

I Teresinc + 11 

r,! . 
! Zol!o. Norte . . . 

+ 
. 

-CORES 
Fundo - Vereie 

e Outro 

e Fernão Dia$ ~ 

I. + Zona .oeste .III. 
+ Centro ... · 11 · 

Zona ·Norte ]j 

ijl RETORNO .~.!I). .. 

I C iéicide jardim + lll 
+ R. vermelho !j! 

Orlas :~ternas - Eran=as 
Orla Externa - Vereie 
Leqeneias - Brancas 

- FO~..E - DIME."tSÕES HÍN!~-n.5 
Largura - 1,000 m 
Altura - 0,400 m 
Altura c; Letra- 0,150 m 
Orla Interna e TarJa- 0,020 m 
Orla Externa- 0,010 m 

Outubro de 1995 
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EXemplo: 

~ Brasília 79 Km ~J 
' • • • • • • • r • • • • • • • • 

'' . 

c) PLAcAs· :)-rAtiRAMÀI)Ã5: 
' ..... -.· .......... ··.· .. ·.· -.~-.· 

- CORES ....... :::.:: · · · ·--
Fun?,o. -. yerci.~. :- ·: .. 
Orlá·s Internas .,. . Brancas 
orÚ. Úté~na .. .., Vereie: 
Leqencias, .. ;:el:)r'àcto:· e ·seta ·> . . ::. · .... ~ ·. :.: 

I.''' •' • •' •.•-•--• '.',',',',",',":: 

- FORMA:'E"DIMENSOES ?ADRAO 
Larqu:;-a,. -:-. -~, .3.00 m 
Altut:a: ~"L'jõõ: :m·: · · 
Altura' 'cta ·z:et'iá ··..:.· o.; 150 m 
Orla. e. Tarja:.:.::· 'ó';'o~·o m 

Exemp,J.os.: .. 

. . 

...... .... 

...;. P~C.;s ----.. --·--:..:..·-.:---... -.;. -~ 

.... '"' ... . . .... . - -.· . ' <-

: : ....... -.-.-... __ -.-. -· 

.. -.... -..... _.;: 

- -- . .. 
. -._. ·.·. 

< 
t'•• ·.·; .~:;... . : 

s'ranchs. 
,..::. ... -----····-'· _, 

r,---:-,7,7/lFi.' . 
C:~~ ; . : '/I:Jif·tJ/1-:-: • 

-,,~ ----:1-~' .' 
, ,. • . , ,. ' r -·t· '"" ... "(« 1 ' ' !!,.'A ~.'~ . !. r,/ .... 
"''f. . ,,J!Jo.l'/ ,, .. !! ~e~·~ ,·'l~!1Y.J1 ,~. ····· .___.,, ;._ .. . :"• -=-· 
~!t~ . . .:- ·.:/-til/-'~ ··"'---·--"-";, 
ii RETORNO i: 

Tem a f~n·eào de educar ::::nd:.:~c=es e peo.es~==s q-..:an=·= 
ao seu compcr::ament:o ::o. t:rãr.s:.::~.-: 

I 
- CORES 
Fundo - Branc:: 
Orla .,. Preta 
Legenqas - ?:e~as 

417 ' 
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- FORMA 
Retanqular, :aao maior ~a hori=ontal. 

- DIMENSOES MÍNIMAS 
Largura - 1,000 rn 
Altura - 0,600 m 
Orla Interna - 0,020 rn 
Orla Externa- 0,010 m 

Exemplos: 

MOTOCICLISTA. 
TRAA:GI.E SCioEHTE 
COM FAAOI.. ACESO 

'~~~I '-c-R.;.~.;..ZE_DA_~_o_M~ 

<5.: . 
Utiliza a 
Paua;em 
Prote;ida 

Atravesse 
na Folx:a 

t Pedutre 
A;uarde o 
Sinal Verde 

Pedntre 
Atravesse 
na faixa 

I USE o CINlO l 
DE SEGURANCA_ 

!~ 

Utilize a 
POIIO'{Im 

$ubterranea 

Pedestre 
Use o 

Passarela 

- , ____ r..; -··-·-····· •• -•• -'- ~:.:-.. •·-- •• •• : •• --:-.:.:.~ ._ • ~--•. • ••• --·-·- ···---·-····- -- ------- ----------- --·u··--·---i 
:-·.::.:~::::: . -__ - - ' ~f 

-po:e:- :::.s?==· ==-~-sE:-"!.;:.-::s :.:-.::.:a::::s ~ :.==a.::.:a: ,:~ r.:.s.:==~ 

:e~e=e~c:.a~s oe e==a~:.~=~ ~~=:.~=:::s 
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- CORE.>: 
Funéo - Azul. 
Quad~= !~te:~: - E:a~== 

Seta - E.:a::=a 

Con~~~~~~ exce~a= c ~:a=a ~~=~=a~~~a de :==~~o socc=== 
( I-15 ) onde o Slmbc:c deve ser vermelho e a placa ce 
orien~a~;!.c para pecies~res c:=ja forma é re~ang~:lar, mas co::. 
lado maior na hori:on~al. 

Além dos pictoqramas abaixo desenhados, poderio ser 
utilizados simbolcs que representa: os marcos referenc:ia;s 
~e atrat1vos turistlcos conforme os exemplos colocaáos. 

Na área urbana. as Placas InáÍcativas de Servic::os· 
Auxiliares e as áe Atrativos Turisticos poderio ser 
utilizadas na forma retanqular com o lado ma1or na 
horizontal. 

- DIMENSOES MINIMAS 
Placa 
Larqura - 0,400 m 
Altura- 0,600 m 

Quadro Interne 
Larqura - 0,300 m 
Alt.u:-a - O,SOC 1r. 

Mareiem super1c:: - o, o-:o 1t 
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~-E 
I 

I 1·1·~ ·l ' i 
. ) '--,-.,-:-.--

PIItONTO SOCOI'tJitC 

I .l't 

_i\. 
I 1··-

l 1 Km 
J 

••. <: 
S5'C!VICC ~E:..~~;-.!~: 

[FII 
ii ..... \j 
• I 

' ' ' i 
' I 

;.,, 
SEIIMC: O S.I.IUTáaiO 

,i? .. l 
I . I 
I t t 

l ) 
·-13 

SEiõl'li!Ço ME~iNtCC 

•• 17 

~!$TWA4HTE 

•-21 

TR.I.t.IS~0..'T!; !CIAE' aGUA 

?lacas para ?eâes~res - Exempios: 

* T•-~ ~ 
r,..,.. .... 

á . .. •• - p •••• 1 .... ~~ .•... , .. 
Em•arqwe -E- •• 
To~ a• 

•-23 

.OIITO DE PAJt.&O& 

l 

Outubro de 1993 

I 
1 Km 

I...._ li ,....,.,! 
I I ! 

lfOTEL 

l 
I 

j 

a.zz 
tSTAC1CNAM€NTO 

OE Tlli.,I!CC 

Exemplos de ?ictogramas de Marcos Referenciais de Jl.trativo' 
Turí.sticos 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL ~--421 

)' I ~ 
I 

l1CJ I :~: j-!l·lfl! ._ - I - ~ ==== I , 
' . I ! 

PitA I& t.DC:&I. WNÂTC& ...... •LO-ST.&\. .úlla ., ..áTae& or 
De PEIC& .......... PUC& rs.-,ftWa. 

snv..LIZAÇÃO !!ORIZO!UJ..L 

t:: u::. subsist:ema __ c.a s:.nali:a:;:ão · .. ::.â=:.a ';:Ue s; ;.;:.:.~:.:a de l:.:'lhas-, 
mar=acões, simbclos e legendas, ~~~=ades ç~ a?os~cs sobre o 
pav:..::te!".~.t.=.- das · .. ;:.as . 

. .. 
Tem comó fun~ão crgan~zar o fluxo de veic~los e pedestres; 
:::onere lar .e or1.entar os deslocamentos em s:::tuacces c= problws 
de geome~ria, topcqra:fia ou f=en~e a obst:ãcul.cs; ::::=;:lement:ar :os 
sl.n.é3:~~ .. ~e.~t:..:a:.s d.e r~gu.ia.men~acão, adver~énc=.a c:: inàicac;a:-o'. 

Z .l .. -: CARAC'l'ER!S'!:::c;.s 

Diferentemente dos sinais ver_ti:::ais, a sinal.iza~ão horizon
tal mantém alguns padrões c::ja mescla e a fcr::a. de cclora~ão 
na Vla·definem cs diversos tipcs de s1na2s. 

2. l • 1 ~ PADRAO DE T?ACJ.~O 

Seu padrão de tra~ado.pode ser: 

. CONTÍNUA : ~ são linhas sem .:..nterrupção pelo trecho· da via 
-- · · · - -- onde est.ao demarcando; podem es'tar lonqi tudi -

nalmente ou transversalmente apostas·. à· via. 

TRACE~ ou szcc::NAOA: são linhas sec:~or.adas cem 
espacamentos de extensão igual :::: maior Cille o 
tra~o. 

-SÍMBOLOS E LEGENDAS: são info=acões escr~::as cu desenhadas 
no pavimen~c indicando uma E~:uacãc cu 
comclemen:ando s~nalizacão ver~~=al. exis:ente. 
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2 • 1. 2 - CORES. 

A s~nalizacao h~=~z=~=al se a;resen~a em=~~== cores: 

opos~cs, ~a deli~=açãc de espaces ~==~b~dcs 
para estac:.::::.a.tt.en== e/cu ;,a=ad.~ e na r.ar::a:;:ão de 
obst:.ác:.lOs. 

- VERMELHA: u~ilizada na regulacão de espace des~inado ao 
deslocamen~o de ticicletas leves (cicloviasi. 
Simbolos ( Hospitais e Farmacias/c~~zl 

'--
BE\1\NCA .: .. ut;ilizada r.a regula-:;:ão de fluxos de mesmo 

AZUL: 

PRETO:·· 

. , _ sent::.,_cio ;_ na cieli:::. :.aç_ãc de espac_cs espec:.ais, de 
trechos de vias, des~inados ao eseac~onament: 
requlamen~ado de veicules em condicees especi
ais; na marcacão de faixas de travessias de 
pedestres; na pin~ura de simbolos e legendas. 

utilizada nas pin~uras de s~clos em áreas 
especiais de estac~onamentc ou de parada para 
embarque e desembar~Je. 

utilizada para proporcionar·contraste entre o 
pavimento e ayintura. 

2.2 - CLASSrFICACAO·· 

A sinalizacâo horizontal é classificaaa em~ 
- marcas longitudinais; 
- marcas transversais; 
- marcas de canalizacào: 
- marcas de c:j.elimitacào e controle de Estacionament:o e/ou 

Párada; 
- inscricOes no pavimento. 

2.2.1 - MARCAS LONG!7JDINAIS 

Separam e ordena: as correntes de t:ráfegc, definin:io a parte 
da pista destinada ao rolamen~c.· a sua divisão em faixas, a 
divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclus~vc :ie um 
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tipo àe veiculo, as reversivel.s, além· :ie 'es·ca.belecer as 
regras àe ultrapassagem. 
De acorào com a s~a funcâo as marcas lcnç~t:~:iinais são 
subàiviàiàas nos sequl.nt:es t:~pos: 

-·------- - --------

SIMPLES CONTÍNUA 

SIMPLES SECCIONAOA 

.. B 

OUPLA CONTÍNUA 

OUPL1. CONTÍNUA/SECCIONADA 

A B 

- Larç::.ra à as linhas: minima· C,lCO m 
máxima 0,150 m 

- Distânc:.a entre as l:..nhas: minl.ma 0,100 Ir. 

máxima 0,150 m 

- Relação en~re A e E: minima 1:2 
máxima 1:3 

423 
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4 

-
ULTRAPASSAGEM PERMITIDA PARA 
OS DOIS SENTIDOS . 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

-
C> 

ULTRAPASSAGEM PERMinDA 
SOMENTE NO SENTIDO 8 

Outubro de 1995 

<I 

C> 

ULTRAPASSAGEM PROIBIDA PARA 
OS DOIS SENTIDOS 

.. ~ 
~ ~ . I 
• 

.. . . -- = -
OY. Mla .. OII'IitiQ& III MIMA. DE VIIIIIUDADI!: •au. ~-OM• 
ZONAS DE ULTRASSAGEM EN CURVAS VERTICAIS 

mm m 
= = = = = .... 

.... 

LDCAL CE HÃO COINCIDÊNCIA COII O 
EJXI) CE SIMETRIA O& VIA 

ZONAS DE ULTRAPilSSAGOI PROIBIDA 
EM CURVAS HORIZDNllUS 

CURVAS REVERSAS 
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--~·--"'---. --=·~-

Exemplos de ~~licação: 

~ 

B 

c ·-r 
----:::_- -- ------ ----.:-....__--~ · . .. o -.. E .. F 

C:&LC&O& 

PROIBIDA A MUOANCA OE FAIXA ENTRE A· B. C 

PERMITIOA ULTRAPASSAGEM E MUOANCA CE 

FAIXA ENTRE C·E· F 

• 
11 I ij • 

' --! I I i ..... ; 
LOCAL EM CURV~ 

__ ,.,. ___ _ 
--·· ...... __ _ 

RELAC.iD.EN'TRE A E S minsm:2 ! Z 
mcaune! .! 

. ,• ~ . 

-425 
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CONTlN'JA 

SEC:CIONAO:. 

= '.:0.! 

Exemplos d; ..:..;:-l:..::acàc: 

~ ::::::::::::~::::::::~ 
TIPO SECCIONADA " 

-
... 

--- ... .. -

~t..RG: .. Ht&. C:l. LINril. ~.··•o:t.~:. :. l:)C~ 
!o!UIM~ 0, 20011". 

~Et.A;Ác ENTRE t.. E ; ': . 3 
DI MENSÓES RECOMENC:OO:.S 

A : 4 .ca::>r:-. 
8 =t.2.::>00rr: 

--
.... 

PISTA DUPI.A COM CANTEIRO 
CENTRAL ESTREITO 

= j: = ,. 
= I = \r = = 

-ii = = = li = = == 
PISTA ÚNICA - OUPI.D SENllCO CE 
CIRCUI..ACÃO TRATAIIEHTO ANTE OBSTÁCUI.D À CIRCULAÇÃO 

.~. ___ -:,_: -- -- -··· -- -. -.-
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-== - ·---~-r.~----~=--. 

2.2.2 - ~~CAS TRANSVERSAIS 

Oli\IE,SÕES ~E ~ON!EtlO:.Oo\S A• 1,0001" 
e 1: • ,o o..:-"' 

Oràenam os deslocamen~os frontais dos veiculos ~ os 
harmonizam com os deslocamentos àe ou~ros veiculos e dos 
peàes~res. ou se;·a, advertem os condu~ores relatlvamente 
sobre a necessidade cie reduzir a velocl.ciacie e inclica:a a posiçã 
cie parada, cie modo a qaran~:.r sua próprla sequrança e a cios 
demais usuários da ·via. 
De acorào com a sua funclo. as marcas lonql~uciinals slo 
subdivididas nos sequintes tipos: 

a I LINHAS DE: RE:TE:NCAO 
lcor l::>ranc~l 

- ~~lo de ~licaç6c: 

IIO&XIWA 0.1&00 r 

-· -
/...___ 61 
• -• 

• 

., 

• ·-c: 
-
r-

• I 

! I 
. i I 

427 
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t cor brancc ~ 

~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Ourubro de 1995 

minima 0,200 m 
máxima O, 400 m 

Padrão àe Linhas de Estimulo à 
Reducão de Velo:,ciàade l:..EVl 

- Exemplo de Aplicacao Antecedenà~ um Obstáculo Transversal 

: -1 
< cor branca; 

li I 
I 1\-~ ; 11 

:a=;::.=~, ·~a ~-~::!:a - A: 
minima 0,300 m 
máxima O, 600 m 

Distànc~a entre as linhas - 3: 
minil:.a O, 300 m 
maxit:.a. 1,200 rc. 

Relacão 'ntre A e B: 1:1 ou 1:2 
Larç~ra aa faixa - C: em funcão 

do volume àe pedestres 
padrão : 4,000 m 
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., 
" li! 

...-...; 
'11 I' 
,J.; 

- Exemplos de.Aplicação: 

MEIO OE OUAOR:. COM 
ZEBRAOO DUPLO 
; RECOMENDA· SE A Se:T"/. 
NA COR BRANCA: 

Largura c~s linhas - O: 
minimo 0,300 m 
máximo O, 600 m 

Lar~~ra da faixa- t: 4,000 m 

,. 
',.,.._ - "-, 

~~:~ 

429 
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• 

INTERSEC-40 SEJ.IAFOR!ZA:)A 
USO DAS LINHAS PARALELAS 

• 

-. ---~-----~~---
-=· ~ ............ .._ 6= 

- ~§y 
ACESSO A PONTO CE PAIIAO& 
OE ÔNIBUS Ell PISTA EX::U:SI\& 
1 RECOIIENOA •SE A SET& ::R IRANCA I 

:....J LI i:Jici 
•• I 

I 
DOO o o o i 

a..AC: :: \jut.=.RACC· M1NIMO ~.400 m 
OU .._,:;SANGO M4XIM0 C.600 m 

L7L7L7L7000 

Outubro de 1995 

• 
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- Exemplo de Aplicação: 

2. 2. 3 - !'.ARCAS DE CANALIZAc;AO 

Também chamadas de ''Zebrado o~ Sarqen~c·•, crien~am os fluxos 
de tráfego em uma via, direcionando a circulacão àe veicules pela 
marcacão de áreas àe pavimen~o não utilizáveis. 
Podem ser na cor branca quando dire.cionam fluxos de mesmo ·sentido 
e na cor amarela quando direcionam. fluxos de sentidos opostos. 

... -· ~ 
t.ARG\JU DA t.INHA t.ATERAI.' A 0,200., 
t.ARGURA C~S ~IN><AS TI<AN\IERSAIS 8 

MÍNIMA C. 300 m 
MÁXIMA 0.400 fl'l 

OISTÀNO .. ENTRE AS UNHAS. C 

........... 00"' 
MÁXNA 2,10011\ 

~~ ... . 

431 
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:.~·. ---.=.-.--.... :----.:::-c._~ 

OROENACÀC DE FLLJX::JS E MOVIUEN'TOS 
EM LARGOS 

OROENACÃO DE MOVIMENTOS EM TREVOS 
COM ALÇAS E FAIXAS OE ACELERAÇÃO I 
CES ACELERAÇÃO 

ILHAS DE CANALIZAÇÃO E DE REFÚGIO 
DE PEDESTRES 

. ,. 
I .., • 11 a 

RESTRIÇÃO AO ~OVIMEkTC 
CRUZAMENTOS EM .. T .. 

~E. RETCRNO EM 

. . 
/ . -------------~.--

------------.Mi --- -- ---- -------<>Â"".I.:. ·---·"' 

ORDEI<ACÃO OE MOVIMENTOS EM RETORNOS 
COM FAIU AOICIO~ P<IIAC MCVIMEI<TO 

., 

t:J" L ______ _, 

CANTEIRO CENTRAL FORMAoO coM MARCAS 
DE CANAUZAÇÃO COII CONYEitSÃO A 

ESQUERDA 
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CANAUZAc!:: EM CR'.JZAMENTOS COM RÓT"..J~t.S . 

SENTlCO CUP1.C 
/AIWII:LA 

/ 

/ - - -=---==:sssszsss:sl~:~:~á..-="'-= _ _ 

SENTDO CNICC 

ue• 

\tARC.t.:~ C~ :.._ TE?.~!!>I;:::u:. o:: 
w:MMENT;::: OE FAIXAS PC'q 
SENTiC:.. 

PIS'tt OL.Pl..A- C:W SENTfOO CE CIReU~ACÃC 
ONICO PQR' P!STA 

..-.., 
e :t 

lUlAS DE CAHA~IZAç!O ENVOLVENDO OBSTÁCUI.OS IOA PISTA 

... ooc. 

<z=== 
SIEJITIDO ~o 
.teCMOOa::.iD -IIIÍCID DE CANTEUID CDITIIA~ DI MEIO DE OUADIIA. 

-~~=== 
:SE=HTI=D=O~Ú=II:ICO::::: 

433 
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-......... -------·····--

Deli~~~a~ e p=~~:=~~~ melhc= =~~==:le aas âreas c~de é 
proibidc cu reg:..:.~ame::~a::to ~ esr:a=:.cna,"Tlen::.~ e a parada de 

e con~role de es~ac~onamen~o e paraaa· são subdi~ididas 
nos seguin~es tipos: 

a) LINHAS r:·E IND!C..~~O DE PRO:EICÃO C·E EST.t: .. CIONAMEh'"I'O 
E/OU ?~~A 1cor amarela) 

- Exemplo de Aplicacão: 

!.. ARGURA Ct. LINHA minur.~ 0. 100m 
tnÔ:l!fftO C,l50m 

--= = -= 
11 

li 

b) MARCACAO DE ÁREA RESERVADA ?ARA. 

ESPEC!FICOS (cor amarela) 
?ARADA DE li'"E!CULOS 

CALÇADA 
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~AR~c!C OELIM ITAOORA CE AREA PARA PARAO:. 
:·E ÔNIBUS EM F'AIXA CE TRÂNSITO 

AREA RESERVADA COM USO MÚLTIPLO 

AO !.CN::;\:· ~ 

:cor ==ancaJ 

< 

< 

,UU.PE:..: 

MARCAcÃ= CE:..IMiTAOOR.C.. :E ÃR€A ;:cARil PARAC:. 
~E ÔNIBUS F~! TA EM REENTRÁN:It. OA CALCACA 

;_,____,./ _ _L----~~~--....; 
~ .. _ .. 

' 

ÁREA RESERVADA COM SUPRESSÃO OE 

PARTE üA MARCAÇÃO 

~~~~~~-=-~~:ALC~AO& ~~MAO<~L< 
:::::: _ ... _ - - - - j_ - --i 

I 
I 

111111 

-------

- = .:.2CO "' 
b s 0,100 m 
c = lar~~ra efetiva da 

, vac;ra 
à = ; ccx:p:-i:nento da vaga] 

serà::> estabele,=:.das 
em =~cão das dimen
soes dos ve1c~l~s a 
u~ilizã-las 

e = 20% àa larqura efeti
va da vaga 
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Exem;:>lcs de Aplic:ac;:ão: 

MARCACÃO COMPLETA 

I I I 

T 11 r 
•u•co'/ 

SUPRESSÃO PARCIAL OA MARCACÃO 

• \. P""- ·-"" '~ -- -... ,• 

• • '">, '\ ?h.( ,, 
"'\ ...... C:Cl 

SUPRESSÃO TO 'r AL OA Ml!r:I!=ACÁO 

________ \ ________ _ 
.... - - - -\ 

--~-------~-7-----

~ST.\CION.=oME'-TC 

·A VIA 42 

.4M&IIEj,'" 

:...ATE=.:. ..... VIA ------------

-tiO CES"!' R: OA vaA 

'"" \ ... '\ , .. ,. 
-------~-~-

... ___ ---- ... -·---
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""=t ' 

--+--' ..., 
___,~ ~. ....... --+-- t , l :a 

........ , 
-- -. li 

~--~-_-.~. ____ -'-_-__ ........ _...::._ ~ (-:--~i 
-I ... 

.... --------------------------------~-----------~ --...,.---- --·----------' 
2.2.5 - INSCRIÇOES NO PAVIMENTO 

Melhoram a percepção do conàut:or qua."lt:o às conàiçOes cie operação 
àa via, permitinào.:lhe tomar.a àecislo aàequaàa, no tempo 
apropriado, para as s·i tuàçOes qo..1e . se lhe· apresentarem. Slo 
subàiviàiàas nos sequintes t:ipos: 
a) SETAS. DIRECIONAIS ·. 
(cor brancal 

cu 

Comprimento àa seta 

. . lta& .... IITI'Cia •u ........ C1U. ltf,._.. 6 
... , ·~ .... ·~1'1& , .... o .. 

~ 
ll~ 
lt1 

Fluxo veicular: Dú.nimo 5, 000 m. 
máximo 7, SOO m 

. 

n!.: . ' 
; j. 

~~~-· ·; 

l 

Fluxo peciest:re: 3, 000 m ., somen:é seta "1" com pa,rte àa haste 
suprimiàa l 
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INDICATIVO OE MUDANÇA 
OBRIGATÓRIA OE FAIXA 

Exemplos de Aplicação: 

·- . ?J . . 

·- -· 
~ 

.. 

. . ~ ·' 

..,. 

. I> 

'--· . ., •. 
INOICAnVO OE MOVIMENTO 
EM CURVA ( MINI• ROTATóRIA) 

- ~ l . 
. -'DOOUUIJU\ . = =· - = = = = = = = = = = ~ = = = = = - = = = = 

·r: r 

Oulnbro de 1995 
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b) SÍMBOLOS 
(cor brancal 

- Exemplos: 

"BICICLETA" 
(INDICATIVO OE VIA. 
PISTA OU FAIXA OE 
TRÂNSITO OE USO 
EXCI..USIVO OE CICLISTAS l 

DÊ A PREFERÊNCIA 
INOICATtVO DE CRUZAMENTO 

COM VI& P .. EFERENCIA\. 

"SERVIÇOS DE SAÓDE" 
(INDICATIVO OE ÁREA Ql I..OCAI.. 

DESTINADO AoS VEÍCUt..os OE . 
SERVICOS OE SéEl 

CRUZ DE SANTO ANDRÉ 
INDICATIVO DE CRUZAMENTO 

ft.ODOFERROYIÂAIO 

" OERCIENTE FÍSICO " 
INDICATIVO OE LOCAL OE 
ESTACIONAMENTO OE VEÍCULOS 
CONDUZIDOS POR DEFICIENTES 
FÍSICOS. 
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Exemplos de Aplicação: 

• • 

•• 
MARCACÀO CRUZAMiiNTO 
ROOOFERROVIÁRIO 

Outubro de 1995 
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c) LEGENDAS . 
(cor branca) 

r I . 
i :i I . . 

. 
• 

I . 
I . 
I Iili . 

!: 

. 1 
; 

r!l 
I I: • . p 
.I, 

" ' . 
I ,. 

' ' ' ' . 
i '; .. 
i ~~ . 
I 

J! . 
I 

--··· ... 
-

- Exemplos de Legendas: 

I~ 
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3 - DISPOSITIVOS E SINAL!ZAÇÃC AUX!LLARES 

S~o aqueles con.st.: :t:;..dos de n:.ate:r:.a~s de c=mpcs:.::;6es, ::o:-:r.as. 
cores e refletl~~dade div~rscs, a~l!cadcs e~ obs~á=~!=z, ~o 

pav~men~c da v~a cu ad)acen"e á mesma. Sua função básica é 

circulação, aler-cando os c:>r~ch.r=.c=es quan:c a s~tuac;ões ae pe::.g:: 
potencial ou que reqtfeirar.. maior a"enção de forma a tornar mais 
eficien~e e segura a operação da v~a. 
Os disposi t!. vos, àe accrd.o ::ozr. as s:las f::nç:ões, sao ir:seriCos e::i. 

um dos seguintes ç=uPOs: 
- Dispositivos Delimitador:s; 
- Dispositivos de Canalização; 
- Dispositivos e Sinalização de Aler"a; 
- AlteracOes nas Caracteristicas do Pav~mentc; 

Dispositivos de Proteção Continua; 
- Dispositivos de Uso Temporário. 
- Painéis EletrOnicos 

3.1 - DISPOSITIVOS DELIMITADORES 

Slo elementos refletores ou que contenham unidades refletoras, 
apostos em série, fora ou sobre a superficie pavimentada, com o 
objetivo de melhorar a percepção do condutor quanto aos limites 
do espaço destinado ao rolamento e a sua separaçlo em faixas. 
Podem ser mono ou bidirecionais em função de possuirem uma ou duas 
unidades refletoras nas cores branca ou amarela. O tipo e a(sl 
cor (ea) das faces refletoras dos balizadores e balizamentos 
reflet1vos de pontes e viadutos são definidos conforme se 
enquadrem nas condições especificadas na tabela a sequir, 
considerando como referencial um dos sentidos de circulação, 
o~. seJa, a face voltada para este sentido. 

V~AS DE PISTA SIMP~ES E BIOIRECIONA!S 
DUPLO SENTI~ DE C!RCU~çAO LADO DIREITO - BRANCO 

LADO ESQt.'EPJX> - AMAREl.O 

PISTAS· OE SENTIDO ÚNICO OE MONOD!RECIONAIS 
CIRCULAçAO OU VIAS DE: P!STA AMBOS OS LADOS - BRANCO 
DUPLA 
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TII?OS 

Balizadores - unidades refletoras mono ou bidirecionais 
afixadas em suportes 

- Exemplo: 

• Balizamento Refletivo de l?ontes e Viadutos - unidades 
refletoras afixadas ao longo do guarda corpo e/ou mureta de 
proteção de pontes e viadutos. 

- Exemplo: 

PELÍCULA 
REFLE.T!VA 

TINTA 
PRETA 

• 

I 
~ ... , ..•.•. .., 

• 

PISJ'A DUPLA, 
(MAO UNICAl 

~'Et.fCULA REFLETlVA 
tMONOOIRECIONA.i..l 

• 
• 

~1ST& SIMPLES 
~MÃO OUPLAl 

PELlêuLA J;E"=":..!;:T:;oA 
( BIDIAEC! 011141.1 
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.e:l em e:::= s 

mente .. sob:-e ot: adjacente as r.;.arcas .:i..o:lg:. t..:C..l!la:.s. Sua co=-- e 
unJ.àades refler.o:as são c~e~er.tes c::r. a da marca qt.:e a:::or~anna.zr.~ 

- Exemplos: 
- Tachas 

.,~ 'E""!v;:: 

~\ 
~&CU RU'l..UIY&S 

--<"'"> .... 
VIST~ 

VISTA 

- Tach5es ll't.ANT& 

( 
' 

I ' 6 .. .. li: iiS'fl. l[ VISTA 

3•2 - DISPOSITIVOS DE CANALIZACAO 
SAo elementos, geralmente n&o ref!etori:z:ados, "postos em série 
sobre a superficie pavimentada em substituiç&o às guias quando 
n&o for possivel a construção imeciiata das mesmas ou para evitar 
que veicules transponham determir.ado local ou faixa de tráfego. 
sua cor é usualmente branca, p;)ciendo ser amarecla se contiguas 
à sinalizacâo horizontal desta cor. · 

- TIPOS 
. Prismas de Concreto 
Exemplos 

PLANTL 

·-· . . 

I'EitSPECTIVA 

,---, 
i 
I 

CORTE 

( 

l ':&· ........ :!'!'-· .. ., i .. ·• ·, . . . ...... ., ... ""~, 
,.-.~r ... ·· • • a · · .: I 

-~-
} .. ,..\ 

~ ... 
. "'"' .• fi 

' ' ' 
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- Exemplo: 

PLANTA 

CORTE 

qf===if 
3.3 - DISPOSITIVOS E SINALIZAçAO DE ALERTA 

Conjunto de elementos colocados ou aplicados junto ou nos 
obstáculos e ao. longo de curvas horizontais, com o objetivo de 
melhorar a percepção do condutor de veiculo quanto .a um possível 
empecilho ao seu· deslocamento·, a mudanças bruscas no alinhamento 
horizontal da via, ou em situação· de perigo. potencial. 

' 
Utilizam usualmente as cores amarela e preta '?m faixas inclinadas 
e alternadas. 

- TIPOS 

Marcação de Obstáculos - recurso de sinalização destinado a 
alertar o condutor quanto a um possível obstáculo de dimens6es 
significativas. 

RE8RA GERAL PARA MARCAÇÃO OE OBSTÁCULOS 

OBSTÁCULOS COM · 
P&SUGEN SÓ PELA .. 
OIR:!1TA, 

O!ISTÁCUL.OS 'coM 
PASSAGEM SÓ PEl:.A 
ESQUERO~. 

·~ ~ 

a:~~LO a~.!.'.:'.Ul 
OSSTÁcULOS COM 
PASSAGEM POR 
ANSOS OS LADOS. 

445 
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-Marcadores de Perigo -placas aplicadas junto a obstáculos tais 
como pilares .d~ viadutos, cabeceiras de pontes, narizes de 
bifurcaçoes, etc·. 

MAIICADDR OE POfGO INOI
CANOO QUE A PASSAGEM '0> 
Q!JIÁ SER FEIT'4 TMTD PEU. 
ESOUODI COMO PELA DI-·-· VI 

NMC:i.OoR OE PERIGO INDI• 
cAMDO .OUE A P&SSJGEIIl 
DEVOY: 5Efl RITA PEU ES-, 
OU.DOA. 

- Marcadores de_Alinhamento - placas refletivas colocadas em 
série ao longo.: das curvas horizontais, retornos ou acessos· em 
interseçoes • 

. 3.4 - ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO PAVIMENTO 

São recursos que alteram as condições normais da pista de 
rolamento, quer pela sua elevação com a utilização de disposi-· 
tivos fisicos colocados sobre a mesma, quer pela mudança nitida 
de caracteristicas de rugosidade do próprio pavimento. São 
utilizados para estimular a redução de velocidade. 

- TIPOS 

.Pavimentos Rugosos - obtidos pela alteração da composição 
granulométrica dos agregados utilizados na fabricação do 
próprio pavimento. 
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.Pavimentos Fresados - obtidos pela impressão de ondulaco~s. 
ressaltos.ou ranhuras na-superfície do pavimento • 

• Ondulação Transversal à yia- dispositivos físicos colocados 
acima do P<lVimento pintados por marcas obliquas nas cores preta 
e amarela alternadamente ou totalmente amarelas. 
- Exemplos: I 

I L I 
I 

. 1 ~ 
-00.000• 

I C&I.ÇADA 

I 
I 
CORTE A·A 

---O !09 1 1r'Q9 r 

----r > 

.. ; ·:. ·., 

I 
I 

I 
I 

. : ........ -tttH+_j 

CORTE A·A C-ftl IIOLO&OO 
.. LOCO 

--cr~~~·~·-i·~~:=~.~ .. o,•oo· l. 700• 

&COMODACio EU 
CONCR:Em QFALTICO 

3.5 - DISPOSITIVOS DE PROTEçAp CONTÍNUA 

São elementos colocados de forma continua e permanente ao longo 
da via, feitos de material flexivel ou ri.qido que t~ como 
objetivo evitar .. que veicules e/ou pedestres transponham deter
minado local. 

- TIPOS 
Defer.sas 

- Exemplos 

TIPO DUPLA· 

. .. ' 

LÀMINA 

.:;ota. 

I 

~CÂMINA 

GUIA o:>ARJ:ETA 

:; ;:: 
TIPO SINGELA 
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Barreiras àe Concre~o 
ExemJ)los: 

Gradis 
Exemplos: 

----

Outubro de 1995 

São elemen~cs Civers:s u~~!i:a~=~ e= s~=~açtes espec~ais e 
temporárias c::m:: obras e situêic:=ees ae·· erner;ênc:.a ou perigo, - ....... 
o obje-cl•.ro de alert.a: cs conat.::c:es para. estas situaçees, 
~lo~uSa~ e'c-~ cana~~=a= 
lhacicrel!_, e~c. 

TIPOS 

Cones 

~- •-!:~e·----··----' 
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•. cavaletes 

Tapumes· 

Elemen;.cs Lu:::.:.ncscs. ~·balóe 1 

. ·.··, ... ... 

.. 
' .... ' ' . 

' 

~ . - . . ' ~ .... ; 

...... ' .... 
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3.7 - PAINEL ELETRONICO 

Slo dispositivos eletrónicÕs dispostos verticalmente à via que 
fornecem informações diversas ao motorista e ao passageiro e 
se referem principalmente a: 

-advertência de situaç!o inesperada·à ~rente, tais como,. obras 
na pist'a, interdiç!o parcial da via, d~svios, entre outros. 

- mensagens educativas dirigidas ao comportamento dos usuArios 
da via, tais como, •motociclista use capacete", •use o. cinto 
de segurança•, entre outros. 

- placas de regulamentac!o de velocidade em funç!o do volume cie 
veicules ou de situaçOes periqosas à frente. 

- mensaqens sobre pátios públicos de estacionamento tais como, 
''Estacionamento Central lotado, ueilizl!- e--E-staci~n~o- da 
Lapa••. 

- mensagens sobre volume das vias principais orientando o 
tr!nsitc para a utilização de outras v~as alternat~vas. 

- Exemplos: 

'0. I, '0. I.,-

~-~ -:·~ .~ ............ ,.\ •• •• . . : .. . : . : . . -- .. • • • • • .. ·...:. : . .:.:. : • • •• • • ...... 
rTê~ . • • .....L 

'I, 

. ··-~· . . .. 
: : : I 

;·~ 
'" 

.I 

. . 

:'f*;. ~.... -~ ~'jli_~ 
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:so: 

4 - SINALIZAÇÃO SE~~A!CA 

A sinalizaçêo semafór~=a ê um s~s~~tema da s~nalizaçao viária 

os deslocamentcs. 

- a s~nalizacã= s·"!mafé=:.:ca- de !':àgU:.a:c.e-n::aÇã~: 

- a. sinal.:..:.açã.o .:E~mafé::-:.=a de :S.d1teri-ê:1cia. 

FORMATO E DIMENSÃO DAS L~TES 
I 

Lentes des.::.::.adas a For:t:a Dimensões 

Movl.ment:: Veic..:lar -ci=::...:lar diãmetr=- 200 Ct: 

300 mm 

Hoviment:o de Pedestre Quadrada Lado 250 mm ou 
300 mm 

Faixa Reversível Quadr;;da lado 300 mm 

A sinalizaca.o semafé:-ita de regulamen-cacao -!:em a tunr;ao àe 
efetuar o cont:role ao trânsito num cru=amentc ou secão de via. 
através d.e indicacões lum:.nosas, alternando-o =.i=eito de passagém 
cios vários fluxos de veJ.c..:l.os eiou pedestres. 
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4.1.1 - CARACTER!STI:A$ 

Compõe-se àe luzes de c=res-pré-estabelecidas, agrupadas num 
\mico conjunto, dispostas verticalmer:te ao lado da via ou 
suspensas soD:e ela, poàendc nestes cases ser 
horizontal~ente. 

4.1.2 ~CORES DAS LUZES 

As cores utilizadas· sao: 

Para controle de fluxo de pedestres: 

& . • ..... .:.xaoas 

VERMELHA: indica que os pedestres .não podem atravessar. 
VERMELHA INTEBMITENTE: assinala que· a fase durante a qual podem 

passar os pedestres .está a ponto de terminar. Isto 
indica que os pedestres. nao poderão começar a cruzar 
a via e os pedestres "que hajam iniciado a travessia 
na fase verde se desloquem o mais breve possivel para 
o refúgio seguro mais próximo. 

VERDE: assinala que os pedestres podem passar. 
Para controle de fluxo de veicules: 
VEBMELHA: indica obrigatoriedade de parar 
AMARELA: indica "atenção", devendo o condutor parar o 

veiculo, salvo se isto resultar em situação de perigo 
para os veicules que vêm atrás. 

VERDE: indica permissão de prosseguir na marcha, efetuando, 
o condutor, a operação indicada pelo sinal luminoso. 

4. L 3 - TIPOS 

a) PARA VEÍCULOS: 
- Compostos de três luzes dispostas em sequência pré-estabelecida. o VEIItMELHO o AM .. ELO o VERDE 

VEcS"cc 
AMlt.AELO 

- Compostos de duas luzes dispostas em sequência p:c-é-estabelecida. 

o VERMELHO VERMELHO o o VERDE 

JEROE 

f\. 
..__J 
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Nestes casos o comando do "amarelo" é substituído pelas duas luzes 
acesas ao mesmo tempo. 

- com mensagens que podem vir sozinhas ou integrando um s~ 
de três ou duas luzes. 

VERMEL.NO 

ANAIIELO 

V'ERDE 

DIRECAO CONTROLADA 

b) PARA PEDESTRES: 

CID YUM!LHO 

[l] vrAOE 

vniiELMO~VEROr 
I 

CONTROLE OU FAIXA 
REVERSiVEI. 

-LO 

OIREÇÃO CONTROLAOA 

-
OIREÇÃO LIVRE 

4.2 - SEMAFÓRICA DE ADVERT!NCIA 

A sinalização semafórica de advertência tem a funcão de advertir 
da existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo 
o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução 
compatíveis com a segurança para seguir adiante. 

4.2.1 - CARACTERÍSTICAS 

Compõe-se de uma ou duas luzes de cor amarela cujo funcionamento 
é intermitente ou píscante alternado, no caso de duas luzes. 
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454 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

5.1 - TAPUME 

5.1.1 - TAPUME BAIXO FIXO 

5.1.2 - TAPUME ALTO COM TELA 
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; • l • 3 - TAPUME BAIXO REMOVÍVEL 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I ' I 
I 

I I 
' I ' ' ' ' I I 
' ' I 

' 
I 

11 I[JJJI ' ' ' ' 

.2 - GRADIS 

.2.1 - GRADIS PORTÁTEIS 

AMARElO 

PRETO 

_JJ, li li li 11 . . . 
lS OBRAS OBRAS 

1 
. . 
li li li . 11 !n 

~ [ 
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5.2.2 - GRADIS FIXOS PARA OBRAS. 

I 1 
I I 
I I 
u 

5. 3 - PLACAS DE BARRAGEM 

I I 
I. I 
I I 

"--

Outubro de 1995 

I : 
I I 
LJ 

5. 3 .1 - PLACA DE BARRAGEM SOBRE BLOCO DE CONCRETO 
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5.3.2 - PLACA DE BARRAGEM SOBRE CAVALETES 

.. -~ 

.• 

5. 3 • 3 - PLACA DE BARRAGEM SOBRE TAPUMES 
• O A • •·· - • Í ' 
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5.4 - PLACAS DE OBRAS 

SAo idênticas às de sinalização vertical de advertência, 
inclusive as especiais e de informações complementares. O que 
diferencia as placas de obra é a substituição do fundo amarelo 
pelo fundo laranja amarelado. 

As placas de obra tem uso temporário, vinculado sempre às obras 
no viário. 

5.4.1 - PLACAS DE ADVERTtNCIA DE OBRA 
(fundo laranja amarelado) 
Exemplos: 

5. 4. 2 - PLACAS ESPECIAIS DE ADVERTtNCIA DE OBRA 
(fundo laranja amarelado) 
Exemplos: 

PISTA 
FECHADA 

A 100m 

CUIDADO 
OBRAS NA 

TRANSVERSAL I 

DESVIO 'A 
DIREITA 

A 100m 

MÁQUINAS 
NA PISTA 

A 100m 

PISTA 
FECHADA 

O 8 RAS 

SOMENTE 
TRÂNSITO 

LOCAL 

I DESVIO 1t I 
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5.5 - FAIXAS DE PANO 

De uso temporário, visando atenuar o impacto de implantação ou 
desacivação de obras 9u desvios. Não substitui a sinalização 
vertical de obras. 

• ESTA RUA SERÁ INTERDITADA 
ATENÇAO: NO PRdXIMO SÁBADO 

OBRAS NA PISTA 

REDUZA A VELOCIDADE 

-I 
l / 

' 
~~ ALTIIIIA ' ......... , 

.. o. ' I ...... 
ALTUIIA 

! 
......... 

4,5• 

PONTALtTE 

I" DESVIO 

-a-

l --
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6 GESTOS 

a) GESTOS DE AGENTES DA AUTORIDADE DE TRANS7TO 

Ordem de parada obrigatória pam rodes os veicules. 
Qumdc execumda em interseçcles. cs veicules 

que já .e <IICCilllrOm nela nic s!c obriglldos a parar. 

Ordem de parada para todos os veiculas que venham c:ic 
diteçOes que cortem ortogonalmente a diroçic indicada peje 

braço estendido. qualquer que se.1a o sen.udo de seu 
deslocamento. 

Ordem de parada Para tcdcs cs veicules que 'lenham de 
direçOes que cortem onogonelmente a direça1D indicada 

pelos braços estendidcs qualqúer que seja o semidc de seu 
des]oçamentg, 

:•,' 

Ordem de parada ~ tcdc~ cs ve~os qile venham de 
direçOes que certem ortogonalmente a diteçic indicada pelo 

braço estendido. qualquer que seja o sentido de seu. 
deslocamento. 

AS ORDENS EMANADAS POR GESTOS DE AGENTES 
DE TRÀNSITO PREVALECEM SOBRE AS REGRAS DE 

CIRCULAÇÁO E AS NORMAS DEFlNIDAS POR OUTROS 
SL"''AIS DE TRÁ...'"'iSriO. 
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bi GESTOS DE CONDUTORES 

DOBRARÁ ESQUERDA DOBRAR. À-DIREITA 

DJMINUillA MARCH.<\ OU PARAR 

7 - SINAIS IICIIOROll 

SINAIS DE APrro SIGNIFICAÇÃO EMPREGO 

Um silvo breve Aleaçia Sisa No ato do gtWda sinaleiro 
mudlr a direçlo do ttillsito. 

Doia silvos breves Porei Pua fi...,!inçlo de documen-
101 ou outrO fim. 

Trts siiwi breves Aa!ada a limem& Sillll de adverti!acia. 0 COD-

dutor deve ob e ir:a à 
i ,,. ;'""· 

Um silvo 1011(10 Diminua • mm:ha Qulllda fOr necessírio fazer 
diminuir • madla dos 

wiculoL 

Um silvo 1011(10 e um breve Trlasilo impedido em todu., À apn!liÍIIIaÇIO do Corpo de 
clireç6ca Bombeirol, ,.,,iJncies, 

veic:u!os de Policia 0\' _!lo 
trapa, ou de tept nreç:Jn 

otic:ial. 

Ttto silvos lotlgos Motoristas a postOS Nos estacion•"""'"'s i pona 
de~campos 
desponivos, etc. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O ofício 
lido vai à ptblicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que sem liOOs pelo 
Sr .. 12 Sectetário em exercício, Senador Levy Dias. 

São .lidos os seguintes 

REQUERIMENTO W 1.319, DE 1995 
Sr. Presidente, 
Nos tennos do art 50 da Consti!Lição Federal 

e na forma do art 216 do Regimento Interno do Se
nado Federal, requeiro a V. Ex'l que, owida a Mesa 
Diretora, sejam solicitadas ao Sr. Ministro do Traba
lho as seguintes informações: 

1 - Se o Comitê da Coordenação das Empre
sas · Estatais - CCE, por qualquer forma decisória, 
tem impedido o início e o prosseguimento das nego
ciações que objetivam a revisão e renovação do 
Acordo Colativo de Trabalho, entre a Petrobras Dis
tribuidora- BR e o Sindicato dos Trabalhadores do 
Comércio de Derivados de Petróleo do Estado do 
Rio de Janeiro; 

2· ..., Se as· decisões tomadas pelo Comitê da 
Coordenação das Empresas Estalais - CCE, que 
tem afetado os interesses sindicais dos empregados 
da Petrobras Distribuidora - BR, estão contidas nos 
limites de suas atribuições, da Convenções da Orga
nização Internacional do Trabalho e da legislação 
nacional relativa à liberdade sindical e ao direito de 
negociação coletiva livre e direta entre empregado
res p(blicos e sindicatos profissionais. · 

Sala das SeSsões, 6 de ouUJro de 1995. - Se
nador Jefferson Peres. 

(A mesa para decisOO.) 

REQUERIMENTO W 1.320, DE 1995 

Sr. Presidente, 
Com vistas à análise do Projeto de Lei no. 38195 

- CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir, ao or
çamento fiscal, créditos adicionais no valor de 
R$3.750.000,00, em favor do DNER, requeiro a V. 
Ex'l, com base no arl 50 da Consti!Lição Federal e 
na forma do art ~16 do Regimento Interno do Sena
do Federal, que, owida a Mesa Diretora, sejam soli
citadas ao Sr. Miilistró dos Transportes as seguintes 
informações, referentes à proposição: 

1. forma de cálculo da estimação da receita; 
2. legislação e normas coiJ1llementares que 

amparam a arrecadação prevista; 
3. cópia dos cinco contratos de concessão; e 
4. demonstrátivo suficientemente ponnenoriza

do de toda a aplicação dos recursos, sua relevância, 

seus elementos de despesa e forma de cálculo do 
custo da atividade de fiscalização. • 

Ressalte-se, ainda, que, nos tennos do inciso IV 
do art. 216 do RI, a tramitação da proposição em ep;:, 
gra!e ficará interrompida até o recebimento e análise 
das in!ormai;Xles, sltlordinada a continuidade preces
suai ao atendimenb satisfalório que requerido. 

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1995. - Se
nador Jefferson Peres. 

_ (A mesa para decisllo.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os re
querimentos lidos serão despachados à Mesa para 
decisão, nos. tennos do inciso III art 216 -do Regi
mento interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Esgo
tou-se ontem o prazo previsto no art 91, § 32, do 
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação pelo Plenário das 
seguinte matérias: 

Projeto de Lei do Senado no. 68, de 1995; ·de 
autoria Senador Júlio Campos, que concede, em re
lação às eleições de 94, anistia das sanções de que 
trata o art 72 da Lei n<>-4.737, de 15 de julho de 1965 
- Código Eleitoral; e 

Projeto de Lei do Senado n" 1 01 , de 1995, de 
autoria do Senador Romeu T uma, que altera o pará
grafo único do art 83 e acrescenta parágrafo ao art 
342 do Decre1D-Lei no. 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal. 

As matéria foram aprovadas em apreciação 
conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania 

Os projetos vão à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Encer

rou-se ontem o prazo para apresentação de emen
das ao Projeto de Lei da Câmara n<> 107, de 1995 (n<> 
426195, na Casa de origem). que altera dispositivos 
da Lei n<> 5.540, de 28 de novêrnbro de 1968, que re
gulamentam o processo de escolha dos dirigentes 
universitários. · 

Ao projeto foram oferecidas três emendas. 

São as seguintes as emendas ofereci
das: 

EMEMDA N2.1 - PLEN 

Dê-se nova redação ao inciso I, do art 16, da 
Lei n2 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as al
terações introduzidas pela Lei no. 6240, de 3 de ju
nho de 1977 e pela Lei no. 7.177, de 19 de dezembro 
de 1983, na redação dada pelo Art 12 do PLC 107, 
de 1995. 
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"Art 1• .................................................... . 
"Ar!. 16 .................................................... . 
I - os dirigentes máximos das institt.i

ções de ensino superior e, se for o caso, o 
seu vice, serão nomeados pelo Presidente 
da Repwlica e escolhidos entre docentes 
que possuam qualificação condizente com a 
função, experiência administrativa e que 
pertençam ao quadro de servidores da insti
tuição cujos nomes figurem em fistas tripli
cas organizadas pelo colegiado máximo, 
sendo a votação uninominal. 

11 - ·····-······-···········-······-··-··-·-·········· 
III - ........................................................ . 
IV-............................................. _ ......... . 
v- ......................................................... . 
VI- ........................................................ . 
VIl - •• ._ ................................................. __ 
VIII - ...................................................... . 

Justlflcaçao 

Esta nova redação, aponta para a decisão de 
colocar na lei um perfil mínimo que devam ter os diri
gerrtes de ensino superior em nosso pais, conforme 
a concepção que entendemos com relação à função 
da universidade e cursos afins. 

Sem dúvida, uma qualificação que garanta o 
errtendimerrto e a sensibilidade necessária para per
ceber, gerir e apoiar o processo de produção e orga
nização do conhecimerrto, objetivando colocar esse 
conhecimento a favor do bem estar da sociedade e 
da elevação permanente de seu nível etitural, é um 
ponto que não comporta dúvidas ou desacordos. 

O número de docentes sem formação a nível 
de dOUiorado em nossas universidades brasileiras, 
não nos permite colocar na lei esta litulação como 
condição para candidatar~ ao cargo de Reitor. No 
entanto, concordamos com o que. falou o ilustre Re
lator da matéria no Senado, na Comissão de Educa
ção, afirmando que esta dirigenta deverá ser um li
der acadêmico, um líder perante a sociedade e um 
bom administrador. 

Já fazer parte da comunidade acadêmica da 
institt.ição, significa uma vivência direta cm a reali
dade da mesma e conbibui com clareza que deva 
ter, quando, a partir desta vier a trabalhar o conheci
mento indispensável acerca dos problemas que en
volvem a graduação, pós-graduação e a extensão. 
Além de tér sempre preserrte o princípio da incissio
ciabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1 995. -
Eduardo Suplicy. 

EMENDA N2 2- PlEN 

Dê-se nova reclação ao inciso 11, do art. 16 da 
lei n" 5.540, de 28 de noverrilro de 1968, com' as 
alterações irrtroduzidas pela lei n" 6.240, de 3 de ju
nho de 1977 e pela lei n" 7.177, de 19 de dezembro 
de 1983, na reclação dada pelo art. 1"do PLC 107, 
de 1995: 

"Art. 1" ................................................... . 
Art 16 .................................................... . 

I - ······•·•··•·•·····-····-··-····--··-······-"······ 
11 - o colegiado máximo da instituição 

será composto de representantes dos diver" 
SOS segmentos da comunidade universitária 
e da sociedade, de acordo com os respecti
vos estatutos e regimentos. 

111 - ·······················-······-··--·--···-··· .. •• 
IV- ....................................................... .. 
v- ........................................................ . 
VI - ........................................ : .............. . 
VIl - ........................................... ~ ........... . 
VIII - ............................................. - •••••• 

Justiflcaçao 

O art. 207 da Constituição Federal garante a 
IUonomia d~entilfca. administrativa e de 
gestão financeira e pabirnonial às universidades, fi" 
cando assim assegurada que cada instibJição, face 
ao seu processo de amadurecimento político de or
ganização, já vem colocando esta questão do pro
cesso de eleição de seus dirigentes em seus estatu
tos e regimentos, na direção do que define o artigo 
206 da ConstibJição Federal. 

Errtendernos este procedimerrto o mais correto, 
a exemplo do que fez a Constituição do Estado de 
São Paulo, quando define que a escolha dos Reito
res das Universidades Estaduais Paulistas se fará 
na forma que dispuserem seus estatutos. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1 995. -
Eduardo Supllcy. 

EMENDA N2 3-PLEN 

Dê-se nova redação ao inciso III, do art. 1 6 da 
lei n" 5.540, de 28 de noverrilro de 1968, com ~ al
terações introduzidas pela lei n" 6.240, de 3 de ju
nho de 1977, e pela lei n<> 7.177, de 19 de dezem
bro de 1983, na redação dada pelo art. 1" do PlC n<> 
107, de 1995: 

"Art 1" ................................................... . 
Art 16 .................................................... . 
III - em caso de consulta prévia à co

munidade universitária, conforme o que for 
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estabelecido pelo colegiado máximo da insti
tuição, a votação uninominal obedecerã o 
que detennina o estatufD e o regimento da 
insti!Lição. 

IV-........................................................ .. 

v- ····························""·"''····················· 
VI- ......................................................... . 
VIl- ........................................................ . 
VIII - ..................................................... .. 

Justificaçao 

O artigo 207 da Qcinstituição Federal garante a 
autonomia didático-cientifica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial às universidades, fi
cando assim assegurada que cada instituição, face 
ao seu processo de amadurecimento politico de or
ganização, jã vem colocando esta questão do pro-o 
cesso de eleição de seus dirigentes em seus estatu
tos e regimentos, na direção do que define o artigo 
206 da Constituição Federal. 

Entendemos este procedimento o mais correto, 
a exemplo do que fez a Constituição do Estado de 
São Paulo, quando define que·a escolha dos Reifo.. 
res das Universidades Estaduais Paulistas se farã 
na forma que dispuserem seus estatufDs. 

Sala das Sessões, 5 de ouhl:lro de 1995. -
Eduardo Supllcy. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A maté
ria volta à Comissão de Educação para exame das 
emendas. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero 

Jucá S. Ex• dispõe de 20 minutos para o seu pro
nunciamento. 

O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sém revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, temos falado, da tribuna do 
Senado, permanentemente da questão da reforma 
agrãria. Tem os pugnado por uma solução emergen
cial do Governo Federal, no sentido de viabifiZSI" o 
acesso à terra à grallde parte da população que hoje 
estã marginalizada não só no campo, mas também 
na periferia das grandes cidades. 

Apresentei, com esse intuito, uma proposta 
que define a implantação da justiça agrãria no Brasil, 
proposta que estã tramitando nesta Casa e que tem 
como Relator o Senador Edison Lobão. 

Não poderia ter sido maior a minha satisfação, 
Sr. Presidente, ao verificar, hã poucos dias, para 
honra minha, que tive como companheiro de idéia 

- ninguém mais ninguém menos que o Senador Darcy 
Ribeiro. S. exa, um pensador, cientista politico e so-

cial, um homem da maior expressão no cenãrio do 
nosso País; tirrilém apresentou, hã poucos dias, uma 
proposta de emenda ·constitucional com a qual tam
bém pretende implantar a justiça agrãria no Brasil. 

Eu não poderia, portanto, estar melhor acom
panhado. Esse apoio, essa conjunção de idéias com 
o Senador Daroy Ribeiro só faz fortalecer ainda mais 
a nossa proposição, que não é minha, nem do Sena
dor Darcy Ribeiro, mas temos visto que é da grande 
maioria dos membros desta Casa, que comungam a 
idéia, o espírito, a decilião política de tentar viabilizar 
a reforma agrflria no Brasil. 

Lerei uma parte da justificativa da proposta do 
Senador Darcy Ribeiro: 

"Mas não pode justificar a monopo
fização com fins especliativos, mesmo por
que ela nega a terra a milhões de lavradores 
brasileiros que ailenas pedem o acesso a 
uma pequena propriedade em que ~m 
alimentar a sua famma e viver como homens 
livres. Calclia-se que somam 50 milhões os 
brasileiros que jã foram expelidos do campo 
para se constituir, nas favelas e periferias 
das metrópoles, em um dos contingentes 

_. humanos mais miserãveis do planeta. Nada 
há mais urgente, portanto, do que reverter à 
Nação as terras mal havidas e mal usadas, 
retirando-às dos especuladores para fazer 
delas um Fundo de Colonização que venha 
abrigar milhões de fammas brasileiras. As
sim é que foram feitas as reformas agrãrias 
clássicas da Europa e as recentes dos paí
ses orientais." 

Portanto, na primeira interver.•,ão dos quatro 
assuntos que quero tratar nesta Casa, registro com 
satisfação a posição, a comunhão de idéias e a for
ça do projeto do Senador Daroy Ribeiro, que, junto 
conosco, forrnarã essa grande corrente para aperfei
çoar a reforma agrãria brasileira. 

O Sr. Jefferson Peres- V. Exime permite um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ -Ou;lo V. Ex" com prazer. 
O Sr. Jefferson Peres- Serei breve, porque V. 

Ex" cuidarfl de outros assuntos. Senador Romero 
Jucá, com muito prazer subscrevi a emenda do Se- -
nadar Darcy Ribeiro, porque é inquestionável a ne
cessidade de acelerarmos a reforma agrária. Entre
tanto, V. Ex", como representante da Regiãb Amazô
nica, sabe que isso deve ser adotado com ressalvas, 
tendo em vista a diversidade do Brasil. O Estado do 
Amazonas tem sua capa florística quase intocada. 
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Na verdade, os grandes proprietários rurais do Ama
zonas são verdadeiros guardas florestais. Na medi
da em que forem obrigados a utilizar 20% ou um 
quinto da área, sob pena de desapropriação, pode
se iniciar ali um explosivo processo de devastação 
florestal, apenas para que os proprietários evitem a 
desapropriação de suas terras. No Estado do Ama
zonas isso é mlito perigoso. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Na verdade, Senador 
Jefferson Peres, esfamos ressaltando apenas o as
pecto político da decisão e da idéia do Senador Dar
cy Ribeiro. 10: claro que S. ~tem, em conjunto com 
a justificaliva e a proposta de criação da reforma 
agrária, algumas formulações que traiam, como dis
se V. ~.da questão da disponibilidade da terra uti
lizada ou não. 10: claro que esse projeto estaria mais 
vinculado a uma visão urbana do Brasil. Temos que 
ter o cuidado de~ o texto do projeto do Se
nador Darcy Ribeiro, no sentido de especificar as 
questões relativas não só ao Amazonas, mas também 
ao Centro-Oeste, que tem peculiaridades diferentes no 
que diz respeito ao !amanho das propriedades e ao 
t4x> de intervenç!lo que se deve fazer nelas. 

A colocação de V. ExA é extremamente pertinen
te; tenho certeza de que V. ExA vai colaborar, durante 
o andamento do projeto, para rneJhorá.lo e fazer com 
que ele seja viável e exeqCível para todo o País. 

O Sr. Valmlr Campelo - Permite-me v. Ex" um 
aparte? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço, com muita sa
tisfação, o Senador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo - Senador Romero 
Jucá, serei rápido, porque sei V. ~ pretende abor
dar outros ternas. No entanto, eu não poderia deixar 
de manifestar a minha solidariedade e apoio, porque 
V. ~. com bastante antecedência, foi autor de um 
projeto que dispõe sobre esse tema. Agora, o Sena
dor Darcy Ribeiro - JJm parlamentar experiente, com
petente, um estudioso, um cientista - vem ratificar 
essa sua preoéupação. V. ~ eslá de parabéns, 
porque fambéni. solicita uma politica agrâri!L Não 
basta dar a terra; é necessário dar condições, instru
mentos para a fixação do homem na collX.lnidade. V. 
Ex~ es1á de parabéns pelo projeto que iniciou. 

O SR. ROMERO JUCÁ -Senador Valmir Cam
pelo, ouvi com muita satisfação o aparte de V. Ex". 
Ressalto a importância de V. ExA nesse processo de 
tramitação, uma vez que é líder de um Partido, o 
PTB, que tem extrema vinculação com as queslões 
sacieis no Brasil. Sem dúvida alguma, V. Ex> vai po
der oferecer contribuição primorosa à tramitação do 
nosso projeto. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me v. Ex~ 
um aparte, nobre Senador Romero Jucá? 

O SR. ROMERO JUCÁ - Ouço, com I1XJila satis
fação, o aparte do nobre Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Romero 
Jucá, há muitos anos, quando eu concluía o meu 
curso de Direito, tive a ventura de ser o orador da 
minha turma. No discurso que produzi, eu dizia: 
"Quero o ensejo azado para se fazer a reforma agrá
ria". Tantos anos decorridos, e verifico que esse é 
um tema que se discute mais no campo emocional 
do que no campo racional. Por isso, nesta manhã, 
aplaudo V. Ex> pela forma como trata instituto de ta
manha responsabilidade. A revolução, na União So
viética, se fez em tomo da terra, no ano de 1917. O 
Leste Europeu acabou soçobrando, e a reforma 
agrária não se concluiu na área chamada socialista. 
A melhora da emenda constitucional do Senador 
Darcy Ribeiro, que V. Ex> pretende, agora com o 
apoio dos Senadores Valmir Campala, Líder do 
PTB, e Jefferson Péres, no exercfcio da liderança do 
PSDB, dá bem a dimensão do que pretendemos fa.. 
zer aqui. Um fato novo e auspicioso é que o. Partido 
dos Trabalhadores, pelo seu Presidente, o ex-Depu
tado José Dirceu, eslá com audiência marcada com 
o Presidente da Replblica para tratar do tema refor
ma agrária. O que o discurso de V. Ex> confirma? 
Aquela revelação anterior de que todos somos res
ponsáveis pela re!órma agrária. Nesse caso, não 
cabe omissão, nem cabe que "Se fique no arame do 
conlorcionista, querendo enganar ou fazer bnlho. 
Como V. Ex> rep"resenta Roraima, e nós do Norte 
sabemos o que é problema de terra: um passo es
treilo para a coll\IUsão nacional, junto-me aos que já 
me antecederam e aplaudo V. Ex> 

O SR. ROMERO JUCÁ - Senador Bernardo 
Cabral, agradeço a V. ~pela intervenção, que, 
mais do que um aparte, é uma aula V. ~tem seu 
nome já escrito na hiSlória jurfcica do Pàís; foi Rela
tor da Constituição de 1988 e, sem dúvida alguma, 
será peça fundamental no aprimoramenlo das leis 
desta Casa,. em específico, em relação à tramitação 
da justiça agrária e reforma agrária. 

Acolho, com muita satisfação, as colocações 
de V. Ex> e as farei, a partir de agora, transitar comi
go na condução desse processo. 

Além da questão da reforma agrária, Sr. P~•
dente, eu gostaria de abordar um outro assunto que 
me diz muito de perto, já que durante um ano fLi 
Presidente do antigo Projeto Rondon. Trata-se de 
um projelo nacional de colocação de estudantes em 
cantata com a realidade brasileira, que criou cami-
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nhos importantes para a maioria das regiões pobres 
do País, inclusive a minha Região Norte. 

. O Projeto Rondon foi responsável pelo cresci
mento do território de Roraima, através de um con
vênio com o campus da Universidade de Santa Ma
ria, no Rio Grande do Sul. O Projeto Rondon tem 
história também no Estado do Amazonas, inclusive 
na cidade de Tefé. 

Com mita salisfaçã:>, registro que o Ministério 
da Educação e o Ministério do Meio Anilienfe estu
dam - em conjunto com o Programa Comunidade Soi
dária - a volta do Projeto Rondon em moldes aperfei
çoados, liilizando a participação dos estuianfes no 
trabalho de transformação da realidade brasieira. 

Ressalto a importãncia desses estudos, para
benizo o Ministro Paulo Renato, o Ministro Gustavo 
Krause e a Primeira-Dama, Dona Ruth Cardoso, 
pela iniciativa É louvável que procurem a participa
ção dos estudantes, em campo, na realidade, pro
movendo transformações sociais nas regiões mais 
carentes. Vale enfatizar- repito- a irnporlãncia que 
o Projeto Rondon, modificado, melhorado, poderá 
ter ainda para as regiões mais pobres do Pais. 

Há outro assunto que me traz à tribuna: existe 
um projeto tramitando nesta Casa ~ está na Comis
são de Assuntos Sociais - que pretende o fim da 
contribuição sindical obrigatória A princípio, eu esta
va tendendo a votar contra a contribUição obrigató
ria, porque entendo que, no exercício da cidadania, 
nada deve ser obrigatório. 

Sou a favor do voto facultalivo, sou a favor da 
contribuição sincfiCSI faclitativa No entanto, enten
dendo que essa é uma questão de extrema delica
deza, ouvi diversos sindicatos não s6 do meu Esta
do, mas confederações e agrupamentos de sindica
tos. Recebi, quase que unanimemente, posição con
trária ao fim imediato da contnbuição sindical auto
mática. Só tenho recebido posições favoráveis dos 
sincfiCStos ligados à CUT. 

É importante que a Casa estude com cuidado 
essa questão. Anuncio que, tendo em vista o cantata 
com essas associações sindicais, tendo em vista as 
colocações de que a vida sincfiCSI brasileira acabaria 
no momento em que fosse extinta a contribuição sin
dical obrigatória, estou revendo meu vokl: vou traba
lhar pela sua manutenção, pelo menos por um perfo
do de tempo, a fim de que efetivamente o movimen
to sindical brasileiro possa estruturar-se para posta
rionnente chegarmos ao avanço do fim da contribui
ção sindical obrigatória 

Por fim, Sr. Presidente, quero registrar a minha 
preocupação com a tramitação das reformas admi-

nistrativas. EsSe processo ~stá ~a Câmara dos De
putados e novamente, pelo que parece, vai arrastar
se nessa Casa antes de chegar ao Senado Federai, 
para apreciação, no final da legislatura 

Essa questão abriga pontos fundamentais, en
tre os quais está o problema dos salários dos mara
jás, cuja regulamentação - parece-me - a Câmara 
dos Deputados reluta em aprovar. 

Deixo aqui o meu protesto e espero que os De
putados, que o Relator Prisco Viana, que a Comis
são de Constituição, Justiça e de Redação, que as 
comissões técnicas que vão analisar essa questão 
se preocupem em dar uma definição e uma posição 
à .sociedade brasileira. É inadmissível que algumas 
pessoas, por força de uma legislação às avessas, 
tenham um salário de R$30, R$40 ou R$50 mil, en
quanto outros segmentos da população recebem sa
lário mínimo. 

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me permite 
umaparfe? · 

O SR. ROMERO JUCÁ - Pois não. Ouço com 
muita satisfação o Professor Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Ouço com atenção 
a sua exposição. Eu lhe pediria apenas a atenção 
para distinguir a garantia da estabilidade da garantia 
de excessos, de abusos ou de irregularidades, que é 
o que não se eslá fazendo na publicidade em tomo 
da matéria A garantia da estabilidade é de ordem 
constitucional. A estabilidade constitucional não as
segura excessos, não assegura abusos, isto é, não 
garan1e a situação de marajás. Se há irregularida
des, elas podem ser corrigidas pelas leis ou, se ne
cessário, por apelo ao Poder Judiciário. Não é preci
so extinguir a garantia da estabilidade para corrigir 
irregularidades. Ainda agora, o Supremo Tribunal 
Federal acaba de dar um exemplo expressivo. O Tri
bunal de Justiça do Distrito Federal ampliou suas 
vantagens, incorporando diferenças, enfim, o que 
lhe pareceu adequado fazer, e o Supremo Tribunal 
Federal cassou o excesso, aplicando bem a Consti
tuição e a Legislação. De maneira que é preciso ver 
bem isso. Há, de parte de áreas do Governo. a ten· 
tativa de contundir as coisas, para gerar, na opinião 
pública, a idéia de que o Congresso está amparando 
excessos. O Congresso está manif~o o propó
sito de defender o instituto da estabilidade, sem ga
rantir excessos, irregularidades, abusos. 

O SR. ROMERO JUCÁ - Professor Josaphat 
Marinho, V. Ex" aborda uma questão importante, 
porque esclarece um ponto obscuro e, mais do que 
isso, me dã a condição de registrar que, na questão 
da estabilidade, somos contra a ·quebra da instabili-
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dade. Sou de um Es1ado onde eventualmente as dos e os Municípios nã:l estão tsando devidamente 
questiles políticas extrapolam o· processo adminis- os meios legais para impedir os excessos. Se os legis-
trativo; efetivamente, se não fosse o instituto da es- lalivos es1aduais e municipais estão abusando. se. 
tabilidade dos funcionários públicos, em Roraima, porventua, o Poder Judiciário local eslá se exceden-
grande parte do quadro de funcionários públicos, do, o Govemador deve usar a prerroga!Na que tem de 
hoje, poderia estar demitido. argOir a inconstitucionalidade das medidas e pedir ao 

Comungo a posição de V. Ex"-. Somos contra a Supremo Trilmal que as corrija O que nã:l devemos 
quebra da eslabilidade. Entendemos que essa é admitir é q~J!!, em nome de corrigir irregularidades, se 
uma questão fundamental para o trabalho do servi- venha a prejuãiCal" os que legitimamente adquiriram 
dor público. Mas eu estava ressaltando aqui exata- estabilidade e as vantagens correspondentes. 
mente um dispositivo: na Cãmara dos Depu1ados, O SR. ROMERO JUCA - A colocação de v. ElO' 
discute-se que salários e direitos adquiridos não po- nã:l é apenas uma ajuda: é uma aula para o Pafs, e a 
dariam ser revistos, e V. ElO' deu uma aula nessa incorporo ao meu discurso com mlitasatisfação. 
questão juríãroa. O Supremo Tnbooal Federal deu Sr. Presidente, agradeço a atenção. 
uma demonstração inequfvoca de compromisso com 
o País ontem, tomando a decisão que considero da 
maior importãncia. 

Era o que eu tinha a dizer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Apenas trouxe uma 
ajuda, um adminículo à exposição que V. Ex"- faz. E 
pretendia, também, acrescentar o seguinte: os Esta-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ROMERO JUCA EM SEU PRONUN-
CIAMENTO: .. 

Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Educação e Cultura 

R..:onMCIOa DltiO ~o N• 60 653 Ge 28 o4 67 P1.1~ no 041'10 Ont:tall Seçia l P~rtll' 1 1 a• .C 5 67 
CGC!MFI 33 357 213·COQ1 -88 • INSCRIÇÁO NO GQF. 019 51;., 

Ofício n2 100.6044 __ Brasiliü.. 27 de set~mbro de 1995. 

Caro SENADOR, 

Voltamos a apelar ã lucidez. e alto discernimento 
de VOSSA EXCELENCIA. para lmlnente decisão da COMISS~O OE 
t'~SSUNTOS SOCIAIS do Senado Federal. sobre o Projeto de Lei da 
Cãmara nQ 151/92 (PL nQ 1002/88 na Câmara. do~ Oeputadcis). que 
dispõe sobre .a ex-~inçào da CONTRIBUIÇAO SINDICAL. e ameaça de 
morte o sindicalismo brasileiro. 

Na base desta Confederação Nacional~ que 
congrega .12 Federõ'!ções e 206 SindiCã.tos de tr."!balhadores em 
-Educação e Cultura. não exi!J,to umo única entidado apoiando a 
propo3ta. Excelência_ 

' Jamais as duas Centrais que apeian. a medida. a 
CU~ e a· Força· Sindical. comnrovaram a in&ceitâvel defesa de 
pOsição "da cúpula. com a necessarla lista de sindi~tos 
apoiadores consUítados .. Não o fizeram .. nem o farão, por-Que não h.3: 
sindicato. neste pais, Que apoie tal absurdo. 

Para servirem a interesses outros •. de tora. e 
posarem de "reformadores··. alguns falsos lideres apegaram-se à 
malfadada tese nos últimos anos. fazendo parecer à imprensa. a 
existência de um consenso contra a CONTRIBUIÇAO SINDICAL. 
principalmente. por "atenta.tória à 1 iberdade e ã auto na~~ ia 
sindical~. uma vez que. em nosso pais~ ela é prevista em lei. 

Seria ignorância, EXCELENCIA .. ou ma-fé ? 
Por que não, ambas as coisas. uma vez que quem 

mil~ta .no Movimento Sindical sabe muito bem a quem servem esses 
senhores e o quanto já se beneficiaram com seus discursos 
F.!'ncomendados ? 

: Hã que barrarmos tal empulhaç:ão,. EXCELENCIA! 
Central Sindical sem respaldo das entidades de 

base. o que é ? Representa quem ? Qual o valor de tal decisão ? 

I 
I 

i 
I 
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Como admitir, por exemplo, que o Senhor 
MEDEIROS, da Força Sindical, se diga contra a Contribuição 
Sindical, quando a sua mais importante filiada~ a poderosa 
F-ederação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo .. dirigida pelo 
ComPanheiro Jose Firmo, que consultou as bases. é totalmente 
contrario ã proposta de extinção ? - -- --

Por isso~ cabe à COHISS~O OE ASSUNTOS SOCIAIS 
R E J E I T A R o PL nQ 15~/92, por lesiv~ aos Sindicatos e à 
Classe Trabalhadora, ate agora. jamais consultada uma unica vez. 

Reiterando nossos protestos de alta consideração 
e apreço, despedimo-nos, mui 

Excelentíssimo Senador 
ROMERO JUCA 
Senado Federal 
Q:.r..M .. U.i,:a-DF 

Outubro de 1995 

SEDE: SETOR DE AUTARQUIAS SUL· QUADRA 4 ·BLOCO "B" 
TEL: (061) 321-1140 • FAX: (061)321-27(1.1 • CEP: 70070..000 • BRASiLIA ·DF 
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Brasilia, 26 de setembro de 1995 

Exrrl>- Sr. 
Senador Romero Jucá 
Senado Federal 
Nes!a 

Meu Caro Senhor, 
Ponho em suas mãos a minha Proposta de 

Emenda Constitucional que altera nossa estrutura 
fundiária para atender o povo brasileiro, ameaçado 
de ver-Ge envolvido no mais grave conflito social de 
sua história 

Nada há, a meu juizo, de maior importância so
cial nesses dias de Reforma Constilucional, em qua 
somos ungidos e desaliados a aluar como legislado
res do povo, capaci1ados a liberá-lo das institUÇôes 
legais que mais o oprimem. 

Peço ao querido Senador que aponha sua as
sinatura à minha Proposla, para que ela tenha a 
chance de ser discutida no Senado. 

Abraços, Senador Darcy Ribeiro. 

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO 
N", DE 1995 

Acrescenta inciso ao art. 92 e dá 
nova redaçao ao art. 184 da Constituiçllo 
FederaL 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 32 do arL 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen
da ao texto constitucional: 

Art 12 Acresce~e ao art 92 da ConstitUção 
Federal o seguinte inciso V, renumerando-se os cki
mais: 

"V- Os Tribunais e Juízes Agrários;" 

Art 22 Dê-Se a seguinte redação ao arL 184 e 
seus parágrafos da Constituição Federal: 

"Art..-184 A ninguém é lícito manter a 
terra improdutiva pôr força do direito de pro
priedade. 

§ 12 O uso agrícola tem precedência 
sobre qualquer outro. 

§ 22 E de uso lícito a superffcie quatro 
vezes superior à área produtiva, revertendo 
o excedente ao domínio público. 

§ 32 A Justiça do Trabalho, funcionan
do em caráter provisório como Justiça Agrá
ria, definirà as àreas de uso lícito e, em con
seqilência, o Fundo de Colonização, que re
tomarà ao domínio dos Es1ados. 

§ 40- A Justiça do Trabalho, funcionan
do como Justiça Agrária, aprovarà os pro
gramas de assentamento de lavradores no 
Fundo de Colonização-em propriedades de 
não mais de 1 oo hectares, ressalvadas as 
áreas Indispensáveis à proteção ambiental. • 

Justilicaçllo 

Tenta-Ge, há décadas, promover uma Reforma 
Agrária no Brasil, sem qualquer êxito. Somam já mi
lhares os projefos examinados pelo Parlamenfo, to
dos inócuos. Assim é porque se parte do absurdo 
constilucional de que a propriedade permite deixar a 
terra improdutiva como objeto de especulação que 
só pode ser desapropriada por um preço que supera 
os recursos da Nação. Esse resguardo integral do 
direito de propriedade é perfeitamente cabível nos 
casos de propriedades produtivas aluando dentro do 
mercado, que, bem ou mal, cumprem sua função so
cial. Mas não pode justificar a monopolização com 
fins espec:Uativos, mesmo porque ela nega a terra a 
milhões de lavradores brasileiros que apenas pedem 
o acesso a uma pequena propriedade em que pos
sam alll'nentar a sua famma e viver como homens fl
vres. Calcula-se que somam cinqOenta milhões os 
brasileiros que já foram expelidos do campo para se 
constituir, nas favelas e periferias das metrópoles, 
em um dos contingentes humanos mais miseráveis 
do planeta Nada há mais urgente, portanfo, do que 
reverter à Nação as terras mal havidas e mal usa
das, retirando-as dos espec:Uadores para lazer de
las um Fundo de Colonização que venha a abrigar 
milhões de familias brasileiras. Assim d que foram 
feitas as reformas agrárias clássicas da Europa e as 
recentes dos países orientais. 

O poder constitUnte que transferiu aos Estados 
as terras devolutas em 1891 é o mesmo poder que 
tem que ser convocado agora para reordenar a insti
tucionalidade fundiária brasileira, a fim de que as ter
ras do Brasil sirvam ao nosso povo: A concessão, 
aos proprietários, do uso lícito de quatro vezes a 
área que utilizam efetivamente, é mais do que gene
rosa A medida tem também a virtude de estimular 
maior utilização das terras possuídas para ampliar a 
área de licitude. 

Dada a urgência e gravidade da situação~rá
ria brasileira, que nos ameaça de uma convulsão so
cial, é necessário dar uma efetividade urgente à me
dida ora proposta Para tanfo, o melhor instrumen!o 
disponível para ser a Justiça do Trabalho que, devi
damente aparelhada pelo Poder Executivo, poderá 
executar, provisoriamente, as !unções de uma Justi-
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ça Agrária. Essa, absolutamente indispensável em 
um País que enfrenta graves convulsões agrárias 
que urbanas, pode ser instituída mais !arde. 

Sala das Sessões, -Senador Darcy Ribeiro. 

O Globo 

MiDIA IMPRESSA 

Mareio Moreira Alves 

DeBrasma 

MARAJÁS E BARNABÉS 

Ontem foi dia de São Francisco de Assis. O 
Poverello, o mais comovente santo da hagiografia 
católica, tem sido mui10 denegrido na vida política 
brasileira 

Roberto Cardoso Alves, vulgo Robermo, ex-mi
nistro e ex-deputado, usou uma citação de São 
Francisco - é dando que se recebe - para justificar 
a troca de favores governamentais como forma de 
aliciar vo!os no parlamento. 

Por irônica coincidência, foi na data da celebra
ção do místico de Assise que se decidiu empurrar 
para a próxima terça-feira a votação dos mais polê
micos destaques do parecer redigido pelo Deputado 
Prisco Viana, que destrói a proposta de reforma ad
ministrativa do Governo. 

O parecer, que traduz os interesses de mui!os 
membros do PPB, garante os salãrios abusivas de 
marajás que ganham mui10 mais que o presidente 
da República, a pretexto de serem direi!os adquiri
dos através de vantagens pessoais. 

Prisco Viana, representante do PPB da Bahia, 
foi jornalista e está na Câmara há 25 anos. Tornou
se um especialista em legislação eleitoral e partidá
ria e é ouvido com respe~o na Comissão de Consfi. 
tuição e Justiça. É um conservador convicto, no sen
tido ·de que deseja conservar a sociedade brasileira 
mi como está organizada, por ser esta organização 
favorável aos seus interesses e aos de seus consti
tuintes. Político tradicional, com base em pequenos 
municípios do interior, acred~ na velha prática de 
distribuição de favores ao funcionalismo. 

Jarbas Uma, que chegou agora à Câmara, de
pois de cumprir cinco manda!os na Assembléia do 
Rio Grande do SIJ pela Arena e pelo PPR, foi o prin
cipal defensor da proposta Prisco Viana na Comis
são de Justiça. Buscou nos arquivos os votos do se
nador Fernando Henrique na Constituinte sobre a or
ganização do Estado, mostrando ter ele apoiado o 
que agora E.; quer mudar: estabilidade, admissão 
exclusiva por concurso e irredutibilidade de salãrios. 
A bancada do PT, que se aliou à dire~ dos marajás 

. . 

para defender a corporação dos bamabés, foi ao de
lírio. O bom Milton Temer deciarava a sua admira
ção pelo PPB gaúcho e dizia: "Foi um arraso! Quero 
ver eles responderem a esse discurso.• São Francis
co conversava com os lobos. 

Encarregaâo de defender as posições do Go
verno, o deputado Almino Afonso optou por ler um 
extenso parecer jurídico, de preferência a falar de 
improviso. Almino, quando apaixonado por uma cau
se, é um orador empolgante,um dos últimos sobrevi
ventes de uma geração, pré-golpe mil~. que sabia 
argumentar com frases escorreitas, e que não manti
nha, como a de agora, incompatibilidades profundas 
com o plural dos substantivos e a regência dos ver
bos. Lendo, é corno os outros: um cha10. No entan
to, ao longo de sua leitura, que foi esvaziando o ple
nãrio, colocou um ponto fundamental: a função da 
Comissão de Justiça não é a de examinar o mérito
das propostas que estuda, corno faz o parecer de 
Prisco Viana. Compete à Comissão de Justiça~ ape
nas dizer se a proposta fere ou não o tex10 conStitu
cional. 

José Anibal, líder do PSDB, considera delicada 
a posição do Governo na Comissão de Justiça. 

O Globo 

DIPLOMAl'A PASSA BEM DEPOIS 
DE SEGUNDA CIRURGIA NA MÃO 

Brasflia -A diplomata Andréia Cristina Rigueiia 
David, vítima da explosão de uma carfa.bomba no 
~ltamaraty, foi submetida ontem de manhã a uma se
gunda cirurgia na mão esquerda, para realinhamen
to do dedo indicador. Em boletim médico diviJgado à 
tarde, o dire!or substitu!o do Hospital de Base de 
Brasfiia, Rafael de Aguiar Barbosa, informou que o 
estado de saúde da diplomata é satisfatório e está
vel. Segundo Barbosa, a paciente reagiu bem à luz 
quando foi trocado o curativo de seu olho esquerdo, 
também atingido pela explosão. 

- Em está muito bem e vem se alimentando 
normalmente. Conversa com seus familiares, médi
cos e enfermeiros e não deve ser mais submetida a· 
cirurgias. Mesmo assim, ainda não podemos prever 

~ quando terá alta- disse Barbosa 
O médico informou que a diplomata não foi ou

vida pela Polícia Federal, embora esteja em condi
ções de depôr a qualquer rnomen10. Andréia passou . 
o dia em companhia dos filhos e do marido, Léo. O_ 
diretor1jeral do hospital, Bias Fernando Miziara, 
diagnosticou até mesmo o humor da pacieme. 
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- O estado emocional da paciente é excelente. tegram a Associação Ma10iJrossense dos Munici-
Eia está bem humorada e lúcida. Qús até conversar pios, em sinal de protesto pelo estado de calamida-
sobre o que aconteceu, mas eu evitei -disse. de pública em que vivem os municípios brasileiros, 

Os médicos continuam ~com o risco em especial os municípios de Mato Grosso. 
de trombose na artéria radial esquerda A artéria foi Diz a reportagem do jornal Diário de Cuiabá.: 
desobstnida e o fluxo sangüíneo restabelecido na pri
meira cirugia, realizada anteontem à noite. Uma nova 
trombose pode causar maiores danos á mao esquerda 
da paciente. Os dois dedos (polegar e ind"ICadm) mais 
atingidos pela explosão follll ,, complemente reconsti
túdos pelos médicos, que agora x:ompanham a irriga
ção sangüínea dos dedos. 

- A lesão é realmente grave, e nossa preocu
pação é manter a artéria funcionando. A perda da 
mão é muito pouco provável- disse Miziara. 

No olho esquerdo de Andréia houve hemorra
gia de câmara anterior e lesão pPrfu"ante de cómea 
e conj~tiva. Miziara admitiu Lill1 pequeno risco de 
comprometimento da visão. Ontem à tarde, contudo, 
a paciente já reagia satisfa1oriarnente à luz. 

Na cirurgia da véspera, de quatro horas de du
ração, a eqúpe médica const!OOu uma lesão de pele 
n~ queixo da diplomata, de onde foi retirado um esti
lhaço de chumbo de três milímetros de diâmetro. Os 
cirurgiões plásticos iniciaram a recomposição das 
estruluras vasculares, tendões e o~s e consegui
ram reconstituir o dedo indicador direito de Andréia. 
Posteriormente, ela precisará de enxerto de pele nas 
duas mãos. A polpa do polegar também foi restaLrnda. 

Na cirurgia de ontem, uma haste de metal foi 
colocada no dedo indicador esquerdo, que sofreu 
uma fratura cominutiva (com esfarelamento do 
osso). 

Durante o discutSO do Sr. Romero 
· Jucá, o Sr. Júlio Carrpos, 2fl Vice-Presiden

te, deixa a cadeira ela presiclêncía. que é 
ocupada pelo Sr. Levy Dias, SR Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 

O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre
sidente, Sr's e Srs. Senadores, ontem, os jornais da 
Capital do meu Estado, Maio Grosso, Diário de 
Cuiabá, O Estado de Mato Grosso e A Gazeta, de
ram destaque ao movimen1o iniciado em Cuiabá 
com as seguintes manchetes: "Prefeituras irão fe
char !IS porias segunda-feira"; "Prefeituras fecharão 
as porias para protestar contra a crise"; "Prefeitos fa
rilo protesto dia 9". 

O que significa isso? Significa um movimento 
• iniciado pelos 117 Prefeitos de Ma1o Grosso, que in-

"Como forma de protestar contra a gra
ve crise financeira e chamar atenção dos 
Governos do Estado e Federal, todas as 
prefeituras de Mato Grosso fecham as por
tas das Sh de segunda-feira, dia 9, até às 8 
da terça, 1 o. A decisão foi tomada ontem à 
tarde, em asserrilléia geral, no auditório da 
Associação Ma10iJrossense dos Municípios 
(AMM), CO!ll a participação de repre
sentantes de todas as prefeituras - 71 Pre
feitos e 14 vices. O dia 9 está sendo chama
do pelos Prefeitos como "Dia do Basta!". 

O Presidente da AMM, Prefeito Vilceu Marchet-
. ti (PTB), disse que, na assembléia geral, os Prefei

tos decidiram que irão envolver os parlamentares de 
Maio Grosso no Congresso Nacional e os Deputa
dos Estaduais em suas reivindicações. Eles vão co
brar de Deputados Federais e Senadores ma10iJros
senses a aprovação, no Congresso, do Projeto da 
Reforma Administrativa do Governo Fernando Henri
que Cardoso, que prevê, entre outras medidas, o fim 
da estabHidade no emprego para o funcionalismo 
público. 

Vilceu Marchetti observou que, no caso do 
Fundo Social de Emergência (FSE), os prefeitos vão 
pedir aos parlamentares de Mato Grosso que votem 
contra. "Esse tal fundo só tira dinheiro dos municí
pios e não há divisão do bolo como retomo; ninguém 
agaenta isso", argumen1ou ele. 

Os prefeitos desejam regras claras, es
táveis e uniformes que estabeleçam as res
ponsabilidades de cada esfera governamen
tal - União, Estados e Municípios. "Do jeito 
que está, hoje, a corda arrebenta do lado 
mais fraco", alertou Marchetti. Ele lembrou 
que os municípios são responsáveis por 
tudo, da educação à infra-estrutura bàsica, 
sem qualquer investimento da União ou do 
Estado" - em especial do Governo llstadual 
de Maio Grosso, que, nos (jtimos nove me
ses, nada fez pelos municípios ma10iJros
senses. 

"No encontro, os prefeitos decidiram 
também exigir do Governo Federal a amorti
zação das dívidas dos municípios, refinan
ciadas, com o lnstitu1o Nacional de Seguri-
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dade Social (INSSt e Fundo de Garantia pÕr O Sr. Flomero Jucá - Senador Júlio Campos, 
Tempo de Serviço (FGTS). As prefeituras V. E~ trata de uma questão extremamente grave, 
pretendem limitar no máximo em 1 o/o do que diz respeito ao Brasil real, ao Brasil dos Municí-
Ftindo de Participação dos Municípios pios, ao Brasil do interior. Sem dúvida alguma, a afir-
(FPM) o desconto mensal do refinanciamen- mação que V. ~faz é correta: mês a mês, o FPM 
to desses débitos. e o FPE têm declinado. Em contrapartida, a Receita 

O vice-presidente da AMM, Hélio Bran- Federal tem anunciado recordes de arrecadação. Na 
dão (PPB), disse que, no momento, ou nó verdade, não conseguimos descobrir ainda, apesar 
aperta o pescoço de todos os municípios, de vários pedidos de informação, por que existe uma 
seja grande ou pequeno, rico ou pobre. "Só diferença entre o récorde de arrecadação e o mon-
com unidade temos chance de ser ouvidos", tante de repasse de recursos municipais. O caso é 
ponderou Brandão, lembrando que os pre- extremamente grave, tar.to que,. no meu Estado, 
feitos estão cansados de ir a Brasília, de pi- dois prefeitos já fecharam as prefeihJras, reuniram a 
res nas mãos, sem obter êxito. ( ... ) população, deram férias coletivas ao:. it.i:-.;.o~'lários e 

As prefeituras, obrigatoriamente, têm foram embora para casa, porque não tinham o que 
de se adequar à nova realidade administrati- fazer. Prenuncia-se, além disso, uma grave crise 
va. Marchetti disse que os prefeitos devem, para o final do ano; se os prefeitos· estão atrasando 
porém. cobrar ao Governo de Mato Grosso salários, se não estão nem pagando as dívidas que 
que assuma sua responsabilidade nos muni- têm contraído, como irão pagar décimo terceiro salá-
cfpios, como manutenção de escritórios de rio no final do ano a funcionários, quando a folha du-
representação em órgãos locais e investi- plica? Já temos previsto um caos para o final do 
mentos essenciais" - na área de ~urança, ano, inclusive com conseqüências legais para os 
de educação, da saúde e da EMA TER. "A prefeitos. Por isso, gostaria de fazer minhas também 
mesma cobrança será feita ao Poder Judi- as palavras de V. Ex" e alertar o Governo Federal, a 
ciário e Ministério Público do Estado" - que Secretaria do T escuro, o Ministério do Planejamento 
hoje vive às custas dos municípios. e Orçamento e o da Fazenda para que procurem 

uma solução para essa questão da arrecadação. Te-
Realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a mos de investigar, pois o que se diz. em nível técni-

situação é dramática nos municípios mato-grossen- co, é que os recursos do IPI e do Imposto de Ren-
ses e nos municípios brasileiros em geral. Neste se- da, que compõem o bolo que é dividido para se fa-
gundo semestre de 1995, as cotas de transferência zer 0 FPM e 0 FPE, têm caído, em detrimento de 
do FPM têm diminuído constantemente. Isso repre- outros impostos que, como o FIS, o PIS e a CQ- ~ 
senta um contraste em relação à noticia que temos FINS, têm sido arrecadados a mais pelo Governo 
pela imprensa nacional e pelos boletins que recebe- Federal. Ora, se o Governo estádando isenções 
mos em nossos gabinetes, expedidos pela Secreta- em IPI e Imposto de Renda, na verdade, está ti- ~ 
ria do T escuro Nacional, órgão do Ministério da Fa- rando recursos dos municípios e dos Estados, Por-
zenda, que diz que a receita brasileira está cre- tanto, é importante que se possa contar com ou-
scendo, mensalmente. que o Governo Federal tem tros tipos de recursos, para o Governo Federal 
arrecadado mais: qlie estã havendo superávit da re- não fazer firula com o chapéu alheio. Quero apoiar 
ceita pública em nível fe!deral. e aplaudir as palavras de V. Ex" e dizer que é iro-

Meu Deus do céu! Se estã havOOdo superávit portante uma solução urgente para a questão, in-
na Receita Federal, por que as cotas do Fundo de clusíve para apoiar as prefeituras no sentido do 
Participação dos Municípios e, concomitantemente, pagamento do décimo terceiro salário, que deverá 
do FPE, dos Estados, têm diminuído desde o último ser feito em dezembro; quase todas as prefeituras 
mês de julho para cá? Algo estranho estã ocorrendo - excetuando-se a!Qumas capitais que têm arreca-
em relação a isso, o que vem causando essa situa- dação forte própria - não terão condição de honrar 
ção dramática que a imprensa mato-grossense noti- 0 pagamento do décimo terceiro no final do ano. 
ciou, com grande destaque, no dia de hoje. Meus parábéns a v. E~. 

O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex" um 
aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço com atenção o 
aparte de V. ~. Senador Romero Jucá 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Incorporo, com mlita 
honra, o seu aparte ao meu pronunciamento. Tenho 
certeza absoluta de que essa crise que hoje abrange 
os municípios também está nos Estados. 
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O Governo do meu Estado, Mato Grosso - V. 
Ex's tiveram a oportunidade de saber disso por meio 
de notícias publicadas pela imprensa nacional nas 
últimas 72 horas -. por não conseguir pagar a folha 
de R$47 milhões há mais de cinco meses, inventou 
uma nova moeda: a "pantaneta". a carta de crédito 
pantaneira, que paga ao servidor 50% para trocar no 
Banco do Estado de Mato Grosso, pagando juros de 
18% ao mês, e 50% para o cidadão trocar no comér
cio cuiabano. no comércio brasileiro, a troco de futu
ros encontros com o ICM. 

Vejam V. Ex"s até que ponto está chegando a 
situação caótica dos Estados e municípios brasilei
ros, que se vêem obrigados a criar até mesmo uma 
moeda inexistente, da qual o Senado Federal não 
tem conhecimento, para poder aliviar a dramática si
tuação na quai vivem os servidores públicos esta
duais e municipais. 

A Prefeitura de Cuiabá não repassa para a Câ
mara Municipal o seu duodécimo há mais de 90 
dias! Não é que o Prefeito não queira repassar, mas 
é que efe não está tendo condições de fazer isso. A 
receita da Prefeitura de Cuiabá mal está dando para 
saldar sua folha de pagamen10s; 95% dos recursos 
arrecadados pela Prefeitura hoje são gastos com 
pessoal, porque a arrecadação caiu ntito, principal
mente em conseqUência da diminuição das cotas do 
FPM para as prefeituras brasileiras. 

o Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. ExB um 
aparte? 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Ouço o aparte de V. 
ExB, Senador Jefferson Péres, e. em seguida, do Se
nador Freitas Neto. 

O Sr. Jefferson Péres - Senador Júfio Cam
pos, não há dúvida de que a situação de Estados e 
municípios - não digo "dos" mas "de" Estados e mu
nfcipios - é dramática. Entrelànfó, atribuir isso à su
posta redução do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Fundo de Participação dos Municípios exi
ge que se verifique se os dados são realmente cor
retos. Os Ministros do Planejamanto e Orçamento e 
da Fazenda estiveram, nesta semana, na Comissão 
de Assuntos Económicos, tratando exatamente des
se assunto, e demonstraram que não houve queda 
na transferência do Fundo de Participação; ao con
trário, houve um aumento em termos reais, mas não 
na proporção do aumento total da receita federal, 
porque esse aumento, em sua maior parta, ocorreu 
com a elevação da receita das contribuições e de 
outros impostos, como o IOF. que não são transferi
dos, não entram no bolo municipal. Mas eles afirma
ram categoricamente - não tenho por que duvidar 

disso, pois eles o fizeram perante toda a Comissão e 
não foram contestados por ninguém - que houve au
mento real no repasse do FPM e do FPE neste ano. 
O problema de Esládos e municípios é muito mais 
profundo. Como disse o Ministro Pedro Malan, mes
mo que hoje o Governo Federal zerasse a sua dívi
da oom Estados e municípios. muitos deles já esta
riam insolventes e inviáveis, porque só a sua folha 
de pagamentos absorve praticamente toda a sua re
ceita Evidentemente. Senador Júlio Campos, como 
sabe V. ExB, a solução passa por um ajuste estrutu
ral profundo do Estado brasileiro. Poder-se-ia dizer 
simplesmente: "a União que resolva". mas isso nãc 
é fácil; não se pode simplesmente mandar a cont; 
para a União, porque ela não tem para quem man
dar a conta e não tem de onde tirar recursos. Somos 
Senadores, temos que representar nossos Estados, 
defendê-los ardorosamente - e V. ExB merecê as m~ 
nhas congratulações por isso -. mas somos Senado
res da República também. Sabemos que a União 
também não tem de onde tirar mais recursos. A so
lução. repito, passa por um ajuste estrutural profun
do do Estado brasileiro, e o Congresso tem que dar 
sua parcela de contribuição. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito grato pelo 
aparte de v. Exi. 

O Senado talvez pudesse, neste instante, 
instalar urna comissão para fiscalizar o cumpri
mento da lei que estabelece que os municípios 
gastem, com o pagamento da sua folha de pes
soal, no máximo 65% da sua receita. Agora. com a 
nova lei da Deputada Rita Camata, esse índice 
baixaria para 60%. 

O Sr. Freitas Neto - Perm~e-rne V. ~ um 
aparte, nobre Senador JWo Campos? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço V. Ex• com 
atenção. Senador Freitas Neto. 

O Sr. Freitas Neto - Senador Júlio Campos, o 
problema dos municípios e Estados brasileiros real
mente merece uma atenção especial de nossa par- . 
te, representantes que somos dos Estados e da Fe-: 
deração. Fui Governador do Piauí; recebi o Estado 
numa situação caótica, inclusive com cinco meses 
de atraso, e, na época, todà a imprensa brasileira 
chamou a atenção para isso. Trvernos que fazer re
formas profundas: extinção de 15 órgãos, redução 
de DAS e DAI, inclusive tirar todos os irregulares da 
folha de pagamentos, aqueles que não tinham esta
bilidade e que entraram para a folha, muitas vezes, 
até sem contrato, e lá estavam apenas como servi
ços prestados - havia cerca de 30 mil nessa situa
ção. Mas o Senador Jefferson Péres tem razão . 
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quando disse que há necessidade de uma reforma 
estrutural, Estado por Estado e município por muni
cípio. Mas também V. Ex"- traz um assunto i!lllOrtan
te, porque, por exemplo, o FUndo de Participação 
pode estar aumentando em termos reais, mas as 
despesas também, inclusive em função do aumento 
do salário mínimo; e sabemos que o salário mínimo 
é um dos principais indexadores da despesa dos pe
quenos Municípios e dos Estados menores também. 
Esse aumento foi maior do que o ganho real que os 
Ministros da área económica informaram aqui no Se
nado Federal e à imprensa Vejo também que o Go
verno administra, com mais cuidado, as receitas não 
compartilhadas. O Fundo de Participação é compos
to, como todos sabemos, do Imposto sobre Produtos 
Industrializados e do Imposto de Renda Tramitam 
no Congresso Nacional duas medidas provisórias 
sobre incentivos com relação a esses dois impostos: 
uma retirando R$800 milhões, e outra, R$800 milhõ
es do Fundo de Participação, que é fundamental 
para custear despesas essenciais como educação, 
saúde e segurança pública dos Estados do Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, para onde se destinam 
85% desse Fundo. De modo que há o aumento real, 
mas não sobre as receitas compartilhadas, que vão 
para o Fundo de Participação e para os fundos 
constitucionais. O fato é que há necessidade de provi
dências por parte de Governadores e Prefe~os. para 
continuar o enxugamento e a reforma estrulural dos 
seus Estados e Municípios. Mas também não se pode 
deixar de verificar o Otiro lado do problema; afinal de 
contas, os Prefeitos e os Municípios estão à míngua, 
não só em termos de r~ própria, como também de 
algum programa que o G011emo Federal tinha até há 
pouco tempo. Até dezembro de 1994, havia programas 
para atender a população carente, principalmente dos 
pequenos Municípios brasileiros. ' 

O SR. JÚUO CAMPOS - Incorporo, com muita 
honra, o aparie de V. Ex"-, principalmente em relaçà:l a 
esse último item, ressallando que estamos com sauda
des do antigo Ministério da Integração Regional, da 
antiga Secretaria do Desenvolvimento Regional Inte
grado, quando nós, Deputados e Senadores, tínhamos 
um órgão federal para onde levávamos os nossos Pre
fei!os e recebi amos alguma compensação. 

Estamos corn saUdades daquele período em 
que os Deputados e Senadores podiam ter, em Bra
sma, acesso a pelo menos um órgão federal para 
valorizar os seus Prefeitos. Hoje, não temos nenhum 
órgão a quem recorrer, porque estamos com um Mi
nistério de Primeiro Mundo, que não quer conversar 
conosco, do Terceiro Mundo. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me V. Ex• .. 
um aparte? . 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Com prazer, ouço 
V. Ex• 

O Sr. Josaphat Mannho - Nobre Senador Jú
lio Campos, V. Exª trata de problema que diz respei
to a toda a Federação . .Observe-se que a Constitui- · 
ção de 88 aumentou os recursos dos Estados e dos 
Municípios. Mas há ainda os críticos da Constituição 
que d1zem: •e não lhes transferiu os encargos". Mas 
a realidade é que, apesar do aumento de recursos. 
para Estados e Municípiós, eles, de modo geral, es
tão em dificuldades financeiras. E há anos. Na legis
latura anterior, e depois nesta, tive a oportunidade 
de c~idar desse assunto, dando uma sugestão que 
as Lideranças, entretanto, não levaram em conside
ração para encaminhar. Propunha que se criasse 
uma comissão mista de representantes da UJlião, de 
representantes dos Estados e de um representante 
da Associação Brasileira de Municípios, para que se 
procedesse a uma pesquisa, a um exame de profun
didade das razões pelas quais as receitas estavam 
caindo. Não nos adiantava, disse, fazer reforma tri
butária sem conhecer as raízes do problema Por 
que Estados e Municípios não estão arrecadando 
devida;nente? Por que estão em dificuldades? Sabe
mos que há casos de desorganização administrati
va, de corrupção, mas esses não constituem a maio
ria. Há, portanto, problemas profundos, de natureza 
sócio-econõmica, que estão influindo. Como in
fluem? Em que medida influem? Não apuramos, e 
vamos discutir uma nova reforma tributária aerea
mente. Tem razão o nobre Senador Jefferson Péres 
quando alega que a União também não dispõe de 
recursos suficientes. É preciso, porém, atentar em 
que o regime federativo, hoje, tem quE: ..;e r cooperati
vo, e cabe à União, de qualquer modo, encontrar for
ma para dar sustentação a Estados e Municípios. 
Como sabemos, já agora - e V. Ex• está pondo o 
problema em relevo -, há Estados que não estão po
dendo pagar em dia os seus servidores e há Municí
pios que estão praticamente com suas atividades 
suspensas. Prefeituras há que estão funcionando 
apenas com serviços internos, porque não dispõem 
mais de recursos para nenhuma obra ou serviço de 
natureza pública 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado, no
bre Senador Josaphat Marinho. Como exemplo de 
que os Prefeitos estão preocupados e reduzindo 
despesas,- cito o própno Prefeito da minha ·Cidade 
de Várzea Grande, Nereu Botelho, que diz que, des
de o dia 02 deste mês, reduziu a jornada de trabalho 
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de oito para seis horas, objetivando economizar, e 
até para evitar a demissão de funcionários neste 
momento tão crítico em relação a empregos no nos
so Estado. S. E><> foi o primeiro a falar que nenhuma 
campanha de incremento de arrecadação de impos
tos pode dar resultado num período de recessão ou 
pré-recessão como é este que está vivendo o inte
rior do nosso Mato Grosso, um Estado em que a 
agricultura é base essencial e que, neste ano, sofreu 
um arraso muito grande. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias. Fazendo soar 
a campainha) - Senador Júlio Campos. o tempo de 
v. E><' está espetado. . 

O SR. JULIO CAMPOS- Para concluir, Sr.Pre
sidente, quero, neste instante, enceirando a minha 
fala nesta tribuna do Senado Federal, prestar toda a 
minha solidariedade aos Prefeitos ma~rossenses, 
que, na próxima segunda-feira, estarão protestando 
oficialmente contra a crise que toma conta dos Muni
cípios brasileiros. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pro

nuncia o seguinte diSCUISo. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, recebi um 
convite da Reitoria da Universidade Federal da Ba
hia que envolve uma comunicação de importância 
para o funcionamento dos serviços públicos. 

O Magnífico Reitor Luiz Felippe Perret Serpa 
transmite-se o seguinte: 

Excelentíssimo Senhor Senador, 
A falta de recursos de manutenção 

vem tendo conseqüências graves para as 
alividades acadêmicas e administralivas nas 
Instituições de Ensino Superior. 

Relatos de dirigentes das Universida
des Federais refletem a profunda inquieta
ção dos Reitores com as dificuldades aluais, 
geradas pelo esgotamento do orçamento e 
do repasse financeiro. lnexistem recursos 
para despesas obrigatórias como vale-ali
mentação, vale-transporte, residência médi
ca, água, luz, serviços de vigilância e de lim
peza. materiais de consumo, entre outros. 
Considerando a alta relevância da matéria 
tanto para o meio acadêmico quanto para 

· a sociedade, na condição de Reitor da 
UFBA, convoquei, em caráter extraordiná
rio, a Assembléia Universitária para 9 de 
outubro de 1995, às 9 horas, no Salão No
bre da Reitoria. 

Nesta oportunidade, tenho a honra de 
convidar Vossa Excelência, ilustre repre
sentante da sociedade baiana, para partici
par da Assembléia Universitária, quando 
serão discutidas altemalivas de recuperação 
dessa crise institucional que a todos vitima. • 

Como provavelmente não terei oportunidade 
de estar presente à Assembléia Universitária, mas, 
sendo do meu dever conhecer do assunto, pretendi, 
de princípio, transmitir a notícia deste fax ao eminen
te Ministro da Educação, homem sensível aos pro
blemas de sua Secretaria de Estado. Ausente · S. 
E><', e dada a imporlância, para não dizer a urgên
cia, do problema, cuidei, então, de transmitir a notí
cia ao Senado, na expectativa de que possa chegar 
ao Ministério e à Presidência da República O Reitor 
não exagera na informação que presta, pois, ontam, 
também, o principal jornal do Estado da Bahia, A Tar
de, pOOiicou nota na mesma linha de esclarecimento, 
salientando as dificuldades por que passa a Universi
dade. E até acrescenta que os funcionários di UFBA 
"promoveram manifestação em lrente à Reitoria para 
protestar contra o que consideram descaso do Gover
no Federal em relação ao ensino público. • 

Não acredito, não quero acreditar que se trate 
de descaso, mas é indispensável que o Governo 
torne conhecimento mais direto do assunto e atenue 
as dificuldades que não ~o apenas da Universidade 
da Bahia, antes que. movimentos, como o dos fun
cionários, se desdobrem entre gs estudantes, geran
do dificuidades em lodo o País para o Governo. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me v. E><> 
um aparte? 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não. 
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Josaphat 

Marinho, também recebi idêntico convite da Univer
sidade; logo, as preocupações que V. E><' registra 
também a mim me assaltaram. Nós. que vivemos o 
episódio de 1968 - estávamos neste Congresso, V. 
E><> como Senador, e eu como Deputado Federal-, 
começamos a sentir o redesenho do descaso. O ter
mo é correto. Ainda que V. Ex• queira, com a sua 
gentileza habitual, colori-lo, a grande verdade é que 
há um descaso nessa área universitária, o que in
quieta a todos que vivemos o passado - àquela altu
ra, em preto e branco; e, hoje, em 1echnicolor. A Uni
versidade está muito mal de verbas; os reitores es
tão perdendo o apreço que tinham. V. E><> é profe· · 
sor catedrático na Universidade do seu Estado. e 
observa que não se fala mais naquela ãnsia de poder 
fornecer meios para que o estudante saia dali. O resul
tado é que. na nossa área de Direito, estamoS vendo 
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bacharéis que redigem mal e que postulam pior. De 
modo que quero associar-me à> preocupações de V. 
Elói, com elas me solidarizar e dizer que valeu a 
pena V. Elói fazer esse registro, eminente Senador. 

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Obrigado a V. 
Ex", nobre Senador Bernardo Cabral, pela solidarie
dade às palavras que estou proferindo e pelas ob
servações que faz, salientando a necessidade de 
aluar o Governo com a urgência devida, a fim de 
que a situação não se agrave. 

Agradecendo-lhe, Sr. Presidente, a oportunida
de que me deu, desta comunicação, adianto que 
transmitirei o fax recebido ao Ministério da Educa
ção, na expectativa das providências adequadas. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O Sr. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 
palavra ao ilustre Senador Jefferson Péres. 

O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM. Pela 
ordem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
Sr's e Srs. Senadores, tal como o Senador Josaphat 
Marinho e o Senador Bernardo Cabral, também recebi 
convite do Reitor da Universidade do Amazonas, à 
qual pertenço como integrante do seu Corpo Docente, 
para uma rernião com essa mesma finalidade. 

Deixo de abordar o assunto porque ·espero, no 
meu retomo, fazer um relato a esta Casa da situação 
em que vou encontrar a Universidade do meu Estado. 

Pedi a palavra para um breve registro, Sr. Pre
sidente, a respeito do depoimento prestado, na Co
missão de Assuntos Econômicos, nesta semana, 
pejo Ministro d<i J_ustiça, Nelsoo Jobim> em tarn_o do 
SIVAM, como instrumento de apoio para demarca
ção das terras indígenas, 

O Ministro da Justiça tratou de um tema da maior 
importãncia, principalmente para a minha região, na 
qual se localizam cerca de 200 mil indígenas. 

A Constituição Federal, em boa hora, estabele
ceu normas referentes à demarcação de áreas indí
genas e ao seu aproveitamento econômico, se e 
quando as comunidades indígenas aquiescerem, 
com a anuência do Congresso Nacional. Creio que a 

. Constituição foi extremamente sábia ao estabelecer 
essas normas, mas, infelizmente, como lodos sabe
mos, a demarcação dessas áreas se faz com uma 
lentidão que ocasiona sérios problemas, tanto para 
os índios como em seu relacionamento com as co
munidades não-indígenas. 

O Ministro Nelson Jobim revelou à Comissão 
que a demarcação das reservas indígenas se faz 
com base em um deCreto federal que regulamenta 
essa matéria. Trata~e de um decreto, no entanto, 

extremamente autoritário, porque - pasme, Senador 
Bernardo Cabral, V. Exª que é da área do Direito e 
da minha Região - não reconhece o contraditório. A 
Funai adota todos os procedimentos para demarcar 
uma área e, no final, o Governo federal a desapro
pria e as partes interessadas não têm, durante o 
processo, direito de se defenderem, de contradita
rem. É feito manu militari. Os interessados que se 
sentirem prejudicados que depois recorram à Justi
ça, se quiserem. 

O Ministro anunciou a edição de um decreto ra
tificando essa anomalia jurídica. Eu, então, aprovei
tei para dizer-lhe que, como qualquer pessoa de 
bom senso, sou inteiramente partidário de uma ace
leração do processo de demarcação das áreas indí
genas, absolutamente indispensáveis para a preser
vação dessas comunidades. Disse a S. Ex•, no en
tanto, que o Governo Federal tivesse extrema caute
la na demarcação de certas áreas, como, por exem
plo, na do Alto Solimões, que o Senador 'Bernardo 
Cabral tão bem conhece nas peregrinações que nós 
por ali fizemos recentemente em desobriga eleitoral. 
T rata~e de uma área extensa, habitada por cerca 
de cem mil pessoas - parte das quais pertencem à 
etnia ticuna -. espalhadas numa área muito extensa, 
mas entremeada com os caboclos da região. Ou 
seja, não hã áreas de adensamento ticuna. Apesar 
de serem índios aculturados, eles são índios. Enten
do - e não poderia ser de outra maneira - que, embo
ra aculturados, eles não perdem a condição de ín
dios, porque têm suas crenças, tradições e dialeto. 
1\r!.as. ~_erá_i!Jl)!)~i\'eJ, Sfl_n_ador_Be.rnardo. _Cabral~ la:: 
zer urna reserva extensa, única, contigua, porque 
atingirá fundamentalmente direitos de milhares de 
caboclos que ali vivem há pelo menos cem anos, hã 
três gerações, desde o ciclo da borracha 

Não estou falando, Sr. Presidente, de garimpei
ros ou de madeireiros nômades, que invadem as 
áreas, devastam o ambiente e vão embora; não es
tou falando sequer de fazendeiros que, tendo ou não 
titulas, estão ali há cinco ou dez anos. Não se trata 
disso. São caboclos, descendentes de nordestinos, 
mesclados com índios, mas não índios, que ali estão 
como posseiros, Senador, há gerações. Eles vivem, 
tal como os índios, da caça, da pesca e do extrativis
mo florestal, e, evidentemente, não poderão ser re
movidos daquela área sob pena de se cometer, em 
nome da justiça aos índios, uma extraordinária, uma 
intolerável injustiça para com humildes habitantes da 
minha região. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex• 
um aparte? 



Outubro de 1995 ANAlS DO SENADO FEDERAL ~ 477 

O SR. JEFFeRSON PÉRES - duçô V. Exi, 
comprazer. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador Jefferson 
Péres, o arl 67 do Ato das Disposições Constitucio
nais TransHórias i!lllunha: 

"Ar!. 67. A União concluirá a demarca
ção das tanas indfgenas no prazo de cinco 
anos a partir da promulgação da Consti!U
ção.• . . . ~ 

Esses cinco anos decorreram, isso não foi fei
to, e, quando começa a ser levado a cabo, esbarra 
em sHuações como essa que V. Ex"' muito correta
mente traz ao conhecimento desta Casa, que é a si
tuação de condições especiais pelo Brasil afora. V. 
Exi abordou aquilo que conhecemos - porque tam
bém Somos caboclos do Amazonas, ainda que não 
do lnterland -, as especificações que existem, por 
exemplo, na região dos TICUOas. Quero associar-me 
às palavras de V. Exi, porque o caboclo, aquele que 
convive com o índio, sequer perde as suas caracte
rlsticas fisionOmicas, restitantes dá convivência dos 
índios com os caboclos, dos caboclos corri os índios. 
Mas aquela região é uma espécie de partilha entre 
ambos. Hã, entre o ínã10 e o caboclo; a necessidade 
de COI11lartilhar. E aí se chega ao que V. Ex• regis
trou com arguta observação, ou seja, a circunstância 
do Posseiro caboclo. Ainda bem que V. Exi ~a 
tribuna para registrar a sua inquietação com a forma 
pela qual essa de1"1'131Cé1Çã:l pode ser IENada a efeilo, 
porque, éll se fazer justiça, por um lado, pode-se estar 
cometendo LJT.a inji.Gtiça contra outros, por outro lado. 

O SR. JEFFERSON PÉRES - MuHo obrigado; · 
Senador Bernardo Cabral. Seu valioso aparte vai fi
car fazendo parte integrante do meu discurso. 

o sr. Romero Jucá - PermHe-me v. Ex" um 
aparte? 

O SR. JEPFERsoN PÉ!tES- Ouço V. Ex". 
O Sr. Romero· Jucá - Senador Jefferson Pé

res, V. Ex" trata de uma questão- apaixonante, polé
mica e .que; em especial, diz respeHo à nossa re
gião, com mais propriedade, que é a questão indige
na. Eu tive oportunidade de ser Presidente da Funai 
por três anos. Passei por três Ministros, durante o 
Goveroo Saméy, na Presidência da Funai. A prática, 
a experiência que !rego da Presidência da Funai é 
que, infelizmente, essa questão, por ser tratada com 
paixão, leva para um lado que, efetivamente, não é 
a idéia de quení legislou, de quem pugna na socie
dade pela questão indigena. A demarcação de ter
ras indígenas deve ser feHa para garantir a sobrevi-

vência dos indios num determinado espaço. Nunca 
para gerar conftHos que levem até à violência contra 
os próprios índios. O que temos visto é que, na pr~ti
ca, por encaminhamentos errados, por questões le
vantadas de forma inadequada, a demarcação de 
terras indigenas tem servido, muHas vezes, para ex
por as próprias comunidades indigenas a um pro
cesso de desagregação. Como V. Ex" bem disse, 
não é possível separar a relação do índio com o ca
boclo, com o meio índio. Enfim, todos são brasilei
ros, todos ocupam a Amazônia, todos contribuem de 
uma forma ou de outra. O que tem que haver é a de
marcação efetiva para se respeHarem os aspectos 
culturais e antropológicos das comunidades. Isso, 
sem querer se colocar as comunidades indígenas 
em redomas de vidro, que, na verdade, nada cons
troem no avanço das civilizações indígenas. Quero 
reforçar aqui as palavras de V. Ex"' e dizer que, efeti
vamente, esse processo de demarcação de tanas 
indígenas aluai não dava direHo a se questionar a 
questão do contraditório, como o Ministro Nelson Jo
bim tem levantado. Nos três anos em que fui Presi
dente da Funai, existia um grupo de trabalho, cha
mado Grupão, que definia as demarcações de terras 
indígenas com a participação de diversos segmen
tos da sociedade. Inclusive, sempre que estudáva
mos a demarcação de terras indígenas em determi
nado Estado, era convidado um representante do 
Governo Estadual e de segmentos daquele Estado 
para, efetivamente, se ter a participação de todos na 
demarcação das áreas indígenas. A preservação 
das comunidades indfgenas deve ser uma decisão e 
uma ação de toda a sociedade brasileira, e não um 
ato especifico do Governo federal ou de determinada 
ONG. Pelo contrário, isso seria apenas uma ação 
para constar em processo burocrâtico, porque, na 
verdade, não haveria o respeito e a inter-relação da 
sociedade branca com a sociedade índia. O que nós 
queremos é a participação de todos e a demarcação 
das tenas indigenas com responsabilidade. Desejo 
defender a urgente demarcação das terras indfge
nas. Agora, Isso precisa ser feHo com responsabili
dade, com seriedade, para não expor os próprios ín
dios a conftHos, pois a hiSlória mostra que em confli
tos entre uma sociedade tecnologicamente mais 
avançada, como a sociedade branca, e uma socie
dade menos avançada tecnologicamente, como a ín
dia, os índios sempre perderam. Foi assim no Méxi
co, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e será 
assim no Brasil, se for encaminhada essa questão 
pela 6tica errada. Quero parabenizar V. Exi e dizer 
que é da maior importância que o Goveroo brasileiro 
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defina um modelo sério de demarcação, que seja 
colocado em prática rapidamente, até porque o pra
zo estabelecido na Constitt.ição de 1988 para que 
as demarcações ocorressem já findou, sem que elas 
se concretizassem, o que significa um prejuízo para 
toda a sociedade brasileira 

O SR. JEFFERSON PÉRES - Muito obrigado, 
Senador Romero Jucá V. Exf. fala de cátedra, com a 
autoridade de ex-Governador de um Estado que vive 
esse problema e de ex-Presidente da Funai, portan
to, com perfeilo conhecimento da questão. 

Sr. Presidente, o Ministro da Justiça. na oca
sião, interpelado por mim e pelo Senador Romero 
Jucá, de certa forma nos tranqüilízou ao comunicar 
que o decre!o seria alterado, assegurando-se o con
traditório, e que casos como o da região do Alto Sofi
mões, que não é, de fonna alguma, o único, seriam 
encarados e tratados pelas autoridades federais 
com toda a cautela, de forma a resguardar os direi
tos das populações não-índias ali residentes. 

Espero que isso seja feitl, porque, se assim não 
acontecer, seguramente uma área tranqülla, na qual 
há 1.m sécUo, íncfiOS e não-íncios, índios e caboclos 
convivem pacificamente, se transformará, talvez, numa 
área de explosão social confrrtuosa, com as piores 
conseqüências para as comunidades ali residentes. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. · 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a 

palavra ao Senador Bernardo Cabral. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, é Interessante que 
cada membro desta Casa possa desenvolver não 
apenas críticas ao seu funcionamento, mas também 
registras encomiás!icos quando assim se tomar ne
cessário. 

Venho acompanhando - e o faço com absoluta 
discrição - a atuação da Mesa, ora notando as mu
danças que se fizeram na Ordem do Dia, ora o tra
balho acelerado pelo qual tem e1111reendido, nos li
limos meses, um labOr admirável. Além do que se 
nota que, hoje, a Ordem do Dia é conhecida com an
tecedência, o que permite que os Senadores progra-
mem a sua atuação. · 

Mas, quero fazer um pouco mais, Sr. Presidente. 
Es!ou de posse do primeiro número do Diário 

do Senado Federal e vejo que o logotipo da sua 
capa é exatamente o que caracteriza o Senado. De
pois, vejo o logotipo da Câmara e o do Diário do 
Congresso Nacional, com as duas conchas. 

O que se nota, Sr. Presidente, é que, até que 
enfim - e aqui o meu elogio -, se traz um exemplar 

que transforma um órgão oficial realmente em órga.. 
oficial informativo. O que se verilica é um melhor or
denarnen!o das matérias, uma maior facilidade em 
obter-se as informações pela cisposição dos índices, 
uma melhor diagramação e programação visual. 

Tudo isso, Sr. Presidente, leva-me àquele ano 
distante de 1823, quando afi, daquela tribuna, regislra
v~e a I Sessão Preparatória da Assembléia Geral e 
Constitt.inte do Império do Brasil. A partir dali, tivemos 
uma coleção de diários, que eram reunidos em Anais. 
Mais tarde, já em 1947, nós tivemos o chamado Diário 
do Congresso Nacional, em que os Anais das duas 
Casas compareciam no mesmo cflário. 

Em 1953, Sr. Presidente, essa edição era feita 
em dois tomos: uma seção correspondia à Câmara; 
a outra seção, às sessões conjuntas do Congresso 
Nacional e ao Senado. 

O que se nota, hoje, Sr. Presidente? Nota-se 
que, agora, nós temos três partes distintas: o Diário 
do Senado Federal, o Diário da camara dos De
putados e o Diário do Congresso Nacional. E aqui 
colho palavras apresentadas pelo Presidente do Se
nado, Senador José Samey, e pelo 10. Secretário, 
Senador Odacir Soares: 

"Esta nova edição vem aperfeiçoar o 
sistema de publicação dos Anais do Paria
menta, imprimindo-lhe nova programação vi
sual, aperfeiçoando a classificação de maté
rias legislativas e facilitando a recuperação 
das informações nele publicadas, com vistas 
ainda à informatização dos a!os. • 

Sem querer fazer o elogio fácil, Sr. Presidente, 
~ procurei buscar onde estavam os grandes heróis. 
Pude ver que, na Secretaria-Geral da Mesa, V. Ex;t 
dispõe do Dr. Raimundo Carreiro Silva e da Dr" 
Cláudia Lyra Nascimento, que têm sido, inequivoca
mente, induvidosamente, presentes nesse tiPO de 
trabalho. 

Fú ver a atuação do Oiretor Executivo do CE
GRAF, Dr. Claudionor Moura Nunes, e verifiquei, Sr. 
Presidente, que a nova concepção que se dá a essa 
publicação deixou o Sr. 10. Secretário da Casa, nos
so companheiro Senador Odacir Soares, numa posi
ção privilegiada Aos poucos, vamos mostrando que 
temos um Diário, como sumário, que abre com os 
decre!os legislativos, passa para os avisos de Minis-

~~ tros de Estado, dando, numa seqüência exel'l1pfar, o 
índice dos discursos do expediente. 

Aqúlo que, anteriormente, só os Parlamentares 
eram capazes de descobrir, qualquer pessoa, hoje, 
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fora do hábifo parlamentar, ao olhar esse trabalho, O SR. ROMERO JUCA - Senador Bernardo 
terá conãiÇ:;es de saber o que se passa na Casa. Cabral, V.Ex" me pennite um aparte? 

O Sr. Valmlr Campelo- V. Ex" me pennHe um O SR. BERNARDO CABRAL -Antes de dar o 
aparte, ·nObre senador Bemardo_Cabral? aparte ao eminente Senador Romero Jucá, gostaria 

0 ·sR. BERNARDO CABRAL _Com muHo pra- de mostrar que a idéia do ex-Governador e jornalista 
Fernando MesquHa de criar o jornal do Senado foi 

zer, Senador Valmir Campelo. altamente procedente. Apesar de ser em duas lo-
O :sr. Valmir Campelo -·Nobre Senador Ber- lhas, quatro páginas, traz urna resenha que confirma 

nardo Cabral, eu também não poderia deixar, nesta 0 trabalho dos Senadores. 
oportunidade, de jlllaltecer esse trabalho, de enalte- Agora, é muHo. fácil saber quais os membros 
cer, principalmente, a Secretaria de Coi'I'U1Ícação do Senado que comParec:em às sessões, que traba-
Social do Senado Federal. V. Ex", mais urna vez, lham nas comissões, entim, que executam o traba-
traz um assunto. impO_r!aFlte. A Secretaria de Comu- lho para o qual os seus eleHores aqui o enviaram, de 
nicação Saciai, por intermédio do seu Secretário, o forma simples e leve, e o que é mais importante, Sr. 
Dr. Fell]3ridq ~uita, realmente es1á procurando Presidente, sem beneficiar este ou aquele Senador. 
dar condições de trabalho aos Srs. Senadores. Ago- Há um registro diário da atuação do Parlarnen-
ra, esse novo fonnafo do Dl<irlo do Congresso Na- tar nesse órgão de divtigação das atividades do Se-
cional, bem diagrarnado, leve, é realmente impor- nado, mas sem que, em nenhum instante, se veja 
tanta para nóS, ixmlue tema-se um jomal, um jornal que está dirigido para beneficiar alguém. 
aber:fo, de fácil leitura; Enlão, eu não poderia deixar, De modo que estes aplausos, Sr,_ Presidente, 
nesta oportunidaçle, ele . enaltecer a Secretaria de valem para se contrapor às críticas, que são sempre 
ComunicaÇão Social e. a todos os seus funcionários. fáceis. porque. é muHo oportuno destruir quando 
V. Ex" tanilém se .referiu ao trabalho da Mesa, do mais vantajoso seria construir. E quero registrá-los, 
Direfor da Mesa, Dr. Ràimundo Carreiro Silva, da Dr" porque fiz a minha fonnação jurfdica com a minha 
Cláudia Lyra Nascirnenfo e de todos os seus inte- infonnação na imprensa, na época em que se com-
gral)tes. Gostaria tàinbém de dizer que o Senado punha no linotipo, em que se puxavam as linhas, 
es1á-se modernizando pelo Sistema V lP. pelo Tele- que sf1 infoxicavarn os pulmões daqueles linotipistas. 
joJ'nal. Hoje, a TV a cabo tem horários de retransmis- Conheço muito bem a imprensa por dentro para me 
são das atividades <*ls Senadores, através do canal impressionar com ela por fora. Mas um registro des-
43. Tooo isso é fruto de um trabalho incessante que sa natureza eu teria de fazer, sob pena de não reco-
a· Subsecretaria de COmunicação Social do Senado nhecer 0 trabalho anOnimo daqueles que não estão 
Federal está proporcionando a nós, Senadores. no palco luminado e ficam na platéia obscura. 
Também pelas mensagens a todas as rádios do Bra- 0 Sr. Romero Jucá _ PennHe-me v. Ex" um 
sil, com acesso ao número localizado no Senado Fe- aparte? 
dera!. De fonna que é importante que os Senadores 
digam aquilo que há de positivo, como V. Exf., ~m O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 
boa hora, está trazendo aqui a esta Casa 'Quero aparte a V. Ex", Senador Romero Juca 
louvar a atitude de V. Ex" hoje. E está de parabéns o O Sr. Romero Jucá - Quero apoiar as palavras 
serviço da Secretaria de Comunicação Social do Se- de V. Ex" e dizer que lodo esforço, todo trabalho de 

· nado Federal. . · forlalecimenlO da atuação do Poder Legislativo, do 
O SR. BERNARDO CABRAL- Senador Valmir Congresso Nacional precisa ser passado à sociecfa. 

Campelo, eu sabia que não escaparia à sensibilida- de. E, sem dúvida nenhuma, os caminhos encontra-
de de V. Ex"- a abordagem que faço - e ainda preten- dos pela Mesa e pelo trabalho competente de Fer-
do continuar nela - sobre a transparência que motiva nando César Mesquita lém levado a ação, o traba-
a atuação, através da Secretaria de Divtigação, do lho, a imagem do Congresso aos rincões mais dis-
trabalho dos Senadores. tantas. E aqui quero exatamente dar o meu testemu-

Hoje, temos, pÚllicada no Diário do Senado nho de que, com a implantação desses trabalhos, 
Federa~ a resenha das matérias que foram aprecia- tem chegado até Roraima, até ao Estado mais dis-
das no período de 1 º a 30 de setembro. Fica mLilO !ante do País, até à Capital que es1á acima da linha 
fácil, a qualquer instante, prestannos as informações do Equackir o trabalho de lodos os Senadoftls e do 
àquelas pessoas que acorrem ao Senado Federal, Senado Federal, como bem disse V. ExA, sem cor 
pedindo aos seus Senadores que lhes digam onde partidária, sem divisão entre quem foi mais ou me-
se encontra detenninada matéria nos votado, qual é o Estado mais importante, qual é 
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o menos i~rtante, mas, na verdade, mostrando, 
explicitando o esforço coletivo que o Senado Fede
ral tem feito. Quero também fazer minhas as pala
vras de V. Ex", aplaudir o trabalho feito pela Mesa, 
por Fernando César Mesquita, e dizer que espero 
que os instrumentos que ainda estão sendo imple
mentados venham, cada vez mais, a fortalecer e a 
colaborar para que a sociedade brasileira possa 
interagir com o Senado Federal, com o Congresso 
Nacional, mandando contribuições e fazendo com 
que as nossas propostas cheguem ao Brasil real, 
ao Brasil do interior, ao Brasil das pequenas locali
dades. Quero aplaudir as palavras de V. Ex" e di
zer que é esse um passo importa,nte, que se con
trapõe àquilo que de vez em quando é dito - e que 
até vimos hoje, no jornal -, que o Congresso e o 
Senado estão voltando ao marasmo. Nós ternos 
trabalhado, ternos votado, ternos colocado em dia 
a pauta do Senado, estamos aguardando que a 
Câmara nos remeta as emendas constitucionais 
para serem discutidas aqui, ternos, inclusive, apro
vado, em regime de urgência, e entrando noite 
adentro, questões importantes, para não faltar ao 
povo brasileiro num momento decisivo, e, sein dú
vida nenhuma, é importante que tudo isso chegue 
ao Brasil, ao Pais, aos nossos irmãos brasileiros. 
E V. Ex• muito bem registrou isso ein suas pala-
vras. Meus parabéns. ' 

O SR. BERNARDO CABRAL - O eminente 
Senador Romero Jucá, Sr. Presidente, acaba de an
tecipar - e o fez, talvez, com mais proficiência do 
que eu o faria - um registro que eu queria fazer a 
respeito do longínquo Estado do Amazonas; apenas 
S. Ex• o fez com referência ao seu Estado, que é mais 
distante ainda. Nessas regiões chegam as noticias re
lativas às atividades dos Senadores. Há, por exel!llk>, 
o telejornal Jomal do Senado, que é gera:io diaria
mente pela Radiobrás e, via satéfrte, aber10 no horário 
de 13h às 13h15min, que, além da circunstância de 
poder ser transmitido por qualquer emissora, permite 

· que as pessoas dos mais distantes rincões deste Pais 
acompanhem o trabalho do Senado. 

Além disso, hã um programa produzido pela 
Central de Vídeo da Subsecretaria de Divulgação do 
Senado Federal que tem prestado para nós, mais 

. distantes, um serviço inestimável. É possível não s6 
ao eleitor, mas a quem transita pelos Estados mais 
distanciados, acompanhar o que aqui se passa. E o 
que é mais interessante, Sr. Presidente, é que as 
emissoras interessadas podem sintorizar a parabólica 
e conseguir ver que o Senado está preocupado com 
problemas da maior seriedade e vollado mais para o 

aiB:ado das preocupações coletivas do que para o 
varejo das ambições pessoais de cada Senador. 

De modo, Sr. Presidente, que, ao final deste 
registro, congratuiCHne com a Mesa, em primeiro lu
gar, com a sua chefia, e depois, passando pela Pre
sidência e pela 1 a Secretaria, chegO à Subsecretaria 
de Divügação do Senado. Com is1D digo, Sr. Presi
dente, que todos nós estamos de parabéns •. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Mesa re
gistra com alegria aS palavras do orador. Senador 
Bernardo Cabral, dos aparteantes, Senadores Val
mir Campelo e Romero Jucá, e transfere os elogios 
a esse trabalho para 1Dda a Casa, especialmente 
para os companheiros que . aSSessoram a Mesa, 
que já foram citados, o Sr. Raimllldo Carreiro da 
Silva e. a Sr" Clãudia Lyra Nascirnen1D, o Sr. Ro
berto Sampaio Contraíras de Almeida, a Sr" Zilá 
Neves, a SrA Laudicene de Paula Cerqueira, o Sr. 
Manoel Mendes Rocha, a Sr" Flávia Mondim Lei
vas Bisi, a Sr" Márcia Maria Corrêa de Azevedo, 
o Sr. Ronaldo Cavalcante Gonçalves, o Sr. José 
Ednilson de Oliveira e o Sr. Alair Julião.da Silva, 
todos os companheiros qui! trabalham conosco 
na Mesa, a nossa taquigrafia. . · 

. Gostaria ainda de ressaltar, Senador Bernardo 
Cabral, que neste ano vimos acontecer aqui po Se
nado, onde já esklu há quase cinco anos, os maio
res quonlllS. Em dfa!; désta semana e da semana 
passada tivemos três ausênci~ dos 81 senadores, 
e 1Ddas plenamente justificáveiS - ou por viagens ou 
porproblemasde~. . 

Portanto, na ausência do Presidente José Ser
ney, transmito os agradecimentos da Mesa a 1Ddos 
que conosco têm colaborado, à Subsecretaria de Di
vulgação do Senado, que tem feito um trabalho, na 
pessoa do jornalista Femando César Mesquita, tam
bém ex-Governador de Femándo de Noronha, alta
mente profissional e técnico, com o objetivo de levar 
o trabalho do Senado a todos os rincões deste Bra
sil. V. Ex" fala no seu longínquo Amazonas e eu falo 
no nosso longínquo Ma1o Grosso do Sul. Mas em to
dos os rincões têm chegado informações sobre os 
trabalhos do Senado Federal. 

PortantJ, agradeço em nome do Presidente José 
Semey e de 1Dda a Mesa as palavras elogiosas de V. 
Ex" ao reslitado desse trabalho, que não é s6 nosso, 
é um trabalho coletivo, de 1Dda a Casa, que se dev{, 
especialmente à ah '8Ção das Sr"s e Srs. Senadores. 

Concedo a palavra ao Senador Valmir Carnpelo. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. P.ronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, vivemos a era da civilização digital, em 
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que o fácil acesso à infonnação está gerando um . 
mundo hovo, interconectado e globalizado. 

O mundo em que vivemos, e que mal começa
mos a decifrar, encerra desafios completamente dis
tintos. Como avaliar, por exe~lo, os efeifos da In
ternet -· rede mundial de co~utadores. ~ sobre o 
co~ortamento das sociedades? 

A comt.nicação di reta cf9S: indivíduos, por cina 
de fronteiras nacionais e interesses governamentais, 
desafia os analistas geopolíticos contemporanÉ!os~ ES
tão em xeque, por exemplo, os conceitóS ClásSiCOS cte 
sobemnia nacional, na medida em que no espaço ci
bernético, em que.se move o mt.ndo digital, não há 
fronteiras, alfandegas ·ou censures. A ihforrnaçãli lk.l 
sem obstácUos, de norte a sul; de lesie" a oesie. . 

Movimentls nacionalistas de ultradireitános Es-
tados Unidos. · nsáVeis pelo sinistro atentado ile . respo . . .. 
Ok~ temem a eXPai1São da informálica. Per<:&' 
be-sé, pois, que, por mais ql.ié as gfundeS' Potênciàs 
tentem manipiJar a seu favor a revolução digital, não 
têm a menor garantia de que irão consegli-lo. 

· A expansão da informática fasciná e assusta. 
Não se·sabEi o qué aconiecerá. 5a·~ apenas que 
já não é mais possível viver sem ela · · · · · 

É claro que tudo isso faz parte 'do triveiSo de re
flexão do governante. Como supor que, mm mmoo 
em mliação vertiginosa, seja possfvel suSteótar <ion
cei10s que nasceram e se aplicavam a oulra realidade? 

Os róttJos "cireita" e "esquerda", "neoli:Jeral". 
"neo-social" e coisas do gênero péltencém a oúrit eià 

Há dias, o composifor Gilberto Gil, com à ·sínte
se e a sii11Jiicidade inerente aos poetas, resumiu 
sua visão do mundo em que vivemos. Disse, numa 
entrevista: "Precisamos capitalizar o socialismo e so
cializar o capital". Penso que é uma boa síntese do 
desalio presente dos governadores brasileiros. 

Pouco importa se gostamos ou não clesl;e 
mundo ou se preferimos o anterior. São questi5es 
subjetivas. Objetivamente, importa constatar que o 
mundo em que vivemos é assim e nada indica que 
seja possível revertê-lo à velha ordem. 

Cumpre, pois, ajustar o Pais à nova realidade 
planetária e, dentro dela, procurar os melhores re
sultados, sem prejuízo da preservação dos valores 
éticos, cívicos e morais. 

Penso que é isso que o Prasidente Fernando 
Henrique Cardoso, com o seu projeto de relonnas, 
intenta fazer. Sinto, até aqui, confiança em seu dis
curso e coerência em sua ação. A refonna do Esta
do é uma imposição dos novos tempos. Ela aconte
ce não em função da ideologia liberal ou neoliberal, 

· ainda que encontre nelas algum respaldo. Acontece 

porque o País precisa funcionar, livrar-se dos déficits 
crônicos que o inviabilizam. 

Sabemos que o Estado brasileiro padece de 
males antigos, que se agravam com o tempo. Está 
hipertrofiado, o que o toma caro, ineficiente e atrati
vo à corrupção. 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, 
tivemos, com o atual, quatro Presidentes da Repúbli
ca Todos mencionaram aspectos da atual Carta que 
consideraram incompaliveis com a governabilidade. 
Mesmo não sendo correligionários ou adeptos das 
mesmas crenças doutrinárias; esses presidentas es
barraram em ãJficuldades concretas semelhantes. 
Uma delas: a perda de receitas da União para Esta
dos e Mt.nicípios. 

A Uniirl:l, a partir da Constituição de. 1988, cail
servou obrigações administralivas sem conservar as 
ver!Ja!; que as jinanciavam. Esse é um problema de 
ordem prática, Clja solução rião é nerr1 de DireitS, nem 
de Esquerda, nem de Centro: é simplesmente racional. 

É precisá rever a destinação desses recursos e 
ràver a destinação dos encargos. 

A privatização e a qUebra dos monopólios esta
tais, do mesmci modo, obedecem não a um ritual 
doutrinário, mas a uma necessidade concreta de 
abrir. a economia do Pais e permitir o aporte de ihC 
vestimen1os de capitais. É àSsa uma terldência mt.n

dial, decorrente da globalização das economias e da 
interpenetraça:l dos mercados. Ignorá-la é uma temeri
dade. Estão ai· a Europa Unida, o Nafta e os TIQres 
Asiáticos. O Mercosul é a nossa resposta, um pouco 
tard".a a esse movimento da economia mt.nãlai. 

Não há como se opor a essas mudanças, nem 
rriesmo argumentar ideologicamente contra elas. A 
compreensão da' realidade mutante em que vivemos 
exige, como pressuposto básico, que nos libertemos 
de billllas e camisas-de-força. 

Precisamos abrir a economia de modo a atrair 
investimentos produtivos, que permitam a retomada 
do desenvolvimento econômico e Uberar as energias 
empreendedoras do Pais, o que implica numa ampla 
refonna tributária e fiscai. Porêm, essa reforma tem 
que ser contundente e não assim, a meu ver, tão tí-
mida como a que propõe o Governo. • 

Somente será possível corrigir as disfunções 
do sistema tributário brasileiro valorizando a máqui
na fiscal da União e reagindo contra a baixa tributa
ção do capital. 

O Sr. Geraldo Melo - Penllile:me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Com prazer, ouço 
v. Ex'l 
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O Sr. Geraldo Melo - Começo dizenc19: até 
que enfim estamos tratando, no Senado, de um dos 
desafios mais importantes do nosso tempo; está 
nascendo realmente uma nova sociedade! E o que 
há de assustador nessa brotação da nova realidade 
mundial é que ela nasce na ausência dos grandes lí
deres que fizeram a hislória do passado. Ela brota, 
desabrocha de forma coerente. Os falos vãCHlEI 
completando de forma coerente, uns aqui; outros, do 
ouuo lado do mundo; uns, mobilizando a inteligência 
do Vale do Silício, na Califórnia; outros, mobilizando 
os PhDs que estão perdidos em diferentes provín
cias da lndia O mundo vai ficando um só, e a Inter
net - para mencionar essa palavra quase mágica 
que hoje desafia e encanta a todos nós, na minha 
maneira de ver - é a semente do novo Estado mm
dia!, o novo tipo de governo que o mundo vai cons
truir à revelia dos governantes e dos congressos que 
foram criados no passado. Os burocratas do mundo, 
diz baixinho o Senador Romero Jucá, acostumados 
a normas que escreveram e a manuais que edita
ram, lodos com o cuidado de não deixar que faltasse 
o lugar para garantir o emprego e 11 continuidade 
das suas funções, precisam repensar também o seu 
papel, pois esse Estado está nascendo à revelia de
les. Tenho pensado muito sobre se não estamos 
aqui, por exemplo, começando a legislar para os di
nossauros - para usar uma expressão que es1á se 
tomando corrente. O que adianta, por exemplo, o 

· Congresso Nacional unanimemente decidir que es1á 
proibido algo que possa ser feito ubllzando recursos 
da Internet? Quem irá tomar eficaz a proibição que 
votarmos aqui? E já que é possível, dentro desse 
universo de bits e bytes, fazer algo que proibimos 
no chão dos álomos, a quem vamos reprovar? A In
ternet não tem endereço, não .tem proprie1ário, não 
tem diretor, não tem gerente; a quem vamos recla
mar? O lugar mais próximo é o Prodasen, porque a 
rede do Senado está dentro da Internet Então, 
quando nos dirigimos ao Prodasen, estamos nos di
rigindo à Internet. Na realidade, o que estou queren
do dizer é que também estou assustado como V. 
Ex•, porque concordo que todas 'éssas mudanças 
precisam ser feitas, mas o difícil é saber quais São 
elas. Vejam bem: o Congresso Nacional começa a 
discutir uma reforma tribu1ária Se é possível a qual
quer um de nós sair daqui agora, ir para o seu gabi
nete e acionar um microcomputador, acessar a In
Ternet e fazer uma compra via Internet, Fornecendo 
apenas o número do cartão de crédito, e receber o 
pacote em casa - essa compra pode ser feita no Ja. 
pão, na China, na Austrália, nos Estados Unidos ou 

em Brasma -, não consigo ver mais o fato de que 
uma empresa, para se formar, precisa mandar um 
quilo de documentos para a Junta Comercial - pen
semos na Junta Comercial dos nossos Estados -. 
em seguida, mandar os talonários de nota fiscal para 
uma gráfica, para serem filigranados; e ficar, no bal- · 
cão da empresa, uma mocinha preenchendo nota 
fiscal a lápis em cima de carbono de dupla face 
corno manda a lei. Na hora em que a reforma tribu
tária consagrou, por exemplo, o ICMS como o novo 
e mais importailte tributo do Brasil, talvez ela tenha 
ido buscar na cabeça dos dinossauros a inspiração 
para o fufuro. O meu receio é que não estejamos re
formando coisa alguma. Estamos procurando conso
lidar, dentro de um mundo em mutação, alguns pro
cedimentos que esse mesmo mundo já condenou ao 
arquivo e ao museu. Preocupa-me o fato de que - e 
congratulo-me com V. Ex" por levantar esse debate, 
que, tenho certeza, pode não interessar muilo hoje, 
mas não vai passar mt.ilo tempo assim -, enquanto 
alguns pensam que essas inovações tecnológicas 
São apenas brinquedos de alguns caprichosos, 
como aqueles instrumentos de Flash Gordon que 
apareciam nos gibis dos guris de antigamente, en
quanto alguns ainda vêem isso como algo distante, 
breve, quando começarmos a sentir o peso da pre
sença dessas novidades, corno sentimos hoje dos 
telefones celulares, vamos ver que estivemos per
dendo tempo em não fazer o que faz V. Exª hoje: 
trazer este assunto para esta Casa, que precisa 
pensar nele com muita seriedade. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Senador Geraldo 
Melo, mLito obrigado a V. Ex" pelas informações, 
fruto da sua cultura Graças a Deus, temos pessoas 
corno V. Ex", que comungam nessa mesma preocu
pação. Realmente, há necessidade premente de 
atualização de idéias, de comportamentos, principal
mente por parte dos burocratas que ainda vêem o 
mundo de forma quadrada. V. Ex• faz colocações 
que incorporo com muito prazer ao meu pronuncia-· 
menlo desta manhã. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Ouço o nobre Se
nador Bernardo Cabral e, logo em seguida, o Sena
dor Romero Jucá. 

O Sr. Bernando Cabral - Eminente Senador 
Valmir Campala, até que eu poderia poupá-lo do 
desprazer de me ouvir depois da inteiferência não 
só brilhante quanto oportuna do Senador Geraldo 
Melo, no exercício da Liderança do seu Partido nes
ta Casa Mas ouvi V. Ex" dizer, com propriedade, 
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que os Presidentes da República - e V. ~ enume
rou apenas quatro - entendem que esta Constittição é 
ingovernável, porque, com ela, percletH;e receita Eu 
diria que lodo Presídente da Rep(blica quer uma 
Constittição para si próprio, ao seu molde, ao seu fei
tio, ao seu bel-prazer, porque lodos entendem que ela 
nunca é bem escrita Ge!üio Vargas deu lll1 exefllJio 
quando chamou Francisco Carrpos. o grande jurista 
da época - seu nome até hoje está nos Anais forenses 
-.para redigir a Constiüção de 1937. E ele o fez sozi
nho, transfonnando-a como se fosse o maior monu
mento que se poderia ter no campo do Direitl Consti
tucional. E veja: não durou oito anos. Essa Constill.i
ção, elaborada ao sabor do Presidente da República, 
chamada de polaca, porque copiava o que dizia a 
Constitlição da Polõnia, rodeada, cercada das maio
res garantias que lll1 Presidente da Rep(blica podia 
ter, redundou no que deu. Diz-oo da nossa Constill.i
ção que foi a causa de a Uniilo ter perdido receita Não 
é isso; o que a Uniilo peldeu foi o poder polilico, bi o 
prestígio político de coagir governadores, como foram 
eles coagidos por ocasião da Assembléia Na::!onal 
Constitúnte, da qual V. Ex" tanilém bi integrante: só 
transferiam verbas se eles pressionassem as respecti
vas Bancadas para o vokl que então era exigido. O 
que quero realmente é mostrar que, enquani> se diz 
que a União canafiZOu dosagem enonne de receita 
para os Estados, por um paradoxo incrível, os Estados 
estão fafodos. E o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? 
Para onde vai? O que houve - repito - bi perda de 
prestígio político. Quando V.Ex", com absoluta proprie
dade. @ ai CC)m9_1l!l0io_do llClSSO. eminente Sooa!lcJr 
Geraldo Melo, declara que essa é uma relonna tírrida, 
essa face da relonna na qual estão aplicando cosméti
co, quando deveriam aplicar uma profu1da ciru-gia 
plástica, v. Ex tem absohia razãO. E. torilarKIO de em
préstimo as palavras do Senador Geraldo Melo, aonde 
vamos chegar? O que se está pensando agora, neste 
instante, jã está sendo desatuaizado. Imaginem a tec
noburocracia que tomou conta deste País, como regis
trava baixinho ·o Senador Romero Jucã: completa
mente ultrapassada Associo-me ao que disse o Se
nador Geraldo Melo. V. ~ traz. nesta manhã, as
sunto da maior responsabilidade, oportunidade; um 
assunto momentoso. Lamento apenas que V. Ex" 
não seja convocado pelos que estão elaborando a re
fonna para ser ouvido, para dar idéias. Como sem
pre, a ãrea politica é esquecida para ceder lugar à 
ãrea burocrãtica. Aí vão entender que a ãrea política 
é a Internet de que falava o Senador Geraldo Melo e 
a burocrãtica é o dinossauro que está atrapalhando a 
caminhada do Pafs. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado 
nobre Senador, mais uma vez, tenho o prazer de in
corporar a sua aula ao meu pronunciamento. v. ~ 
bem sabe que lhe tenho admiração muito profunda 
Concordo com V. Ex": o que realmente aconteceu 
na Constituição de 1988 foi a perda de poder pelo 
Poder Central. A descentralização das atividades, 
que V. ~. como Relator, fez conS1ar era uma ne
cessidade. A refonna vem confirmar o que V. EJ<A 
previu: era necessário um ajuste da nossa Constitui
ção depois de cinco anos. 

Pretendo aprofundar na reforma tributãria a 
descentralização que a Constituição de 1988 jâ pre
vê, para que se dê força aos Estados e Municípios, 
que devem funcionar, consolidando a Federação. 

O Sr. Romero Jucã - Permite-me V. Ex§ um 
aparte? 

O SR. VALMIR CAMPELO- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Romero Jucã - Senador Valmir Campa
lo, V. Exª traz ao debate um tema exlremamente 
aluai e urgente na definição dos modelos futuros do 
nosso País. Humildemente agrego algumaS coloca
ções às palavras de V. ~. à lição do Senador Ber
nardo Cabml e às colocações cibernéticas, porém 
humanísticas, do Senador Geraldo Melo. Quando fa
lei sobre a burocracia - e V. ~ colocou bem a 
questão da evolução da informática e dos meios de 
comunicação, o nível de informação e a globalização 
da rede internacional - referi-me, na verdade, ao fato 
d~ '!ue fi_ !)I"Ópria burocraCia estâ sendo .litropela'ª 
pof um processo de integração mundial, que serã 
feito à margem dessa questão burocrãtica dos paí
ses. Eu diria, como o fez o Senador Bernardo Ca
bral, em relação à receita que, na verdade, se diz na 
Constituição de 1988 que a União perdeu e que os 
Estados e Municípios ganharam. Vimos, entretanto, 
nos discursos e apartes ao Senador Júlio Campos 
que, na rear!dade, a situação da maioria dos Esta
dos e Municípios é de pré-falência. O que tem que 
se discutir. levando el!l conta esse arcabouço tecno
lógico, essa questão da rede e da integração mun
dial que V. ~ colocou, é, na verdade, a refonna do 
Estado e o tamanho que esse Estado tem que ter no 
mundo e. na questão especifica nossa, no Brasil. 
Temos que discutir, na reforma tributãria, o tamanho 
do Estado brasileiro, que tipo de prestação de servi
ço esse Estado vai prestar, vinculado a essa realida
de que é nova e que a burocracia teima em não atr 
sorver. As colocações do Senador Geraldo Melo fo
ram muito importantes; abrangem questões como a 
da nota fiscal, do imposto agregado, que modelo va-
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mos cobrar, como é que vai ser feita essa cobrança 
de imposto, que tipà de prestação de serviço o Esta
do vai prestar, como será o modelo de educação a 
partir dessa questão, como vai ser o modelo de saú
de e do atendimenro pCblico a partir da implementa
ção dessas mudanças. Há uma discussão tremenda 
pela frente. Não temos que fazer uma simples refor
ma tribu1ária mudando o nome IPI pera ICMS federal 
ou estadual, por exemplo. Isso não vai levar a nada 
O que temos de discutir antes da questão do impos
to é, na verdade, que tipo de serviço o Governo bra
sileiro vai prestar, que tipo de serviço os Estados 
prestarão, como eles se interligarão em nível do Bra
sil, dentro e fora - interligações com o MERCOSUL, 
América do Sul e outros países do mundo. Então, o 
que é urgente discutir - e até agora não foi conside
rado pela proposta do Governo brasileiro - é que 
modelo vamos ter para a prestação de serviço p(bli
co no País, que modelo vamos ter para a reforma do 
Estado. Isso para mim é fundamental e V. Ex•, com 
o seu discurso, levanta um ponto extremamente sé
rio e que está passando ao largo das mudanças da 
reforma constitucional. Meus parabéns. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, 
nobre Senador. A experiência adminislraliva de V. 
Ex" como ex-Governador realmente aprofunda oos
sa discussão. FICo muito graro a V. Ex". 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Senador 
Valmir Campelo, o tempo de V. Exó' está esgotado 
há três minuros. 

O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, 
solicito apenas mais um minuro, só para concluir. 

O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Está con
cedido. 

O SR. VALMIR CAMPELO - Somente será 
possível conrigir as disfunções do sistema tributário 
brasileiro, valorizando a máquina fiscal da União, 
como já havia me referido, e reagindo contra a baixa 
tributação do capital. 

Além disso, Sr: Presidente, necessário se faz 
resolver definitiva e imediatamente os principais pro
blemas apresentados pelo atua1 modelo de adminis
tração tributária, como se referiram aqui os Senado
res que me apartearam, os quais favorecem a eva
são de tributos com impunidade !iscai e a elevação 
da carga tributária para setores da economia que 
cumprem suas obrigações fiscais. ... 

Para que tudo isso aconteça, é preciso rriexer 
nas estruturas do Estado, ferir interesses estratifica
dos, provocar as discussões que estão sendo de1o
nadas neste momento. 

A hora é de união em tomo de uma meta co
mum: o reencontro. do Brasil com a prosperidade e 
com a esperança. 

Com isso, o Presidente da Rep(blica precisa 
ouvir as propostas alternativas surgidas nesta Casa 
e na Câmara dos Deputados, pois aqui possuem 
pessoas notáveis e sérias capazes de dar substân
cia à discussão das reformas. 

Com todas ·as civergências e controvérsias, 
Parlamentares e Governo têm que se colocar lado a 
lado na defesa do bem comum e do interesse púbi"ICO. 

O que o Pais preCisa e espera de nós, inde
pendentemente de partido ou de ideologia, é que es
tejamos à altura dos desafios imposros por este 
mundo em metamorfose. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (levy Dias) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-8P; Pronun

cia o segiJinte discurso.Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sris e Srs. Senadores, são três os as
sunros que eu gostaria de registrar nesta manhã. 

O primeiro refere-se ao requerimenro de infor
mações ao Ministro da Fazenda; o segundo, à conti
nuação da análise sobre a proposta orçamentária do 
DNERt e o terceiro, ao ofício que nós, dentro de ins
tantes, às 11 h30min, o Presidente Nacional do fiàrti
do dos Trabalhadores, José Dirceu, o Líder do PT 
na Câmara dos Deputados, Jaques Wagner, e o Lí
der do PT no Senado, iremos entregar ao Excelen
tíssimo Senhor Presidente da República, Fernando 
Henrique Cardoso, sobre a questão da reforma 
agrária 

Em primeiro lugar, encaminho o seguinte re
querimenro de informações ao Ministro da Fazenda: 

1 . O Governo brasileiro efetuou neste 
ano algum pagamento referente a juros e/ou 
principal dos titulos da dívida externa em po
der da família Dart? 

2. Em caso afinmativo, em que datas e 
quais os montantes pagos? Tais pagamen
tos correspondem ao total itericidó que de
veria ser quitado? 

3. Quando do último acordo de renego
ciação da dMda externa brasileira, foi noti
ciado que o Governo não efetuaria nenhum 
pagamenro referente aos tíllJos em poder 
dos Dart, como forma de pressioná-1<1!l a tro
car seus papéis pelos novos oferecldos ao 
mercado. Como então explicar tais paga
menros? Quais os credores externos brasi-
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leiros que estão sendo pagos pontualmen
te? Quanlo, em que datas e a quem o Brasil 
efetúou pagamentos nos últimos três anos? 
Tais pagamentos representam quanto do 10-
tal vencido? 

4. Em que institUições financeiras no 
exterior estão depositadas as reservas bra
sileiras? Nomeá-las detalhando o montante 
depositado em cada uma, bem como a taxa 
que está remunerando tais recursos. 

. 5. Quais as instituições financeiras na
cionais e internacionais, sediadas no exte
rior, aplicaram recursos no mercado finan
ceiro brasileiro nos últimos oito meses? lis
tar por institJ.ição, detalhando o montante, o 
prazo, o tipo de aplicação e quais as taxas 
de remuneração desses recursos. 

6. No caso de institúções financeiras 
receberem reservas brasileiras, pagando por 
elas determinada taxa, aplicarem tais l'llCUI'
sos no mercado financeiro brasileiro a taxas 
bem superiores, considera o Minislério da 
Fazenda vantajosas para o Brasil tais ope!a
ções? 

Sr. Presidente, relativamente à proposta orça
mentária do DNER, continuando a analisar a propos
ta, gostaria de saiientar que encontramos algt..maS 
disparidades que precisam ser esclarecidas ao Con
gresso Nacional pelo DNER e pelO Ministro dos 
Transportes. Reitero o nosso apreço e respeito pelo 
Ministro Odacir Klein. Tenho a convicção de que S. 
Exª poderá apresentar as suas explicações à Comis
são Mista do Orçamento. 

Mas aqui saiien1o algumas discrepâncias que 
encontrei: 

1. A proposta orçamenlária para 1996 
fixa despesa total do DNER em 
R$2.962,542,00, sendo que 45,2% deste va
lor destinam-se a investimentos 
(R$1.340.048.975,00). Tais recursos repre
sentam 16% do valor global que o Governo 
pretende investir no próximo exeroício. 

2. Quando COIJ1larados o projeto orça
mentário do Departamento Nacional de Es
tradas de Rodagem com seus contra1os de 
investimentos, grandes inconsistências são 
encontradas. Por exemplo: na n.bica 
16.088.0537.12(14 - Construção e Pavimen
tação de Rodovias - o DNER informa aos 
Parlamentares que pretende gastar em mé
dia R$300.000,00 por qLiiOmetro. Todavia, 

checando-se os contratos que o órgão tem, 
os mesmos vigorarão no mínimo até 1996, o 
preço do quilOmetro vai muito além deste 
valor, chegando a atingir 50% acima dele. 
Como explicar tais diferenças? 

Ainda, há outras discrepâncias, aqui assinala
das, Sr. Presidente, sobretudo referentes aos con
tra1os assinados entre 81J1lreiteiras e o DNER que 
apontam para valores 60% maiores, como no caso 
da rodovia l.ageado-Prazeres, onde a Camargo Cor
rêa receberá R$1.682.014,19 por quilOmetro. Será 
que o DNER pretende denunciar tais contratos, 
abrindo novas concorrências? 

Na restauração de rodovias aparecem diferen
ças de mais de 200% quando comparados determi
nados trechos de estradas nomeados na proposta 
de lei de meios e os contratos em vigor para esses 
mesmos trechos. E assinalo exemplos como o da 
BR-116/RS: a CBPO deverá receber R$.256,49 por 
qLiiOmetro, enquanto que o DNER informa que pa
gará R$100.000,00 pelo mesmo quilômetro: A cons
trutora IVAI tem lJTI contrato no valor de 
R$301.972,29 por qt.ilõmetro restaurado, enquanto 
o DNER informa que pretende pagar R$1 00.000,00 
pelo mesmo qLiiOmetro. 

5. Mais grave ainda são ·os dados 
apresentados na tabela 2, onde se constata 
que o DNER paga, em média, R$158.000,00 
por quilOmetro para empresas privadas su
pervisionarem trechos 'rodoviários que estão 
sendo restaurados ou construídos. Apesar 
de na proPosta em tramitação no Congresso 
não existir nenhuma funcional programática 
que disponha sobre a contratação de em
presas para executarem a supervisão de 
obras, ou seja, não aparece em nenhum 
item do proje1o orçamentário do DNER que 
o órgão contratará empresas para executa
rem uma tarefa que, na realidade, é função 
primordial do Governo, qual seja a de fiscali
zar seus contratos. Todavia, de acordo com 
dados extraídos dos SIAFI, as nbricas de 
restauração e de construção de rodovias 
são usadas como fontes para o pagamento 
de contra1Ds de supervisão. Sendo assim, o 
DNER usa rubricas de investimen1o para 
contratar serviços que são claramente per
tencentes à categoria de Outras Despesas 
Correntes. Outro agravante com relação à 
contratação de empresas para supervisão 
de rodovias é que a maioria dos contra1os 
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foi assinada sob a alegação de dispensa de 
·licitação. Por exemplo, o DNER contra10u a 
empresa Maia Melo pelo preço de 
R$91.607,57 para supervisionar a restaura
ção de 600 metros de rodovia, enquan10 
isto, a folha de pagamento de pessoal do 
DNER deverá atingir a R$416.666.478,00 
em 1996. 

6. Também cabe destaque o contraiO 
assinado entrE! o DNER e a empresa Noro
nha Engênharia, que tem como obje10 a su
pervisão da ponte Rio-Niterói. Neste contra
to o DNER comprometeu-se a pagar 
R$137.776.885,93, em cinco anos, para que 
a Noronha fiscalizasse os 16 Km de exten
são da ponte Rio-Niterói. ls10 dá o valor de 
R$1.722.21 0,69 por quilOmetro, por ano. Ou 
seja, o DNER paga à Noronha Engenharia o 
equivalente a 143 casas populares, por Km, 
por ano, para que ela fiscalize a Ponte Rio
Niterói. Este contra10 faz parte da lista de 
contratos efetuados com dispensa de licita
ção. Considerando que na proposla orça
mentária do DNER existem recursos que po
dem ser utilizados como fonte para o paga
men10 de contratos semelhanies e conside
rando a falia de recursos para áreas sociais 
cabe ao referido órgão explicar à Comissão 
Misla de Orçamento tais situações." 

Há outros exemplos de licitações antes consi
deradas dirigidas que foram feitas novamente para 
os mesmos trechos, e os resultados foram que as 
mesmas empresas que antes haviam obtido contra10 
com licitações dirigidas acabaram larri>ém obtendo 
novamente, as quais estão listadas neste relatório. 

Assim, Sr. Presidente, venho solicitar que, com 
urgência, o Ministro dos Transportes esclareça tais 
dúvidas para a Comissão Mista de Planos, Orça
men10s Públicos e Fiscalização, antes que venha
mos a valar essa matéria 

Finalmente, Sr. Presidente, registro o docu
men10 que, às 11 h30min desla manhã entr"E!garemos 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
sobre a questão da reforma agrária 

Solicito, Sr. Presidente, que seja registrado na 
íntegra este documen10. 

O Sr. Bernardo Csbral - Permite-me V. Ex" 
um aparte, nobre Senador Eduardo SL.plicy? 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita hon
ra, Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Csbral - Senador Eduardo Su
plicy, quero cumprimentá-lo pela entrevisla de V. Ex" 

hoje, pela manhã, no "Bom Dia Brasil", quando abor
dou o problema da reforma agrária E o fez eqüidis
lante de qualquer conolação político,partidária, pre
venção ideológica, mas simplesmente como quem 
quer compartilhar da responsabilidade que pesa so
bre os ombros de todos nós. Peço desculpas se in
terrompi a leitura do documen10 que V. Exª irá apre
sentar ao Presidente da República, mas não ficaria 
em paz comigo mesmo se não lhe dissesse da opor
tuna entrevisla concedida por V. Ex•, que merece o 
nosso aplauso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço, Sena
dor Bernardo Cabral. 

O Presidente Nacional do PT, José Dirceu, o 
Uder do Partido na Cãmara, Jaques Wagner, e eu 
próprio teremos um diálogo, agora, com o Presiden
te da Rep(blica 

Para nós, do PT, a questão da reforma agrária 
é da maior urgência e cabe a realização de um es
forço conjunto de toda a Nação para que. possa a -
terra, no Brasil, efelivamente cumprir a sua função 
social, tomando-se produtiva Enquanto houver tra
balhadores sem condições de sobrevivência, em 
qualquer área do território nacional, avaliamos como 
importante que o Movimento dos Sem-Terra assina
le, por meio das suas ações, que é jusla, para o seu 
direito à sobrevivência, à vida, a reivindicação de es
lar usando a terra produtivamente, lavrando-a ade
quadamente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SEGUE DOCUMENTO A QUE SERE
FERE O SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO. 

Diretório Nacional 
PARTIDO DOS TRABALHADORES 

EXCELENT[SSIMO SENHOR 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Brasma, 6 de outubro de 1995 
Exm> Sr. Presidente da República 
1. Existem hoje no Brasil 4,5 milhÕes de famí

lias de trabalhadores rurais sem terra. O país mais 
convive atualmente com cerca de 198 conflitos de 
terra, envolvendo 31.400 famflias de trabalhadores. 
Em 22 Estados da Federação existem 20.521 tarní
Ras acampadas à margem das estradas ou em terre
nos cedidos a titulo precário. 

2.- De acordo com os dados oficiais do governo 
(IBGE), existem atualmente no Brasil em tomo de 23 -
milhões de trabalhadores rurais, que represenlam 
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42% da população economicamente ativa. D~e to
tal, 4,5 milhões de famílias são de trabalhadores ru
rais sem terra. que estão inseridos nas categorias de 
parceiros, meeiros, arrendatários e minifundistas. A 
este número somam-se os 6 milhões de trabalhado
res assalariados rurais, concentrados na região nor
deste do país. 

3. A estrutura fundiária do Brasil registra que 
1 o/o dos proprietários detêm 44% de todas as terras, 
reproduzindo.uma sociedade permanentemente con
flitiva Somente no ano de 1994 (CPn, foram 485 
confli!Ds 379 pela terra, 28 casos de trabalho escra
vo e 78 outros. Os dados do censo agricola mostram 
que dos 376 milhões de hectares coberlos pelos 5,8 
milhões de estabelecimentos agrícolas do pais; 3,1 
milhões de pequenos agricultores têm acesso a ape
nas 1 O milhões de hectares, ou 2,67% do total. No 
outro extremo, os 50 mil latifúndios que cobrem mais 
de mil hectares, detêm 165 mühões de hectares, 
portanto 16 vezes mais. O IBGE traz ainda a situa
ção de 61 estabelecimentos de mais de 1 00 mil hec
tares que utmzam para lavouras apenas 0,14% do 
total. A realidade é que a maior parte das terras agrf.. 
colas do pais é utilizada como reserva de valor por 
grandes proprietários. 

4. A pressão legrtima dos trabalhadores rurais 
para obter do Estado polfticas que etetivern o aces
so à terra e à produção, decorrem da própria Consti
tuição Federal, ao estabelecer que um dos objetivos 
fundamentais da república é (i) a erradicação da po
breza e da marginalização, bem como a redução
das desigualdades sociais e regionais; (ü) que a pro
priedade privada deve atender à sua função social; 
(iii) que a União está facultada a desapropriar o imó
vel rural que não cumpre sua função social; e [IV) 
que a destinação das terras públicas e devolutas de
verá compatibilizar-se com os planos de reforma 
agrária 

5. Em termos de. propostas e de execução or
çamentária, os últimos dados (I!QOS!0/95) informam 
o absurdo que o govemo só gastou 3,5% dos recur
sos previs!Ds para a reforma· agrária, enquanto que 
para a defesa naval gasfou 40,7% dos recursos pre
vis!Ds. O governo afirma priorizar a reforma agrária, 
mas na sua proposta orçamentária para 1996 prati
camente mantêm os mesmos valores (R$ 1,4 bi, 
contra 1,3 em 95)." As metas da reforma agrária para 
1996, fixados pelo programa de governo do enti!o 
candidato Fernando Henrique Cardoso garantiam, 
para esse ano, o assentamento de 60 mil famf&as. A 
proposta orçamentária do governo Fernando Henri
que Cardoso reduz essas metas para 40 mil faml-

lias_ Porlan!D, independentemente do volume dos re
cursos, a proposta orçamentária para 1996, de pla
no, incorpora um corte de 33,3% nas já indigentes 
metas da reforma agrária A despeito do quase ab
soluto contingenciamen10 das verbas para a reforma 
agrária. no presente exercício financeiro (dados de 
julho/95) registram a liquidação de menos de 5% 
dos recursos previsms para o proiJrama. Daí se con
clui, por extensão, que os recursos considerados 
pela proposta orçamentária de 1996, da mesma for
ma serão insuficientes para o cumprimento das me
tas de assentamento de famfiías para o próximo 
ano. A fase de implantação demanda recursos da 
ordem de 5 mü reais por famfiia. A proposta orça
mentária do governo reduz esse valor para R$ 
2.221,00. Isso equivale dizer que o déficit dos recur
sos projetados, em relação ao necessário para a 
meta das 40 mil famfiías, nesta fase, alcança cerca 
de R$ 111 milhões. 

Considerando os três principais sub-programas 
da atividade fim do Incra: Crédito para a Reforma 
Agrária Assentamento de Trabalhadores Rurais e 
lndenização de Imóveis Rurais. pode-se observar o 
que segue: 

a) o sub-programa Crédito para Reforma Agrá
ria subdivide-se em Crédüo para implantação (recur
sos destinados às famfiias no primeiro ano de as
sentameniD), e em Crédito para Produção (PROCE
RA) destinado às famfiias assentadas, de acordo 
com o lato fixado pelo Conselho Monetário Nacional. 
Este te10 ~foi fucado em R$ 7.500,00 por famfiia Se 
comparado com a dotação aprovada para 1995, ob
serva-se que o primeiro aumentou em 85% e o se
gundo 50%, se comparado Ç,Om a proposta para 
1996; implantação R$ 88.850.794,00 e produção 
R$ 57.837.576,00. É importante observar que o 
crédito para produção (PROCERA) já. está, em 
tese, comprometido, mesmo antes de aprovado, 
através da resolução do CMN que complementou 
as dotações deste ano, na forma de "empréstimo" 
junto à fonte operações oficiais de crédüo. Consi
dere-se também que, api:1S!Ir do déficit permanen
te do PROCERA, chegando a 112% ao se consi
derar as necessidades e o aumento do teto, para 
1996 o Incra propôs apenas um acréscimo de 1 Oo/o 
em relação a 1995; 

b) O sub-programa Assentamento de Trabalha
dores Rurais contém os recursos destinados à im
plantação de infra-estrutura nos assentamentos já. 
existentes, e constituem uma dotação por Estado. 
Seguindo a lógica tradicional de outros anos, as do
tações estão concentradas nos Estados do Norte, · 
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sendo que MT, AM, MA, TO, e PA detêm aproxima- com poucos recursos, é possível garar milhões de 
demente 50% dos recursos orçado; postos de trabalho no Brasil. 

c) Para o ano de 1996 observa-se uma redu- 9. Contra o discurso oficial do Governo em 
ção da ordem de 119% no volume de TOA, e um au- apoio à reforma agrária, o Poder Executivo encami-
mento de 41% nos recursos para indenização de nha ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n2 

· benfeitorias, se comparado com o previsto para 37195, que piora a legislação sobre o procedimento 
1995. Neste caso, deduz-se que o Incra, está traba- contraditório especial, de rito sumário, para o pro-
lhando com uma média geral, dentro da meta de cesso de desapropriação de imóvel rural por interes-
40.000 famnias, de 20 hectares por famRia, a um. se social, para fins de reforma agrária, na medida 
custo médio de R$ 500,00 por hectare. Desta forma que sWstitl.i a avaliação administrativa do imóvel 
fica diffcil avaliar a seriedade dos números apresen- antes do ajuizamento da ação de desapropriação e 
lados na proposta orçamentária, porque, se conside- estabelece que o valor a ser oferecido não possa ser 
rarmos o custo da terra, na média por estado, con- inferior ao constelado nesta avaliação. 
forme dados da FGV, e as necessidades de assen- 1 O. O Partido dos Trabalhadores promoveu em 
lamento, somente no caso das famlias aca!lll8das conjunto com outros partidos políticos e entidades 
do Movimento dos Sem Terra, constatamos que so- dos trabalhadores rurais, o ato público "Memorial 
mente esta ação consumiria mais de 60% dos recur- pela Justiça no Campo e pela Reforma Agrária", em 
sos que estão sendo propostos. 15 de setentlro último, onde denunciamos a violên-

d) O Ministério do Planejamento promoveu um cia no campo e apresentamos aos poderes Executi-
corte profundo nos recursos previstos para o orça- vo, Legislativo e Judiciário, várias sugestões de me-
menta da reforma agrária para o ano de 1996. Da didas concretas, no curto prazo, para impedir a via-
proposta original formulada pelo Incra, no valor total lência no campo e acelerar a reforma agrária (Vide 
de R$ 3.155.441.910, sobraram, após o corte, R$ documento anexo). 
1.140.467.630, revelando uma redução de 64%. No Em termos de projeto de lei, exigimos a apro-
itam indenização de imóveis rurais, o corte repre- vação, dentre outros em anexo, em regime de ur-
sentou uma queda de 75%. gência urgentíssima, os Projetas de Lei n2 490195, 

6. Quanto ao número de famnias assentadas o 733195, ora em tramitação no Congresso Nacional. 
governo afirma que já assentou 17.769 famílias no- Esses projetas estabelecem (ij o procedimento es-
vas no ano de 1995. O movimento dos trabalhado- pecial para as ações de reintegração de posse ajui-
res rurais questiona estes números. Segundo levan- zadas dentro de um ano e dia de turbação; (iQ inter--
tamento recente (até setembro de 1995) do Movi- venção obrigatória do Ministério Público em todos os 
menta Nacional dos Sem Terra, o governo assentou litígios colelivos pela posse da terra; e (üQ punição cri-
3.803 familias. minai para os acusados de manter trabalho escravo. 

7. Na audiência de 27 de julho, o Governo Fe- - Também exigimos a liberação dos recursos or-
deral na pessoa do próprio presidente, garantiu que çamentários contingenciados, e a apresentação, por 
seriam liberadas cestas básicas para as 20 mR famí- parte do Governo, do cronograma de execução de 
lias acampadas. Seguiram-se novas reuniões com o desapropriações e de assentamentos rurais nos ter-
Incra e Conab, mas até hoje nenhuma familia acam- mos do compromisso de assentar 40 mil famílias até 
pada recebeu comida. dezembro de 1995. 

8. Quanto ao custo do assentamento de uma Outro ponto que colocamos como indispensá-
familia de trabalhadores rurais o Ministro do Planeja- vel para a viabilização da reforma agrária, no curto 
menta faltou com a verdade quando disse que o as- prazo, é a execução imediata das dividas dos 1276 
sentamento de uma família custaria 40 ma reais. O devedores de imprástimos rurais junto ao Banco do 
Incra mostrou na imprensa que custa 12 mU reais. Brasil e a imediata transferência das terras destes 
Além do mais, dados recentes da indústria paulista devedores para o Incra, a fim de que nelas sejam 
nos revelam que o custo da geração de um emprego assentadas as famílias de trabalhadores rurais. 
industrial tem chegado a 166 mil dólares (indústria A reforma agrária coloca-se, para o Partido dos 
química), 333 mil dólares (indústria automobilíslica), Trabalhadores, como condição indispensável para a 
enquanto o assentamento de uma famlia em proje- retomada do crescimento econõmico com distribui-
tos de reforma agrária pode ser conseguido com ção âe renda e de poder, geração de emprego, além 
apenas 16 mil dólares, ou até menos, dependendo da justiça social no campo, condição indispensável 
dos crilérios de apropriação de custos. Portanto, para a promoção de cidadania no Pais. Aliás, Sua 
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Excelência declarou, através de seu porta-voz, que 
a efelivação da reforma agrária 'além da questão 
social, destina-se a atenuar os efei1os da modern
ização da economia que tende a aumentar o desem
prego industrial nas regiões urbanas'. Esse impor
tante papel da reforma agrária coloca a proposta na 
pauta dos interesses da população urbana, nem 
sempre consciente do significado que as mudanças 
no campo podem ter na vida das cidades. 

Por fim, o Partido dos Trabalhadores reafirma o 
anseio das entidades que subscreveram o 'Memorial 
Contra a Violência no Campo e pela Reforma Agrá
ria', entregue no dia 15 dé setembro último ao Exrn'> 
Sr. Presidente da RepÚblica em exerclcio, Marco 
Maciel, em que a sociedade brasileira espera das 
autoridades constituídas que tragam a paz ao cam
po, realizando a reforma agrária, garantindo os direi
tos da pessoa humana. gerando empregos e estimu
lando a produção. 

Respei1osarnente, - José Dirceu de Oliveira e 
Silva, Presidente Nacional do Paitido dos Trabalha
dores .:. Eduardo Supllcy, Líder do PT no Senado 
Federal - Jaques Wagner, Líder da Bancada Fede
ral do PT na Gamara dos Deputados. 

PELA JUSllÇA NO CAMPO 
Memorial Contra a Violência no 
campo e pela Reforma Agrária 

Sr. Presidente da República 
Sr. Presidente do Senado Federal 
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados 
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal 

Os abaixo-assinados, na condição de cidadãos 
brasileiros com mandalo popular, dirigentes de parti
dos políticos e representantes de entidades civis e 
religiosas, dirigem-se a Vossas Excelências par:a ele
por e propor o seguinte: 

O massacre de lavradores cometido 
pela Polícia Militar de Rondônia, na madru
gada de 9 de agoslo passado, em Corurn
biara, não é o primeiro. Nem será o último, 
se não forem !ornadas providências efetivas . 
imediatas, a fim de se modificar a situação 
geradora dessa violência no campo. Há no 
Brasil, atualmente, 198 conflilos de terra, en
volvendo cerca de 31.400 femilias de traba
lhadores. Em 22 Estados da Federação 
existem 20.521 temmas acampadas à mar
gem de estradas ou em terrenos cedidos a 
título precário. Elas esperam que o Incra as 
convoque para efetuar o seu assentamento. 
Entretanto, na Justiça, centenas de preces- · 

sos de desapropriação de áreas para assen
tamentos aguardam sentença Diante dessa 
realidade, não pode caber nenhuma dúvida 
de que novos massacres ocorrerão breve
mente. 

Todos os selares democráticos da so
ciedade tem manifestado seu repúdio a es
sas chacinas, que enodoam a hisfória brasi
leira e tem re~erado o propósito de ev~ a 
repetição de~ aios. O mesmo dizem Go
vernadores de. ·Estados e parlamentares, 
tanlo dos partid<is que participam da coali
zão ora no Poder, como das oposições. 
Poda-se afirmar, portanro; que há consenso 
na sociedade brasileira quanto à necessida
de de medidas que combatam as causas da 
violência no campo. ESse conjunto de forças 
sociais e políticas dispõe de todos os meios 
necessários para reformar imediatamente as 
normas e práticas vigentes de intervenção 

· do Estado nos conflitos de terra. Depende 
unicamente de Vossas Excelências, respon
sáveis pelos três Poderes do Estado, a con
cretização das medidas reclamadas por 1oda 
a sociedade brasileira Assim, se for dada 
conseqüência a esses reclamos, será possí-

-> vel criar, dentro de um mês, respostas insti
tucionais que impeçam, defin~amente, a 
repetição de chacinas como o massacre de 
Corunüara que horrorizou a opinião pü:llica 
nacional. - ,- ... 

ESSAS MEDIDAS SÃO: 
No ambi10 do Poder Executivo 
- retirada do Projelo de lei Comple

mentar n" 37/1995. do Poder Executivo e 
mobilização da maioria que o ·Governo da
lém no Congresso para aprovar, em regime 
de urgência urgentfssima, projelo de lei mo
dificando rito estabelecido na lei Comple
mentar n" 76/1993 para emissão do INCRA 
na posse de imóveis rurais desapropriados 
por interesse social para fins de Reforma 
Agrária (anexo I); 

- aprovação, também em regime de 
urgência urgentíssima dos projelos de lei 
490/95. 716195. 733/95. ora em tramitação 
no Congresso. Esses projelos estabelecem: 
1) procedimento especial para as ~es de 
reintegração de posse ajuizadas dentro de 
um ano e dia da turbação: 11) intervenção 
obrigatória do Ministério Público em todos 
os litígios coletivos pela posse da terra: III) · 
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punição criminal para os acusados de man
ter trabalho escravo (anexo 2); 

- liberação imediata da verba de R$ 
1.001.785.195,00, consignada no orçamento 
de 1995, da qual só a irrisória soma de R$ 
32.936.556,00 não foi sujeita aos sucessivos 
contingenciamentos determinados pelo Mi
nistério do Planejamento, conforme exposi
ção aprovada pelo Conselho da Comunida
de SOlidária (anexo); 

-apresentação imediata de um crono
grama de execução de desapropriações e 
de assentamentos rurais nos termos do 
comj)romisso de assentar 40 mil tammas até 
dezembro deste ano: 

- conclusão, no prazo de trinta dias, do 
inquérito policial aberto por ordem do Ministro 
da Justiça para apurar a responsabilidade dos 
envolvidos na chacina de Corulltliara: 

- levantamento, em trinta dias, de to
dos os inquéritos e processos criminais em 
andamento envolvendo policiais civis e mili
tares acusados de prálica de a1os de violência 
e torturas contra a população rural, nomean
do-se uma comissão, no Ministério da Justiça, 
a fim de apurar essa documentação e propor 
medidas concretas para acelerá-los; 

- abertura de inquéri1o policial para, 
apurar os casos de violência cometida con
tra a população rural, de acordo com infor
mações a serem enviadas por entidades de 
direitos humanos; 

- determinação.. ao Banco do Brasil, 
para que execute imediatamente as dívidas 
dos 1.276 maiores tomadores de emprésti
mos para projetos e atividades rurais. Ime
diata transferência das terras desses deve
dores para o INCRA, a fim de que nelas as
sentadas as famflias rurais; 

- promoção de uma reunião de gover
nadores dos Estados, onde haja regiStro de 
conflitos rurais, para que seja disciplinado o 
uso de força policial nos casos de despejo 
ou outras atuações. 

No âmbito do Congresso Nacional 
- tramitação em regime de urgência ur

gentíssima e aprovação dos projetas de lei 
referidos neste documento. 

No âmbito do Poder Judiciário 

- levantamenfll nas ações de desapro
priação de terras para fins de Reforma Agrá
ria em andamento, a fim de providenciar sua 
efetivação; 

- verificação imediata do valor das in
denizações dos imóveis e suas benfeitorias, 
fixados nos processos desapropriatórios 
uma vez que há denúncias de supervaloriza
ção dos bens desapropriados, em detrimen
to dos recursos destinados à Reforma Agrá
ria. Essa verificação deve ser amplamente 
divulgada, a fim de dissipar toda dúvida so
bre a matéria. 

A Sociedade Brasileira Espera das Au- . 
!aridades Constitufdas que tragam a Paz ao 
Campo, Realizando a Reforma Agrária e 
Garantindo os Direitos da Pessoa Humana 
aos Trabalhadores Rurais sem terra e suas 
Famt1ias. 

Brasília, 15 de setembro de 1995 

PROJETO DE LEI N" 716, DE 1995 
(Do Sr. Domingos !:utra) 

Dá nova redação ao inciso III do art 
82, da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, que Institui o Código de Processo 
Civil. 

(À Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redaçào - art. 24, 11) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O inciso III do art. 82 da Lei n" 5.869 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 82. Compete ao Ministério Público 
intervir. 

I - nas causas em que há interesses 
de incapazes; 

11 - nas causas concernentes ao esta
do da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, 
interdição, casamento, declaração de au
sência e disposições de última vontade; 

III - em todas as fases processuais 
que envolvam litfgios coletivos pela posse 
da terra urbana e rural, e nas demais causas 
em que há interesse público evidenciado 
pela natureza da lide ou qualidade da parte." 

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de stia pu
bficação, revogando-se as disposições em contrário. 
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Justificaçao 
o· Código de Processo Civil estabelece que o 

Ministério Público é competente para intervir em pra
ticamente todas as catisas, mas ainda não foi esta
belecida sua intervenção em todas as !ases proces
suais em questiles que envolvam litígios coletivos 
pela posse da terra urbana e rural. 

Atualmente o Ministério Público intervém, obri
gatoriamente, em qualquer instância antes de cada 
decisão manifestada no processo. O que ocorre é 
que essa interferência só é obrigatória quando jã 
está instaurado o processo. Antes, porém, em pleno 
conflito pela posse da terra urbana ou rural, onde se 
verificam as maiores atrocidades por parte de quem 
se diz proprietário, e as maiores injustiças por parte 
do Judiciário, que ordena por melo de liminar o des
pejo das tammas, a intervenção do Ministério Públi
co nao é obrigatória 

O Proje1D de Lei que ora propomos visa a tor
nar obrigatória essa intervenção, não somente em 
sua !ase processual, mas desde o início do desen
volvimenfll do processo judicial. 

Os processos judiciais envolvendo litígio pela 
posse, tanto no campo como na cidade, desenvol
vem-se sem a intervenção do Ministáiio Públicl>, de
correndo quase sempre despejos violentos e brutais, 
com gente morrendo ou ficando com seqüelas para 
o resto da vida devido à violência das decisões judi-
ciais. 

Na maioria das vezfls a única forma de respos
ta dos posseiros tem sido a resistência com seu pró
prio corpo e as ferramentas de trabalho. t: uma luta 
desigual entre a metralhadora, o fuzH, a bomba de 
gás, o poder econômico e aqueles que têm como 
única arma a busca de justiça. A cada despejo o que 
se observa é um verdadeiro holocausfll. Sob o argu
mento de se cumprir uma ordem judicial, com o ob
jetivo de se obter a reintegração na posse, des
troem-se escolas, templos religiosos, posflls de saú
de e cemitérios. A educação, a saúde; direitos so
ciais garantidos na Constfu.ição Federal e até na 
Declaração Universal de Direitos Humanos, são des
respeitados de forma violenta, desumana e humi
lhante. 

Geralmente essas posses não são de ano e 
dia, mas de dez, vinte anos ou mais. São áreas, por
tanfll, com fllda uma estrutura interna no que diz 
respeifll à educação, saúde e organização religiosa 
Mas no decorrer do conflüo assiste-se passivamente 
a destruição de tudo isso, sem nenhuma indeniza
ção por parte do Estado ou do proprietário. 

Diante desse quadro o que observa e sil11lfes
mente a presença de um lado, concedendo liminar 
de reintegração de posse ao que diz proprietário, e 
de outro lado centenas de pessoas lutando com sua 
própria vida para se manterem na posse. Não existe 
em situações concretas como essas figuras de um 
órgão neutro e imparcial, que seja o mediador, o ar
büro entre esses dois sujeitos. 

A presença obrigatória do Ministro Público em 
questão como essa traria segurança a 1odo o processo 
de desocupaçi!o, não pemitindo como fiscal da lei, 
que aios Regais desumanos e auloritários sejam prati
cados por quem se diz possuidor de direitos. 

O conflüo pela posse da terra é, como foi dito 
anteriormente, algo eXtremamente violen1o, sendo 
indispensável a presença desse referido órgão para 
servir de contrapeso, evüando que fl:lda a violência 
gerada no processo de desapropriação não seja 
mais vivida na pele pelas milhares de !amiiias. O M'l
nistério PúbriCo desempenharia também suas atri
buições elencadas na Constituição Federal, que é 
dentre outras compatfveis com a sua finalidade, de
fender a ordem jurídica e os interesses. indMduais 
indisponíveis. 

O Ministério Público aluaria direta e especifica
mente como guardião dos direüos da coletfvidade e 
.do exercício da dignidade da cidadania, referente as 
pressões, posturas e atos em muüas das vezes au
toritários ou ilegais, ou então inconstitucionais. 

Justiça se faz na luta 
Sala das Sessões, 29 de junho de 1995. -

Dep. Domingos Outra 

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS 

LEGISLA TIVOS.CEDI" 

LEI f\1!1. 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil. 

LIVRO I 

Do Processo de Conhecimel;lto 

oooooooooooooooo•ooooooooooooooonoooo••-•• .. ouooo••••••••oooo .... , .. , ... ooooooooo 

TITULO III 

Do Ministério Público 

Art 82. Compete ao MiniStério PúbriCO intervir: 
1 - nas causas em que hã interesses de inca

pazes; 
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.11 - nas causas concernentes ao estado da 
pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, ca
samento, declaração de ausência e disposição de 
última vontade; 

III - em todas as demais causas em que há in
teresse público, evidenciado pela natureza da lide 
ou qualidade da parte. 

PROJETO DE LEI NO- 490, DE 1995 
(Do Sr. Domingos Outra) 

Dá nova redaçao aos artigos 924 e 
928 da Lei n" 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, Código de Processo CiviL 

(À Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação- Art. 24,.11) 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 12 O art. 924 da Lei 5.869 passa a vigorar . 

com a seguinte redação: 

"Art. 924. As ações possessoriais ajui
zadas dentro de um ano e dia da turbação, 
esbulho ou ameaça serão regidas pelo pro
cedimento especial da seção seguinte, res
salvadas as ações intentadas após este pra
zo e as que envolvam litígios coletivos pela 
posse urbana ou rural, que serão ãiSCiplina
dos pelo procedimento ordinário, mantidaS 
ambas o caráter possessório." 

Art. 22 O artigo 928, da Lei n9- 5.869 passa a vi
gorar com a seguinte redação. 

"Art. 928 - Estando a petição inicial de
vidamente instruída e a pedido do autor, de
signará o >juiz audiência de Justificação Pré
via da posse,, garantindo ao réu o direito a 
ampla défesa • 

Art. 3'! Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogando-se as cfiSPOSições em contrário. 

Justificação 

Nos últimos anos intensificaram-se os conflitos 
pela posse da terra nos centros urbanos e, em maior 
grau, zona rural, ervolvendo centenas de tammas e 
decorrendo sempre em violência Na quase totalida
de dos conflitos pela posse da terra as violências fo
ram praticadas pelo estado através de policiais, em 

cumprimento de ordens judiciárias. Na esmagadora 
maioria, as medidas judiciais são liminares, de cará
ter provisório, concedidas por magistrados sem au
diência da parte contrária, baseados em simples lítu
los de domínio dos proprietários. 

Na execução dessas liminares, que são medi
das provisórias, as mesmas se transformam em me
didas definitivas, diante das violências praticadas 
pela força pública, quase sempre auxiliada ou co
mandada por "jagunços dos proprietários, que des
troem povoados inteiros, com violações de direitos 
constitucionais e universais tutelados, com invasão, 
destruição de domicílios, escolas, igrejas, cemité
rios, agressões a crianças e adolescentes, idosos e 
mulheres grávidas, prisões, torturas e mortes, além 
da destruição da identidade cultural de povoados de 
duzentos anos de existência 

A maioria dos magistrados é desprovida de co
nhecimento sobre a natureza da posse agrária e é 
insensível à dimensão social dos conflitos éoletivos 
pela posse urbana e rural. Também desrespeita a 
orientação do legislador constituinte estabelecida no 
parágrafo único do art. 126 da Constill.ição Federal. 
verbls: 

"Art. 126. Para dirimir conflitos fundiá
rios, o Tribunal de Justiça designará juízes 
de entrãncia especial, com c;:ompetência ex
clusiva para questões agrárias. 

Parágrafo único. Sempre que necessá
rio à eficiente prestação jurisdicional, o juiz 
far-se-á presente no local do litígio.• 

Além disso, os juízes desconhecem de má fé a 
regra do artigo 52, da Lei de Introdução ao Código 
Civil, segundo a qual na aplicação da lei o juiz deve 
levar em conta os fins sociais da norma e do bem 
comum a que ela se dirige, verbis: 

• Art. 52 Na aplicação da lei, o juiz aten
derá aos fins sociais a que ela se dirige e as 
exigências do bem comum.• 

Sem autonomia e ideologicamente comprome
tidos com a propriedade privada e infiiJ!lnci;ldos pelo 
poder local, grande parte dos magistrados se satis
faz com simples documentação dos proprietários, 
concedendo de imediato e em !ração de minutos, 
em poucas linhas, medidas lirninares que quase 
sempre violentam anos e anos de história • 
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Quando, em casos raros, magistrados desig- dada do direitl à vida, à liberdade, à igualdade, à 
nam audiência de justificação prévia, os réus (quase segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
sempre lavradores) não possuem advogados, e LX- a lei só poderá restringir a publicidade dos 
quando possuem não podem se defender plenamen- aios processuais quando a defesa da intimidade ou 
te, uma vez que se limitam a fazer perguntas às tas- o interesse social o exigirem; 
temunhas dos aulos. 

Desta forma, no momeniD em que se fala tan10 
em modernidade, toma-se imperiosa a modern
ização das relações jurfdicas, visando sempre a ga
rantia dos direitos fundamenlais do cidadão. No 
caso concreto, o presente projeiD tem por objetivo: 

a) proibir a concessão de medidas liminares, 
com ou sem audiência de justificação prévia, em litf
gios colelivos pela posse da terra urbana ou rural, 
independentemente da data de OCI.4l8çào. Assim, 
passam a ser sempre pelo prooedimeniD ordinãrio, 
dando-se ampla defesa e o completo exame das 
questiles fálicas e clocu'nenlais, evitando-se assim a 
ocorrência das barbáries que assistimos freqilenla
mente;e 

b) nos casos dos conflitos individuais, suprime
se a possibilidade da concessão de liminares sem a 
audiência de justificação prévia, e garante-se ampla 
defesa ao réu ou ré, nos termos do art LX da Comr 
titt.ição Federal. 

Pretende-se, assim, evitar, por tm lado, a ocor
rência de injustiças em nome do direito de proprie
dade e, por outro, evitar a morosidade do aparelho 
judiciário na apreciação dos conflitos de interesse. 

Justiça se faz na luta. 
Sala das Sessões, 17 de maio de 1995. - De

putado Domingos Outra. 

LEGISLAÇÃO CITADA, 
ANEXADA PELA COORDENAÇÃO 

DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI 

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 126. Para dirimir confliiDs fi.rldiários, o TrbJ. 
nal de Justiça designará juízes de enflancia especial. 
com competência exclusiva para questiSes agrárias. 

Parágrafo único. Sempre que necessário à efi
ciente prestação jurisdicional, o jliz far-5e-á presen
te .no local do litfgio. 

CAPITULO I 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 

Art. 5" Todos sã':! iguais perante a lei, sem dist& 
ção de qualquer natureza, garantindo-5e aos brasile~ 
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-

LEI N" 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 
Institui o Código de Processo Civil 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 924. Regem o procedimento de manuten
ção e de reintegração de posse as normas da sec
ção seglinte, quando intentado dentro de ano e dia 
da turbação ou do esbulho; passado esse prazo, 
será ordinário, não perdendo, contudo, o caráter 
possessório. 

Art. 928. Estando a petição inicial devidamente 
instrufda, o jliz deferirá, sem ouvir o réu, a expedi
ção do mandado liminar de manutenção ou de rein
tegração; no caso contrário, determinará que o autor 
justifique previamente o alegado, citando-se o réu 
para comparecer à audiência que for designada 

Parágrafo único. Contra as ~oas jurídicas 
de direito público não será deferida a manutenção 
ou a reintegração &minar sem prévia audiência dos 
respectivos representantes judiciais. 

Código Civil 

Art. 5" São absolutamente incapazes de exer-
cer pessoalmente os aiOs da vida civil: 

1- os menores de 16 (dezasseis) anos; 
11-os loucos de lodo o gênero; 
III - os surdos-mudos, que não puderem expri

mir a sua vontade; 
IV -os ausentes, declarados por aiO do juiz. 
• Sobre a representação dos incapazes, vide 

Código Civil, arts. 84, 384, V, 426, I, 453,463, e Có
digo de Processo CÍVIl, art 13. 

*Sobre n~idade dos aiOs por eles praticados, 
vide C6cf1QO Civil, art. 145, I. 

• Sobre psicopatas, vide Decreto nO 24.559, de 
3 de julho de 1934, art. 26. 

• Sobre toxicõmanos, vide Decreto-Lei nO 891, 
de 25 de novembro de 1938, e Lei nO 6.368, de 21 
de ou!tbro de 1976. 



494 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

PROJETO DE LEI N° 733, DE 1995 
(Do Sr. Padre Roque) 

Inclu~ o cr~e ue redução anãloga a de trabalho escra 

vo no rol dos cr~es hed~ondos. 

IA COMISSJi.O DE CONSTITUIÇÂO E JUSTIÇA E DE REDAÇÂO) 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1" Acrescente-se ao art. 1" da Lei n• 8.072, de 25 de julho de 
1990 com rcdação que lhe deu o art. 1" da Lei n• 8.930, de 6 de setembro de 
1994 o seguinte inciso: 

(art.l49) ... 
"VIll - redução à condição análoga a de trabalho escravo 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições ert'- contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

O objetivo deste projeto é o de inserir o crime de redução à 
condição análoga a de trabalho escravo no rol dos crimes hediondos. Tal 
providência deve-se ao fato de ser este crime. de fato, hediondo, sc:ndo um 
dos que mais atenta contra a dignidade humana. 

É inadmissivel no limiar 'do Século XXI. conforme o atestam 
inúmeras denúncias - inclUsive da grande imprensa - fato julgado erradicado 
há. mais de um século. ainda nos confrontemos com a realidade do trabalho 
escravo em diversas regiões deste pais. Pior, segundo denúncia veiculada. por 
levantamento feito peia Comissão Pastorai da Terra(CPT) da CNBB. a 
realidade do trabalho escravo no Brasil vem aumentando nestes últimos anos 
constatando-se o expressivo nUmero de 25.!93 pessoas envolvidas em casos 
comprovados só nó ano de 1994 (fonte: Cooflitos llll!ll Campo, Brasü 1994 -
CPT, Goiânia. abril de 1995. p:8) - Segundo esta mesma fonte. consta:ta-se 
este aumento na medida em que., de 4.883 envolvidos em 91, 16.442 em 92 e 
para 19.940 em 93, chegou-se ao expressivo número visto em 1994. 

Ademais, as formas "modernas" de escravidão revestem-se de 
• maior responsabilidade, na medida em que vêm acompanhadas de fc:rm;:c; 
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sofisticadas. tais como do embuste, da mentira e de toda sone de falsidade, 
constituindo-se em agravantes até em relação à escravlllUra do pessaclo 
(ostensiva.. brutal e cruel. sim. mas não suril. enganosa e Jadiria, sob o mmto 
da legalidade como a de hoje) . 

. Nio fosse este crime tão usual no BrasiL talvez nem fosse 
necessária tal inclusão. Entretanto. o que se verifica na prática é a uàJizeção 
màiscriminada de pessoas em trabalho forçado sem comraro de trabalho 
formaL com divida sempre maior do que receita. em péssimM condições 
habitacionais e de alimentaÇão. sem liberdade para sair do local onde se 
encontram. caracterizando em tudo um tratamento não condizente com a 
natureza humana E tudo isto só para. sarisf'azer a cupidez de alguns. 

Certamente q fato deste crime passar a ser um crime hediondo 
não àcabará. com a sua prãtica. assim como não ocorreu com os demais .. 
crimes consiàeraclos hediondoS. mas não deixlrá de ter algum efeito 
intimidatório perante aqueles que o praticam. 

.-\.nte a importância do tema. contamos com o apoio dos Nobres 
Colegas a fim de transformar este projeto em lei. 
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"\,.EGISLAÇAO CrTI.DA ANEXADA PELA 
COOROeNAÇÁO OE ESii.IOOS LEGISLATIVOS..C:eOI" -...· - -

LEI N? 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 

Ourubro de 1995 

Dispóf! sobre os crimes hediondos. nos 
uormos do an. 5~. inciso XLIII. da Consti· 
tuicllo Federal. e determina outras provi· 
dencias. 

Art. 1? São ~:onsiderados hediondos os crimes de la
trocínio lart. 157, § 3?, in fineJ, extorsão qualificada pela morte, 
(art. 158. § 2!), extorsão mediante sequestro e na forma qualifi
cada (art. 159, caput e seus §§ 1?, 2~ e 3~). estupro (art. 213, 
caout e sua combinacão com o art. 223. caput e parágrafo úni
co), atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com 
o art. 223, caput e parágrafo únicol, epidemia com resultado 
morte (art. 267, § 1!'1, envenenamento de água potável ou de 
substância alimentícia ou medicinal. qualificado pela morte 
(art. 270, combinado com o art. 2851. todos do Código Penal 
(Decreto-Lei n!' 2 .. 848(11, de 7 de dezembro de 1940), e çie ge
nocídio (arts. 1!', 2!' e 3!' da Lei n~ 2.889'21, de 1!' de outubro de 
1956), tentados ou consumados . 

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

LEI N. 8.930 - DE 6 DE SETEMBRO DE 19S4 

Dá nova redação ao artigo 1: da Lei n. 8.072111, de 25 de julho de 1990, 
que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo s:, 

inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina 
outras providências 

O Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1!. O artigo 1! da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1! São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipifi
cados no Decreto-Lei n. 2.848'2', de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, con
sumados ou tentados: 
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I -homicídio (artigo 121>. quando praticado em atividade típica de gru
po de extermin!o. ainda que cometido por um só agente. e homicídio qualifi· 
c ado (artigo 121. § 2!, I, II. III. IV e V>; 

II- latrocínio (artigo 157, § 3!, "in fine"); 

III - extorsão qualificada pela morte (artigo 158, § 2!); 

IV- extorsão mediante seqüestro e na forme qualificada (artigo 159, 
"caput", e §§ 1!, 2! e 3!); 

V- estupro (artigo 213 e sua combinação com Q artigo 223, "caput" e pa· 
rágrafo único); 

VI - atentado violento ao pudor (artigo 214 e sua combinação com o ~ 
tigo 223, "caput" e parár;rafo único); 

VII - epidemia com resultado morte (artigo 267, § 1!) . 

. Paragrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio 
previsto nos ·artigos 1!, 2! e 3! da Lei n. 2.889(31 , de !! de outubro de 1956, ten· 
tado ou consumado." · 

Art. 2! Esta Lei entra ein vigor na data de sua publicação. 

Art. 3! Revogam-se as disposições em contrário. 
·•···············•••••··•·· 

-··········------·---~---------------------·-···----------------

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

PROJETO DE LEI N" 627. DE 1995 
(Do Sr. Alcicles Modesto e Outrost 

Requl.men~& o proceà~en~o ãe ~~eulaeio àe propr~eàaáa 
.uDOi:t1liir:a.a .aos reaanesc•n"t.as d.e qw.lcmbos. r:.a. forma ào . 
areiqo 68 do Ae~ das Cispos•ç;ea conse~eue1ona~s ~ran

s~eór~as, eseabe~ece no~as Qe praeeçio ao paeri=Qn~o 
e~l~ural bras1le~ro e di cueras prov1àine1a5. 

IAs CC:USSOES OE EDC'CAÇlo, C::I.'t'ORA E CESPOR't'O: CE OE• 

FESA 00 CONSOMIOOR. ME%0 AMBI~rt'E E MINO~AS; E OE: COS2_ 

TUOII;10 .E .rosTIÇA E CE RECA~ • AAT. 2~, III 

O CONCEESSO NACIONAL decreta: 

ttruLO I 

OISPOSIÇOES !'RELL\U:'\ÁRES 

Art. 1 Cl Consntuem P.l.tnmonJo t.:uiturai Brasileiro. nos 
teiomos elo zn. ZlG da Consnru1çio federal: 
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J- as terras .OCU~ pelOS re'mznescentes. dos anngos 
qudombos. tnd:lSpensaYelS a sua reprcd.ucàa fisica e sccao-cultural !! 

ponadons de referênc1.:1. a sua Identidade segundo seus usos. costumes e 
tra<IJçQes: 

I( .. as areas detentor.l.:i de recursos ambientalS necess&rios a 
c:onservac;:àQ dos u.sas. casrumes e tr.uhções das remanescentes de 
comunu:iades qudombos: 

III· os sttics que contenham reminiscências históric:as dos 
antigDs qudombas. 

Art. zo Consideram-se remanescentes de comunidades de 
qudombcs. p3ra os fins desta lei. aquelas -populac;óes que guardem vtnc:uio 
histcnco e socW cem ant1p.s comunláades fonnaàas J:Xn' escravos fugidos. 
que lcgrar.:s.m manrer-se livres durante a. vtgt:neta das leis esc1'aVISt&S da pazs. 

Art. 31!1 M _terras de que tnta o inciso l de an:.t• seria 
identificadas. delimaw:ias. desapropnadas e demarcadas pela Un'*' federai. 
dev'encia esta expeatr os ttnzlos de prq:meà&de defin1ttvos aos remanescenteS. 
~ndo o prccedamento estabei<cado pela p=ente lei. 

Alt. 4" As áreas de que tr:stam os incucs 11 e III do an. I" 
seno adenllfic::tdas e delimatldas pela llnlào federal. que sobre ew exercera 
as l&ivagu.araa.s estabelecuias em Lei. 

nruLO u 

DOS PROCED!ME:-o"TOS DE RECONHEC!~tt:-o"TO. !C'E!IITJFlCACAO. 
DELL'\IITAÇAO. DESAPRO!"RIAÇAO. 01:.\1.\RCAÇAO E t.'<PED!ÇAO DE 

Tm)LOS 

CAPm:LO I • DO RECONHECL\lEl'ITO. !DENTIFlCAcAO E DELL'\IITAÇÃO 

Art. Set O procechmento de reconhectmento. tdennrÍcacáo e 
delimitado sera re:r.iizado por grupo tecnJco áestgnado mecbante Pcrtana. da 
runda.c3o Palmares~ que procedera aos estudos e levantamentos históncos~ 
a.nrropciogicos e c.:utog:raficos necessanos ao cumpnmento ao disposto no 
art. 6S do ADCT. 

§ 1° Os antreQOiogos e htstortaciores que an!~rarem grupo 
tecnJco ser.io md.1caàos por su.u respectivas assoct.1CõeS c:enttfic:u. 

§ zo t f.lcuJtadc a aua.lauer mreress.uio t1rovocar a abertura 
jo procechmento ae reconhecamento. tdenttficac.:iO e âehmatacão. poaendo a 
Funciadc P.1!mares.Inac13.·lo. de oficio. 3. qualquer tempo. 

§ JO. O grupo têcnico podera. solicitar a colaborado de 
membros cb. comunaci:u:ie c1ennfica. enndades ctvts e orgãos pubhcos de 
todos cs mveas. com o obaetivo de fornecer subsidias aos estudes e 
levantamentos cie que tl'3ta ~te .1.rttgo, devendo esses ulhmos presra·la.s no 
prazo de tnnta dw contados a partir d.1 soiicttaçio . 

§ 4 o ramcap.1.rão do processo Je reccnhectmento. 
tdentific::xc;ão e delimuaçã.o. em todas as suas fases: 

I - a.aueies tmeress:làos em seu reconhectmento enauanto 
remanescentes cie quüomoo. citretamente ou mecitante ma1C3.Çáo àe .1Ssistente 
tecnico; 

11- vs detentores de: tlt'Ulos ;~,,.~mmcs .:11! -~rotmeci:lde 
:nctcien:e-s ..S.::l~re .:1 .:tre.:t oo1eto ae esruao. meotante li1.:J:lC3ClO ae :l!ststcnte 
:ecntco. 
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§ 5" Ós. tr::t.ba.lhos de delimnac;::io rderit"~se~so as oireas 
discnmtnacias nas aüne.:lS i e II do Art. 1 ro desta iet. 

§ 6" C~Jnciuidos ~s tr:1balhos ..le ret:enhec~menro .. 
identJfic:s.c.3o e àehmnacãc. o coon:ten3dor do ~rupo de Tecn1co sUbmeter:t 
.10 prestcienre d.3. Fundaçâo r.'l.tmares relatono Clrcunsta.ncuào. no qual 
constara: 

t- os fundamentÔs do reconhecimento dos interessados 
enquanto rem:1nescentes de quliombo. mcluindo-se. cm forma de :tDêndice. 
os pareceres cios asslStentes tecn1cos mencionados nos 1ncLSOS l e li do § 4"; 

11- a Kientlfica.c:ão e a caractenzacão das ter'Z"SS. e:sttios a 
serem decl.uados parnmónto cuiturai braslieu'C .. nos termos do art. 1 o desta 
la; 

§ 7" O pressdente da fundacào P:dmzres. 3po:s amavar o 
relaténo cie a~ue tr'3.t:l o p3ragraio anrenor. f.;~;ra com que este se.ta pu clicado 
no Di.ino L1fici31 dJ L'nüc.. 1untamettre com :LS mformac;:ces obndas cie 
acareio com o § 3° ~ precedendo. -em segtuda: 

( .. ao encarrnnhamenro do prccesso de reconhectmento. 
identtfic:J.C3Q e áelim1taç;io ao M1n1stro cia ~ultura. c:ts0 o p:uecer ao t:;.rupo 
Tecn.Jco se_1a posmvo quanto ao reconitectmento. aos remanescentes e 
idcnttficaÇào i:iaS temiS e SltiOS- discrimnwios no an. 1 o 

II~ ao arqutvamento do processo. caso o parecer ào reiatono 
se_ra ney.nvo. 

§ 8°. Caso o reiaiório não se_ra a-provado.- o ~ciente da 
Fund.ac.io P.1lma.res d.e.stgnara novo gr.Jpo tecn1co ... quedara connnutaa.de aos 
estudos. dentre do mesmo pn:x:esso àe u::iennfi~ e delimttac;:àc. 

§ 913 O Ministre d.a C~ltura.- aso julgue nece:ssario. 
solicitara :nformac;Oes .:lciicionats .lS ennáa.des e _orp.os ~ublicos 
discnmmados no g 3°. 

§ 100 Aprovado o processe. o Ministro da Cu.ltunt expeciirã 
portana declarando Patnmon1o Lu.lfurai Bra.s.tie1rc as areas delimatadas no 
reiatcno cio Grupo TécniCO. 

§ 11° ~ão aprcvaao o pnxesso. o Ministro da Cultura 
devoive-io-a para reex.an1e. no prazo de tnnta. dtaS.. 

CAPJTI:LO II - DA DESAPROPRIACAO. m:.~RCAÇAO t t.XI'tDIÇAO DE 
TrruLOS 

Art. SO Apos expedida a ponana mencionada no § go do Art. 
4°, o Ministro da Cultura encam1nhara ao Presidente áa. Republica proposta 
de des3propn3Çào c:tu terr:tS de aue tr3ta o 1ncz.so f do an. 1 o desta Le1. de 
acm:to com o relatóno cio Grupo Têcnrco. ' 

Art ... r. O procedimento de desapropnação seguira o nto 
estabeiectdo pel~ Lc1 Complementar n'"' i6. de 06 de _Julho de l.e93. 

Art. S0
• Apo$ a desapropnac;io sera consntuido $!".lpo 

tecnJco ~ue procede:-:1 .:t coioc:acao de marcos nos lirnnes .:ia arca 
desapro~:lda.. 
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Paragr:uo unzco • A demarc:tdo de que tr:Ita este .ll'tzgo 
jevera ser- conczu~ no prazo ae bO dtas. 

Art. 90 Encerr.tdos cs procedimentos de desapropnaeio e 
demarcaç:.âo~ a L:ntãO feder3,i . .ltraves do Urg.ic fundt.i.rio Federai. expediri 
oJS ti tu los de dommzo e regmDra :1 terra demarc:taa. nos c;1nonos a.u 
comarc.as respeazvas • 

• ~ 1 O. Os remanescentes. se nào viverem em comunJ<:i.i.de. 
receberão titulos mdividu&s. que ser.i.c regtsttados nas comarcas onde se 
enccntr3.rem os terrenos. 

Art. 11. Caso vzvam em comunidade, os remanescentes 
deverà.c formar uma as.scx:to:u:;::io. em nome da qual ser& regiStr.ld.a a area 
demart:.taa. 

Parâgafo uniCc. C.:lbera a comunidade disciphnar o uso da 
terra demarca.ci.a.. respeitadas as normas de prcreção ao mezo ambiente 
estabeleod3s em lei e as pratzcas tr:!dlczonazs cio) gn~po. vzsa.ndo sempre a 
manutenç.:io da zdenttdade cultural deste. 

Art. 1 :._ As terras de que trata o inetso 1 do art. l 0
• 

demarcaaas e re:gtStradas segundo este procedimento. náo poc::~erào ser 
3.lienaaas sob qua~quer pretexto. 

1Trt::LO UI 

DA PROTECAO As AREAS DELIMITADAS E A IDENTIDADE Ct.:L1U!W. DOS 
REMANE.SCE.'\'TI:S. 

CAI'fTt.1.0 I • DA PROTEÇ..\0 AOS JU:.\IANESCE.'\'TI:S 

Art. 13. SAo assegur:.dos o reconhecimento e o respeito â 
identidade e :lOS valores cultur;w dos remanescenteS de ccmurudades de 
ql.niombo5. e ao seu modo de cnar. fazer e vtver. 

§ 1°. O Poder Pública garannr.i o reconhecimento à 
identidade cultura! dos remanescentes das comunidades de quilomba. 

§ z•. o Poder l'úl>lico reprimir.i todo ato de intimic:W;io, 
sqreg:~ç.ão. discnm1naçào ou racumo contra remanescentes de comun~eiades 
de quliombcs. 

Art. 1-\ .. :Js curncuios escolares serão ada.Dtados de modo a 
Lnciulr a história aos anngos quliombos. · 

. ArL l S. Para rins c:ie politica agnccla.. os remaize:scentes de 
· quliombos serão constcier:u:io.s como mtni e pequenos produtores rur.tiS~ 

inciuináo suas formas associativas àe produção. 

CAPinJLO II - DA PROTEÇÁO AMBIENTAL 

Art. 16. Compete :10 Poder l'úl>Jico. com a pzrticlpoçic dos 
remanescentes. g:uanhr .:1. prcte;io dos recursos natut'ZIS nas terras de que 
trata o art. 1° desta Lei,. mediante: 

I - recuperação dos == que tenham sofrido prccessas 
de degrad.acáo: 

U • controle .:1mbienta.l d.ls atiVJdades potenctal ou 
efetivamente lesivas ao me1o a.mi:nente: 
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III • progra.nus de e.::iucc.;10 amctem.:u • 

...... .o\rt. 17. t penn1t1cia a unhz.1.cic pelos remanescentes: de 
quliomi:o cios recursos n3tura1S nas are:u de que tr-ta o me. U do an. 1 et 

desta lc::t. desde que se tratem àe :1reas public:ts e :1 unlizaçao não 
comprometa o não se)a lesiva ao me1o ambtente. 

CAPinJLO III • DAS MEDIDAS jUDICIAIS 

Att. J s. Os remanescentes de comunidades de qu.ilomba:s, 
as assocrações por estes formadas e o Ministeno Público rc:derai são parteS 
lqinma.s para propor ac;õe:l que VJsem a: 

r • garantir a conrinuíd.uie dos remanescentes enquanto 
pam:la.s diferenciadas da populaçàc basdeil'3. ccnse!Vllndo o acesso à terra; 

n .. impedir e punir 3tos de discriminação e racismo 
praticados contra remanescentes de comunu:i3de.s de qudom.bos; 

III ... preservar a memOria dos remanescentes: 

IV • impedir e punir :ttos lesivos .ao meio ambiente 
pn<llcadcs na.s temu de que trata o art. I • desta Le1. 

Art.. I 9. Compete 3 )Ust1C3 federal processar e julgar as 
3ÇCies de que tr:r.ta o amgo antenor. 

Ti'ruLO !\' 

DISPOSJCOtS FINAIS 

Art.. ZO Os trabalhos de idenrificacão e de delimilaçàc 
reeiizsdm antenormente a ccnsntuiçào do Gru-po recmco pcderào ser 
c.onoiderados por esse em seus estudas. desde que coerentes cem o disposro 
nesta lei c com a a.nuencta cics interessados. 

Art. 2:1. Esta lei entr.a em vigor na da.ta c:ie sua publicaçãa. 

Art.. Z2. Rewsazn-se as disposições em centraria. 

JUSTIFICATIVA 
. O presente ptCJeto de lei visa a regulamentar o art. 68 da 

Ato das Dispos:u;óes Consntuoorws Transtronas e esr.a.belecer normas de 
proreçio 2.s terras tituladas e 3$ formas de VIcia tramciorws dos 
remanex:entes de quilombos. por se constJtuirem em bens do patrimóruo 
cultural brasileiro. nos termos dos amgos 215 e Z I G do Carpa Permanente 
da Carta da Republica. 

O Pl'OJ"IO parte da visão de que art. 68 do ADCr não deve = toJrWja como nonna ISOlada no carpa da Cons!JtulÇão federal. 

A interprew;ãc> sistemática da Cons11tui<;ão tnciica que este 
dispositivo. tendo presenlOS d=ie logo os obje~~vos da Republia tart. 3" da 
ConstituiÇão federal). deve ser constderado como nortna ligada ás dispostções 
ccmsritw:lCIUUS reguiadoras da prateçãc> .i. cultu<a e ao pammàn1o cultural 
msileiro. 

O património cultural brasileiro e concettuado. no artigo 
216 da Constituíção federai. como os bens àe natureza matenai ou 1h'iatenai. 
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tomaaos mci1vtauaimeme cu em contunto. oonaaores ae re:erencu a 
tàenttcb.de ... memon.1. e .1t;3o dvs grupos· r"ormaciores aa soc1~e brastie1ra. 
nos auaLS se mciuem .:t.s tonnas ae fxr..er. cnar e vtver de c.:laa. um desses 
gnz~s. dentre os quaJs estão os remanescentes das anngos qulioml::cs. 

As .l.re.as ocupadas pelas popuiacões remanescentes de 
anngos quilombos sio bens que fazem referêncm a identidade. ~ .açio e a 
memona desses grupos na medida em que cada um cicies reconhece esses 
locais como aqueles nos quais teve !upr a história do propno grupo e onde 
as suas formas de criar. fUI!r e viver puderam desenvoiver·se. 

A regulamentaÇão do art. 68 do ADCT implica. dessa 
maneira. no reconhecimento de que as terras habitadas pelos remanescentes 
canstituem·se patnmonto cultu~ br2Siieiro? e no estabelecimento de normas 
que visem a proteçào destas terns.. visando·se a garantu da, idennciade e da 
passibilidade de repr:xiução SCC1al de cadagrupc. 

O vinculo histórico·social emerge como parametro para 
rea:mhec1mento dos remanescentes J3. que se vtsa a pr'C'teCàD da tdenttdade 
c:te. da memoria e da açáo de c:u:ia grupo. o que nos remete a histona desses. 

Existem al$Uns c~ concretos de comunidades que 
reivindicam o seu reconhec1menro enquanto remanescentes de anngos 
qU:tJ:ombos. Tais são os casos. por exemplo~ da Comunuiade do Rio da.s Rls. no 
MuniCIJ)lO de Bom Jesus da la.pa tBA). a.s comuntcia.des aue habitam o alto 
no Trombetas. o no Erep:cuna ou Cumana.. e o no Cunza. no Munte~;rio de 
OriXimtn& (fA). a comun1dade do povoado de Mocamaa. no Mun~e~pio de 
Porto a.:t foiha tSO. J.S comumãa.des nes:ras do Vale do F:Jbe1t':l t.SFl e .3. 
comumcUàe a.e fre!'C.31.l.\1Al. Entretanto. esSes nao sào os un1cos CôlSOs. 

Estas comumd:uies m:mtem .. ·mcuios histoncos e -SOCiaiS 

com ~nugos a.udombos que ex1snam ~m c.ada. uma destas re:gtões. 
constltuJndo-se. portanto. em remanescentes cies.ses qudombos. nos termos 
propostos peio proJete. 

Deve-se iembrar que os antigos qo.nlombcs e!'3.nt t.J.mDem 
formados por mdíos- e mesmo por 'or.1ncos iugldos. emoora a_ ma1or_ p:1ne cie 
sua popuiacão fosse de negrt)S. Dessa manetr.:t.. o cnreno histonco-soetal para 
do reccnhecunenro dos remanescentes· de quJiombos e o que meihor atende a 
vontaae ccnsutuc1onai. 

0 procedimentos de reconheczmento das comumd.ades e 
ielimn.:1c.io das tert':lS aeve SC'r re3.Üzado em ccn.1unto oeio Org:io f'undtano -~ 
;:-eta funaa.d.o Luitur:u r:J.lm.:nes. em r.IZ30 a.:lS atnbutcoes ie~au ae c.:ta.a. 
,:,rgão. _, demat'C3.C3.0 e ~xpear.e.io ae tlt'" .. dos aeve ser re:tüZ.:Iaa. t>e!O o~ 
::unazanc. C.loenao. per t1m . .:1- funciacào Lulturai P:llmares a ureia d.~ 
riscahzar tooo o procedimento e o res"Delto as norm3.S de proteç.to aos 
remanescentes àas comumc:i:tdes ae quliomtiOS. 

Deve-se consJâer:J.r aue .. em se t~tanào de comunidades 
cuio uso d.3. terra e feito de (orm.a ccniunai. J. tltulação .:.ncitvlciual não e 3. 

máu adequada e cõntrana o dispostO no an1go 216 do LOll'C Pennane~re cb. 
Constttu1cio Feder.:t.i. postO aue tmphca em estabelecimento de novo mcxio de 
ccupação à.a terra. 1nteri'erindo no modo de fazer e vtver da comumàade e 
em sua 1denttdade .. que a Consntuic;.ào vtsa a proteger. 

AJem disso • .:.1 dã.usuia de inaiienabiiidade d:J..s terras 
t:tul.ad..ls e ::ecessar1a. _1.1 que 3. .Ji1enac.:1o dessas terns a ten:exrcs 1mpizor:.:t 
nà passa~em ao bem :1 outrem que n:io o gn.rpo·q~e encontra n:~quei.'lS terr.ts 
.a reiere:-:c::1 a sua Jcienudade . .::~.do e _memona .. \ prctec;ão ao p:1tnmomo 
.:ultu:~.:11 !:'r.3.stie1ro e:oge e!sa condlcd:o. pcn.1nto. 
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:\h~:m d;t orctec:io :LS terr:ts ocut:-.:lQ.U CICios re:n:anesccntes. 
:n):'Oe·~~- :t prorec.~o a tdenua:1.:i.e d.:Js gr.1pos. seus modos d~ f.uer e \'1\'Cr .. 

Uem c::mo :~cs recursos n.J.tur.us ne::cssarJos .1. sua reorociucão soc1:1i. c: o 
esrabe:e::!:-nento de mecitdas .zuaici:~is aue ::tssegurem ess:Í protedc. 

No caso dess:J.S ultimas med.id.u • ..ie\-e c.:1Der :1 ]ustiç:x 
Feder:Ii c ;:orocesSamento e _!uig:amento de ::J.Cóes que vtsem :J.ssegtU'3r :1 

proteç:io deste p.:unmómo cuitur:r.i br:utietro ~1s ex:sre c Hiteresse direto da 
União Federai em resguarcbr os chrestcs dos grupos (onnaáores da. socted.:tde 
braslietr.:r.. mctdindo • .:lSSim. nestes QSQS. :l r~ra d~ an. I C'9. I da. Vlgente 
Carta Magna. 

A leg:itimu:bd.e do o\1.zrÚsteno PUblico reder:~l p:lra propor 
ações aue vtsem a resguardar os direuos do remanescente decorre do dispostO 
nos arn.s;cs 5::'. m. e ti". \'tl da _Let C..:ompiement.:rr n" 75. de W de maao de 
1.993. 

A regubmcnt.J.Qc do antgo bS do ADCT. Jestane. !"!ia 
.:leve se restnn!;tr :r. mera tttuiac.lo. :nz de\'_e derxar es;:::recuic3do o m."' cfe 
tttula~ e. maas do que ISSO. c!Stabeiecer normas protetor:ts da. 1dcnttdade 
destes grupos. 

A VIsão cio iegisiadcr deve ser amoia.. de mocio a estar. em 
harrnoma com a vontade da nossa Lonsntu1c;Zo fedefat tendo cm vtstL como 
;a dtto. v.s e~bjet1vos da Repu.i:JiJca. expressos no an. 3° da. Wrta. A 
1nterore::~c:io do an. tiS. deve !evar em conta esses oCjetlVOS e a prate:l;ia 
ampla ~ue a i.e1 Nla1or _c:on_fere ao pamm6n10 cultural braslieara. 
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COMENTÁRIOS" A PROPOS1"/.I ORÇAMENTÁRIA 00 DNER- 2 

TABELA CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO,ADEQUAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 
ESTRADAS 

R$1 00 . 
TRECHO CONTRATO VALOR KM VALOR KM EMPRESA 

INÍCIO 
TÉRMINO 

CONTRATO PLORÇ. 

BR-101/BA 16/10/93 411.293.48 333.333,30 OAS construção 
Jeremoabo- 23/03/96 
Cicero Dantas 
BR-101/PE QG 01/09/93 QG 1.000.000,00 "!.QUEIROZ adequação, 
Prazeres- 21/11/94 963.638.45 GAL VÃO está pa~liza-
Cabo NO 04/09/93 NO 2NORBERTO do QG 1/12/93 

27/11194 1.704.810.00 OOEBRECHT N024/12!93 
BR-386/RS 21/10/92 1.682.014.19 1.000.000.00 CAMARGO adequação/ 
Lageado- 31/12195 CORREA duplicação 
Estrela .... 
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BR-381/MG 08/05/93 360.821,88 J1oõ.ooo.oo - ARG restauraçãO"' --
12106/95 contrato 

I paralizado 
BR-116/MG AT 13/01/91 AT . 100.000,00 1 AZEVEDO restauração 

12/06/95 344.088.85 TRAVASS contratos 
Ci 19/10/93 Ci 2.CINCOOP paralizados 

13/10/94 88.346,55 3.TRATEX 
Tr28/10193 Tr 4.CMS 

22/10/94 188.963,03 5.EGESA 
CMS 02111/93 CMS 

10/09195 232.879,26 
Eg 02111193 Eg 

26/12194 281.018.03 
BR-101/RJ Pa 03/06/93 Pa 100.000,00 1.PARANAPA restauração 

30110/95 140.323,02 NEMA contrato 
Ro 21/10/93 R o 2.RODOFER 'paralizado 

31110195 173.008,16 REA 
BR-153/PR 11105/93 339.747,92 100.000.00 J.MALUCELLI ativo 

28/08/95 
BR-277/PR Mo.15/09/94 Mo. 100.000,00 1.MOMENTO ativo 

03/09/96 227.053,19 2.REDRAM 
Re.15/09/94 R e. 3.D.M. 

03/09/96 177.731,74 
D.M.21109/94 DM 

09109196 132.067,24 

BR-3921RS 04/04/90 301.972,29 100.000,00 I VAI restauração 
26/22195 contrato 

1 paralizado 
BR-116/RS 26110/96 216.257,49 100.000,00 CBPO . restauração 

15/10195 contl1ito 
paralizado 
obs:existem 
outras 
empreiteiras 
na BR-116/RS 
ao preço 

___ .. ,..-~_..,._.~ ............ médio de ....... ...._ 
R$32.000,00/ 
KM 

BR>101/RS 19!11193 186.481,87 100.000,00 CAMARGO restauração 
18/05/96 CORREA contrato 

paralizado 
BR-470/SC 24/11194 188.816.02 100.000,00 PEDRITA reiniciado 

29/12195 PLANEJAME 
NTO 

BR-116/SC 14112194 245.469,24 100.000,00 MENDES restauração 
07/03/96 JUNIOR contrato 

I paralizado 

Tabela 1 

Continuando a analisar a proposta orçamentária do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem encontramos que: 
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1 . A proposta orçamentária para 1996 fíxá a despesa total do DNER em 
R$2.962.542.00, sendo que 45,2% deste valor destinam-se a investimentos 
(R$1.340.048.975,00). Tais recursos representam 16% do valor global que o 
Governo pretende investir no próximo exercício. · 

2. Quando comparados o projeto orçamentário do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem com seus contratos de investimentos grandes 
inconsistências são encontradas. Por exemplo: na rubrica 16.088.0537.1204-
Construção e Pavimentação de Rodovias - o DNER informa aos parlamentares 
que pretende gastar média R$300.000,00 por quilómetro. Todavia checando
se os contratos que o órgão tem, os vigorarão no mínimo até 1996, o preço do 
Km vai muito além deste valor chegando a atingir 50% acima dele. Como 
explicar tais diferenças? 

3. Considerando-se a rubrica 16.088.0537.1296 - Adequação de Capacidade 
de Rodovias - apresentam-se discrepâncias ainda maiores, pois enquanto a 
proposta em tramitação no Congresso afirma que serão dispendidos. 
R$1.000.000.00 por Km para nesta atividade. os contratos assinados entre 
empreiteiras e o DNER apontam para valores 60% maiores, como no caso da 
rodovia BR-386/RS Lageado-Prazeres onde a Camargo Correa receberá 
R$1.682.014, 19 por Km. Será que õ DNER pietende denunciai tais contratos, 
e abrir novas concorrências para estes trechos rodoviários? 

4. Na funcional programática 16.0S8.0539.1205 - Restauração de Rodovias 
aparecem diferenças de m·ais de 200% quando comparados determinados 
trechos de estradas nomeados na proposta da lei de meios e os contratos em 
vigor, para estes mesmos trechos. Por exemplo: na BR-116/RS a CBPO 
deverá receber R$216.256.49 por Km enquanto o DNER informa que pagará 
R$100.000,00 pelo mesmo Km. A contrutora IVAI tem um contrato no valor de 
R$301. 972.29 por Km restaurado da BR-392/RS enquanto o DNER informa 
que pretende pagar R$100.000.00 pelo mesmo Km. Situações como esta 
colocam sob suspeição todos os valores da proposta do DNER para o ano de 
1996. 

S.Mais grave ainda são os dados apresentados na tabela 2 onde constata-se 
que o D]\jER paga em média R$158.000,00 por qUilómetro para empresas 
privadas supervisionarem trechos rodoviários que estão sendo restaurados ou 
construídos. Apesar de na proposta em tramitação no Congresso não existir 
nenhuma funcional programática que disponha· sobre a contratação de 
empresas para executarem a suprevisão de obras, ou seja, não aparece am 
nenhum item do projeto orçamentário do DNER que o ôrgão contratará 
empresas para executarem uma tarefa que, na realidade é função primordial 
do governo, qual seja a de fiscalizar seus contratos. Todavia de acordo com· 
dados extraídos do SIAFI as rubricas de restauração e de construção de 
rodovias são usadas como fontes para o pagamento de contratos de 
supervisão. Sendo assim o DNER usa rubricas de investimento para centratar 
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serviços qus sãp claramente pertencentes a categoria ci® Outras De~;;pesass 
Correntes. Outro agravante -com relação a contratação de empresas para 
supervis.ão de rodovias é que a maioria c;jos contratos foi assinada sob a 
alegação de dispensa de licitação: Por exemplo, o DNER contratou a empresa 
Maia Melo pelo preço de R$91.607,57 para supervisionar a restauração de 
600 metros de rodovia, enquanto isto, a folha de pagamento de pessoal do 
DNER deverá atingir a R$416.666.478,00 em 1996-

TABELA CONTRATOS DE SUPERVISÃO DE ESTRADAS 

R$1 00 
TRECHO EMPRESA VALOR TOTAL VALOR POR KM OBSERVAÇOES 

CONTRATO POR ANO 
BR-232/PE MAIA MELO 91.607,57 152.678,26 este contrato é 

por apenas 600m 
daí o preço por 
km ser maior que 
seu valor total 

BR-040/MG ESPA 3. 775.546.28 14.283.27 
BR-101/RJ NORONHA 137.776.855.93 1.722.210.69 
BR-386/RS STE 783.245.76 41.959.00 
BR-262/ES CONSEPRO 509.129.35 39.315.00 
BR-267/MS PORTANTE 116.089,90 23.217,98 
BR-316/PA MAIA MELO 2.071.067.69 10.043,97 
BR-116/MG COPAVEL 675.154,23 6.668.18 
BR-116/MG ECOPLAN 220.222.24 6.776.03 
BR-040/RJ ECR 20.592.52 10.296.26 
BR-101/RN PROCEPLAN 281.449,88 12.625.70 
BR-316/PI CONTECNICA 359.993.21 9.703.32 
BR-101/SE ESTE C 682.511,69 10.294.29 

Tabela2 

. 
6. Também cabe destaque o contrato n° 118/89 assinado entre o DNER e a 
empresa Noronha Engenharia, que tem como objeto a surpervisão da ponte 
Rio-Niterói. Neste contrato o DNER comprometeu-se a pagar 
R$137.776.885,93, em cinco anos, para que a Noronha fiscalizasse os 16 Km 
de extensão da ponte Rio-Niterói. Isto dá o valor de R$1.722.210,69 por 
quilómentro, por ano. Ou seja, o DNER paga a Noronha Engenharia o 
equivalente a 143 casas populares, por Km. por ano, para que ela fiscalize a 
Pontto Rio-Niterói. Este contrato faz parte da lista de contratos efetuados com 
dispeRsa de licitação. Considerando que na proposta orçamentária do DNER 
existem. recursos que podem ser utilizadqs como fonte para o pagamento de 
contratos semelhantes e considerando a falta de recursos para áreas sociais 
cabe ao referido órgão vir explicar â Comissão Mista de Orçamento tais 
situações. 
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7. Outra gravé denúncia que pesa sobre o DNER refer~:~-se ao fato de que suas 
licitações são dirigidas. Como exemplo pode-se citar: 

7.1. Na BR-277/PR nos seguintes trechos 
. Km 436 - Km 467 - Empreiteira Momento - Contrato PG 486/87 - valor 

US$196.155,72 por Km 
. Km 352 - Km 405 - Empreiteira O.M. - Contrato PG 116/88 - valor 

US$122.507,43 por Km 
. Km 405 - Km 456 - Empreiteira Redram - Contrato PG 460/87 - valor 

US$206.678,07 por Km 

No ano passado {1994) novas licitações foram feitas para estes mesmos 
trechos, e os resultados foram: 

. Km 436 - Km 467 - Empreitéira Momento - Contrato PG 65/94 - valor 
US$227.053,19 por Km · 

. Km 352 - Km 405 - Empreiteita O.M. - Contrato PG 71/94 - valor 
US$132.067,24 por Km 

. Km 405 -Km 456- Empreiteira Redram - Contrato PG 67/94 - valor" 
US$177.731,74 por Km 

Pode-se constatar que após a· nova licitação além das mesmas empresas 
permanecerem nos mesmos trechos, o valor cobrado por quilómetro restaura 
aumentou. 

Outro exemplo: 

7.2. Na BR-116/MG nos seguintes trechos 
. Km 378,8- Km 413,1 - Empreiteira Cimcop- Contrato PG 407187- valor 

US$275.106,41 por Km 
. Km 310- Km 378,8 - Empreiteira Tratex- Contrato PG 417/87 -valor 

US$230.982,74 por Km 
. Km 435 - Km 491 - Empreiteira CMS - Contrato PG 468/87 - valor 

US$309.031 ,44 por Km · 
. Km 148 - Km 202 - Empreite1ra Egesa - Contrato PG 476187 - valor 

US$279. 792,87 por Km 

Em 1993 novas licitações foram feitas para estes mesmos trechos, e os 
resultados foram: 

. Km 378,8- Km 413,1- Empreiteira Cimcop- Contrato PG 141/93- valor 
US$88.346,55 por Km 

. Km 310 - Km 378,8 - EmpreiteTra Tratex -·contrato PG 154/93 - valor 
US$188.936,03 por Km 

. K.., 435 - Km 491 - Empreiteira CMS - Contrato PG 155/93 - v<:~lor 
US$232.879,26 por Km 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

. Km 148 - Km 20~ - E:.mpreiteir.a Egtisa - C(lntrato PG 158/93 - valor 
US$281.018,03 por Km 

De maneira semelhante, repete-se aqui o mesmo ocorrido no exemplo 7.1, as 
empresas que já estavam trabalhando nos referidos. trechos rodoviários 
ganharam as novas licitações e neles continuaram. Ou é muita coincidência ou 
existe, como foi dito no início, algum vício nas licitações do DNER. Tais fatos 
são inadmissíveis, portanto o Ministério dos Transportes, õrgão ao qual o 
DNER está subordinado deve urgentemente explicar o ocorrido ao Congresso 
Nacional. 

8. Nos últimos 5 (cinco) anos o DNER assinou 75 contratos, na sua maioria 
com o objetivo das empresas supervisionarem (fiscalizarem) trechos 
rodoviários, com dispensa de licitação. Tais contratos ultrapassam a casa da 
dezena de milhões de dólares e. ainda continuarão em vigor no próximo ano.· 
Tendo em vista a escassez de· recursos disponíveis na proposta orçamentária 
para serem aplicados em investimentos, o DNER tem, não apenas o dever, 
mas a obrigação de vir se explicar perante os senhores parlamentares. 

Senador Eduardo Matarazzo Suplicy 

REQUERIMENTO DE INFORMACÕES 

Requeiro, nos termos dos artigos 49 e 50 da Constituição Federal 
combinados c6m o artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam 
solicitadas, ao Ministro da Fazenda, as seguintes informações: 

1. O Governo Brasileiro efetuou este ano algum pagamento referente a juros 
e/ou principal dos títulos da dívida externa em poder da família Dart? 

2. Em caso afirmativo em que datas e quais os· montantes pagos? Tais 
pagamentos correspondem ao total vencido que deveria ser quitado? 

3. Quando do último acordo de renegociação da dívida externa brasileira, foi 
noticiado que o Governo não efetuaria nenhum pagamento referente aos 
títulos em poder dos Dart, como forma de pressioná-los a trocar seus papéis 
pelo novos oferecidos ao mercado. Como então explicar tais pagamentos? 
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Quais os credores externos brasileiros que estão sendo pagos pontualmente? 
Quanto, em que datas e a quem o Brasil efetuqu pagamentos nos últimos três 
anos? Tais pagamentos representam quanto do total vencido. 

4. Em que instituições financeiras no exterior estão depositadas as reservas 
brasileiras? Nomeá-las detalhando o montante depositado em cada uma, bem 
como a taxa que está remunerando tais recursos. 

5. Quais instituições financeiras nacionais e internacionais, sediadas no 
exterior, aplicaram recursos no mercado financeiro brasileiro nos últimos oito 
meses? listar por instituição, detalhando o montante, o prazo, o tipo de 
aplicação e a quais as taxas de remuneração destes recursos. 

6. No caso de instituições financeiras receberem reservas brasileiras, pagando 
por elas determinada taxa, aplicarem tais recursos no mercado financeiro 
brasileiro a taxas bem superiores, considera o Ministério da Fazenda 
vantajosas para o Brasil tais operações? 

JUSTIFICATIVA 

A imprensa tem noticiado que a família Dart continua movendo processo 
judicial contra o Brasil por causa dos títulos da dívida externa brasileira em seu 
poder. Tendo em vista à época da última renegociação da· dívida externa o 
Governo haver afirma do que não efetuaria nenhum pagamento referente a 
títulos que permanecessem fora da renegociação, como explicar que 
pagamentos estejam sendo feitos aos Dart? 

Várias denúncias tem aparecido últimamente dando conta que o Banco 
Central estaria aplicando nossas reservas em instituições financeiras que as 
remunerariam a taxas iõ'ternacionais, por volta de 6 a 7% ao ano. Por outro 
lado. estas mesmas instituições estariam aplicando estes recursos no mercado 
interno brasileiro a taxas de 30% ao ano. No caso desta gravosa situação se 
confirmar o Senado brasileiro responsável pelas operações externas do País 
tterá de rápidamente revertê-la. Visando exercer suas atribuições 
constitucionais é importante que no menor espaço de tempo possam os 
senhores Senadores conhecer as informações aqui solicitadas. 

Sala das Sessões, 

· ~~~vZ:::(&~· 
Senador Eduard~~o Suplicy t:/ 
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Su
plicy, o Sr. Levy Dias, 31' Secretário, deixa a 
cadeira da presidência. que é ocupada pelo 
Sr. José Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra ao Senador Levy Dias. 

O SR. LEVY DIAS (PPR-MS. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr% e Srs. Senadores, gostei tanto do discur
so feito pelo Senador Valmir Campelo e pelos apar
tes recebidos por S. Exf. que decidi me inscrever 
para falar, porque esse assun!o levantado nesta ma
nhã de sexta-feira, com o plenário quase vazio, tal
vez seja dos mais importantes já abordados esta 
ano, no Senado. 

O Sr. Bernardo Cabral - (Intervenção fora do 
microfone.) -O plenário está vazio de pessoas, mas 
repleto de competência 

O SR. LEVY DIAS - Correto. Agradeço sempre 
as aulas do nobre Senador Bernardo Cabral. 

Falamos, aqui, rapidamente, sobre algumas re
formas que o Governo envia ao Congresso Nacio
nal. Uma delas, tema levantado e aparteado por vá
rios Senadores, foi a reforma tributária. Diria que, 
neste momen!o, no País, não há ·nenhuma reforma 
mais importante do que a reforma tributária e fiscal. 

Acredi!o, Sr. Presidente, que esse rolo com
pressor que o Governo conseguiu costurar no Con
gresso Nacional é hoje um risco para o Pais. Por _ 
quê? As matérias chegam aqui e são veladas com 
bastante rapidez, depois das análises das comissõ
es técnicas, com 63, 64, 65 vo!os favoráveis. 

Hoje foi levantado aqui um importante aspeclo 
desse assunto: temos tempo para analisar essas 
matérias, para sobre elas nos debruçarmos e nos 
aprofundarmos, pela importância que representam 
para o País? Quem estudou o projeto de reforma tri
butária? O Congresso Nacional discutiu esse asstn
to com a profundidade que ele merece? 

Por isso, digo que esse rolo compressor forma
do hoje no Congresso Nacional é um risco para o 
próprio País. 

Acompanho, há alguns anos, o proje!o de re
forma tributária do Deputado Lufs Rober!o Ponte. 
Todos dizem que um dos grandes problemas é a 
corrupção na arrecadação dos tributos. O proje!o de 
S. exa acaba com isso, porque se paga o tributo no 
momento em que se abastece o carro, em que se 
usa o telefone ou a energia elétrica Como acaba de 
mencionar aqui o senador Geraldo Melo, esse é um 
impos!o insonegável. 

Por que o Governo escolheu outro caminho? 
O projeto chega ao Congresso Nacional e to

dos nós, inclusive eu -o meu Partido apóia o Gover
no -, votamos favoravelmente. Mas será que não es
tamos jogando fora uma grande oportunidade de 
consertar tudo isso? Com este desejo do Congresso 
Nacional de que o Brasil dê certo e com esta vonta
de de ajudar o Presidente Fernando Henrique Car
doso, há um risco de estarmos construindo um futu
ro muito pior do que poderíamos construir. 

Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para le
vantar este detalhe, porque_penso que todos nós de
vemos analisar essas propostas com mail> profundi
dade e, talvez, reformá-laS· integralmente, ·em con
junto com o Governo, mas não aceitando esse proje
to como o ideal, o que nll() ternos feito. Os projetes 
dos Deputados Luís Rober!o Ponte e Luiz Carlos 
Hauly, do Paraná, também são projetos bons, e fo
ram discutidos e estudados com profundidade. 

Pediria ao Dustre Senador Geraldo Mélo, Vice
Uder do PSDB, que levasse ao Presidente da Repú
blica a preocupação do Senado extemada nesta ma
nhã, pofs o momento é esta. 

Hoje foi abordada a situação crítica dos municí
pios e dos estados. Desde.o· momen!o em que ado
tarnos o princípio de que devemos levantar os as
suntos com absoluto patriotismo, dentro da ,verdade, 
precisamos analisar todas as razões dessa quebra
deira generalizada No meu Estado, há ·municípios 
redondinhos, como temos no País estados'redondi
nhos; depende muito da fór'ma como se administra. 
Ft.i Prefei!o de uma Capital duas vezes e gastava, 
com todo o custeio da Prefeitura • pessoal, de manu
tenção -, gastava 42%, e investia 58%. Depende 
mui!o de como se administra 

Durante mt.itos anos, nesta País, nasceram 
municípios-de pequenas corrUÍelas que não tinham 
condições de Sóbreviver.-· O político achava que 
apresentando um projeto para transformar um distri
to em município era urna forma de cativar os votos 
daquela localidade. E havia um grande movimen!o 
com relação a isso, visando as vagas de vereadores 
que surgiriam, como também as vagas de prefeito e 
vice-prefeito. E hoje esses m.micípios não têm a me
nor condição de sobreviver. 

Temos que analisar essa questão por esses 
parâmetros também; temos que analisá-la dentro da 
luz, da verdade. 

Temos uma situação difícil: Eti,"também, vivia 
nessa santa ilusão de que o ·Govemo não tinha di
nheiro. E foi dilo aqui, hoje, das dificuldades do Go
verno federal. 
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Hã uma frase que·tellho dilo aqui no Congres
so Nacional por vãrias vezes:-"Dinheiro existe; de
pende da prioridade que cada Governo dá ao uso 
desse dinheiro•. 

Tenho falado, por inúmeras vezes, sobre os re
cursos para a pl.blicidade. 

Jã levantei aqui, por duas ou três vezes, que 
temos estatais que detêm monopólio e que gastam 
milhões de dólares com publicidade. Mas, se detêm 
monopóiio, vão fazer propaganda de quê? Por qiJe 
me levantei, Sr. Presidente? Porque votei, constran
gido, a emenda que abriu o monopólio das Teleco
municações. Achei extremamente pálida a proposta 
doGovemo. 

As emissoras de televisão mostraram, nesta 
semana, o problema que houve aqui na sua cidade, 
Sr. Presidente, quando a Telebrasma abriu inscriçõ
es Para se adquirirem celulares. Foi um tumulto! 

No meu Estàdo, também ocorreu um grande 
tumulto, pois um cidadão colocou 900 pessoas na 
fila, pagando R$30,00 a cada uma delas, para que 
adquirissem para ele linhas de celulares, que, de
pois, venderia por 4 vezes mais. Então, temos um 
caos nas Comunicações. Precisamos de uma gran
de abertura com relação a essa questão. Temos que 
ter empresas em bancas de feira vendendo celula
res, discutindo preços, fazendo concorrência. · 

O $r. José Fogaça - Permite-me V. Exª um 
aparte? 

O SR. LEVY DIAS - Pois não, nobre Senador 
José Fogaça. 

O Sr. José Fogaça - O fato citado por V. Ex" 
me fez recordar que, no ano passado, andando pe
las ruas de Buenos Aires, fui abordado por vendedo
res, que me seguravam pelo casaco, para ver se eu 
não queria CO!lllrar telefone. Eram vendedores ofi
ciais da Companhia TelefOnlca Argentina. Ao contrã
rio daqui, que telllÇls que ficar desesperadamente 
quatro, cinco horas num telefone, à espera de uma 
&nha, tentendo comprar üma linha de celular, lã, o 
que ocorreu foi o sÍlgiJinte: entrei numa galeria e fui 
abordado vãrias·vezes por vendedores de telefones 
- assim como acontece aqui no aeroporto, onde hã 
pessoas que nos agridem, ou que nos atacam, até 
amistosamente, para vender assinaturas de revistas. 
Pessoas que queriiun vender telefone. Seguravam
me pelo casaco e perguntavam se não desejava ad
quirir um telefone; mostravam-me as condições, as 
facilidades, ele. Foi tanta a insistência, que parei 
para ouvir o cidadão e, depois, comuniquei-lhe que, 
não sendo cidadão argentino, não estava interessa-

. do em telefone. Mas veja V. E# que diferença! O 

que serã que faz com que esta diferença exista, Se
nador Levy Dias? Por que na Argentina hã uma in
sistência para que se compre uma finha e, aqui, hã 
uma insistência, de nossa parte, em se comprar uma 
linha; e não conseguimos. Por que isso? Qual serã a 
razão dessa triste diferença em nosso desfavor? Eu, 
sinceramente, nãõíellho a resposta. 

O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, quando pego o avião para o meu Estado - e 
normalmente meu vôo faz: São Paulo-Londrina
Campo Grande - e pousamos em Londrina, uso o 
meu celular para trabalhar no meu Estado. Por que 
faço isso? Porque_ é uma _maravilha o siStema de 
Londrina. De dentro do 3vião; faço cinco, seis ligações 
enquanto estamos em terra. A ligação é clara, nítida, 
sem int~. Perguntei aos Depulados de Londri
na, do Paranã, por que é tão bom o sistema de telefo
nia celular de lá Solbe que se trata de uma empresa 
privada, que administra, ou que é propiielária daquele 
sistema. Estamos ILiando para comprar lll1 celular 
hOrrível. Aqui em Brasma, é um desespero falar no ce
lular; hã i~ permanentes. 

Estou falando sobre telecomunicações, mas o 
assunto que me trouxe a esta tribuna foi a reforma 
tribufãria. Estou me referindo a essa questão apenas 
para provar que fizemos um trabalho gigantesco, 
com uma divulgação e uma pressão muito grandes, 
para, finalmente, votarmos uma proposta extrema
mente tímida na ãrea das telecomunicações. 

A minha g·rande preoct..paÇão, que quero deixar 
registrada nesta manhã, diz respeilo à reforma tnbutã
ria. Temo que venhamos a fazer uma reforma tribufãria 
que não represente nada, que não· signifique nada, 
que não resolva nada. Como vamos fazer outra refor
ma amanhã ou depois? Só tenlo!{esta chance. 

O Governo precisa chamar a si esses projelos 
que citei: do Deputado Luís Roberto Ponte e do De
putado Luiz Carias Hauly, do Paraná, meditar e dis
cutir melhor com as suas Uderanças, para fazer 
uma reforma tribulária verdadeira. 

o Sr. Geraldo Melo- Permtte-me v. ExA um 
aparte? 

O SR. LEVY DIAS- Ouço V. Exª com prazer. 

O Sr. Geraldo Melo- Faço apenas um comen
tãrio sobre essa pressão desmedida de co'mprado
res, que é a explicitação a que os economistas se 
referem, e Parece um concetto abstraio, de deman
da contida. Quando temos uma limitação física na 
oferta de bens, não atendemos a todas as necessi
dades do mercado. Existe, então, uma zona de de
manda que não estã sendo contida, que é reprimida · 
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pela realidade. Ocorre que o Brasil é maior do que O SR. LEVY .DIAS - Concedo o aparte ao Se-
os nossos buroc'ratas imaginam. Falo.rse aqui, du- · nador-Berruirdo Cabral.· 
rante a reforma relativa às telecomunicações, que O Sr. Bernardo Cabral - Senador levy Dias, 
uma empresa privada jamais colocaria telefones em eu estava inclinado a não interrorJ1lê-lo. Tenho qua-
Xapuri, mas, na verdade, a empresa pCbfica não se que a certeza de que esse era o mesmo pensa-
está colocando telefone na quantidade necessária mento que passava pela cabeça do Senador Geral-
em Brasília, na Capital da República Como sabe-· do Melo. Estávamos ouvindo V. Exê com absoluto 
mos, existem também 1 milhão de pessoas na fila dever de brasileiros. Silêncio, silêncio, bom silêncio! 
por telefones coml.llS em São Paulo. Então, na reali- Queria homenageá-lo com o meu silêncio, mas acho 
dada, existe uma demanda contida, porque nosso que devo seguir o' exemplo do Senador · Geraldo 
País é maior do que os burocratas imaginam. Melo. Quando V. ~ mostra que a esperança estila-

0 SR. LEVY DIAS - Muito obrigado, Senador da no povo acaba se transformando em uma frágil 
Geraldo Melo. A colocàção feita por V. Exê levanta aspiração em trânsito para o desencanto,. com as 
mais uma questão que é ill1lOf!anle adotarmos: deve- medidas que não estão sendo !ornadas,· quando· V. 
mos ter a dimensão exala do nosso tamanho. O Brasil, Ex"- parte de uma premissa, no seu discurso, de uma 
se o Governo não atrapalhar 'muito, é um gigante do reforma que acaba sendo abrangente porque leva à 
qual não temos conãoções de calcular o tamanho. fome - e V. Ex" fala nos meninos famintos,. que aca-

Esta semana, ouvi um pensador, através do bam morrendo, e o que é mais grave, as suas sepul-
jomalista Joelmir Beting, no Jomal da Globo, dizer turas não têm inscrição -, quando vejo isso, numa 
que ~nem que nós não queiramos, o Brasil dará cer- manhã de sexta-feira, em que V. Ex"- reclama pelo 
to; mesmo que lutemos contra, o Brasil. dará certo!" número reduzido no plenário.- e eu corrijo pelo nú-
Somos uma força na área da indústria e da agricul- mero qualificado que ouve V. Ex"- - sin!o Que. não é 
tura. Meu Estado é produtor de alimentos e, meu hora de arquivar a esperança. Aquela demanda con-
Deus do céu, se não houvesse essa insensibilidade tida a que se referiu o · Senac!or Geraldo Melo é a 
para o problema mais sério de qualquer Nação, que mesma que estamos represando na partiçipação 
é o da produção de alimentos .• O meu pequenino que -deve ser nossa, não só de colaborar mas Iam-
Maio Grosso do Sul, com· apenas 350 mil quilôme- bém de ratificar os erros que começam a ser· embuti-
tros quadrados - e a Globo retratou-o num programa dos numa reforma que não merece este tí!Uo. T ai-
"Giobo Rural"; pois tem um municfpio que é o mais vez uma panacéia que a burocracia está tentando 
produtivo do País - se não fosse essa insensibilida- levar a efeito. Penso, Senador Levy Dias, que o 
de seria um Estado feliz. Meu Estado hoje é triste e exemplo que V. Ex" deu, quando Prefeito, em que 
a imprensa tem mostrado as razões dessa tristeza. gastava 42% e lhe sobrava o resto para custeio e 
O paradoxo é tão grande, Sr. Presidente, que nesta obras, é o retraio vivo deste Pais, onde políticos ir-
semana assistimos, através da imprensa, à nossa responsáveis - não é o caso dos que lhe ouvem -
ilustre Primeira-Dama e este patrimõnio naciopal - criam municfpios pensando nas suas ambições pes-
Betinho - trabalhando, falando, discursando' sobre o soais, desprezando os interesses coletivos. Quando 
combale à fome. Como vamos combater a fome vejo que estamos reunidos para tratar, com seriada-
sem produzir comida? É um paradoxo permanente. de, um assunto desta natureza, no fundo, no meu ín-
Eu cheguei a pensar que o cidadão poderia dizer o timo, parabenizo-me por estar sendo seu campa-
seguinte: quem .está falando aqui é quem votou, nheiro no Senado, sendo vizinho do Senador Geral-
quem trabalhou para o Fernando Henrique Cardoso· do Melo. Nem tudo está perdido. Podem vir os di-
e o apóia no Congresso Nacional. Chego a pensar nossauros, mas eles vão encontrar - repito - os ln-
que quando o cidadão sobe a rampa do Palácio do temeiS pela frente. Aplaudo V. ~ 
Planallo e senta na cadeira de Presidente perde a 
noção da rearidade do nosso País tão grande ele é. 
Nós temos um gigante. Realmente, Senador Gerai
do Melo, o Brasil é grande demais. Qualquer mexidi
nha certa e o resultado aparecerá. Talvez seja essa 
a razão que me emociona, porque nós temos tudo 
na mão para fazer cerlo. 

O Sr. Bernardo Cabral. - Permite-me V. Exê 
um aparte? 

O SR. LEVY DIAS -Senador Bernardo Cabral, 
mais uma vez, V. Ex" quebra a máxima de que a pa
lavra é éle prata e o silêncio é de ouro, porque a sua 
palavra é de ouro. 

Fico feliz e, ao mesmo tempo, triste c,te não ter
mos no Senado condições de dialogar, oàmo esta
mos fazendo hoje, falando com a alma de brasileiros 
sobre os problemas de todos os Estados, retratados 
quase que da mesma forma Gostariamos de levar 
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ao Presidente da República esta insegurança que Às vezes, fico. indagando como reagirá a Nação se 
estamos sentindo quanto às reformas. Nunca foi lei- não sentir após essas reformas que as coisas muda-
to, neste Pa:ís, um trabalho tão dedicado como o que ram na sua vida, no detalhe, nas GOisas simples do 
tem sido feilo pelo Congresso Nacional, de apoio ao cotidiano do cidadão? Por exemplo, o problema da 
Presidente, de apoio às suas reformas, de apoio às telefonia celular, pois, muitos defenderam a privati-
suas idéias. zação corno o caminho para resolver a questão da 

Nunca o Congresso Nacional poderá ser acu- insuficiência do Estado atuando nesses setores. 
sado de não ter dado o respaldo necessário a todos Que tipo de desculpas iremos encontrar para, mais 
os Presidentes da República. Já disse - e volto a di- uma vez, pedir tempo aos cidadãos que acredi1am 
zer - que até quando o ex-Presidente Fen\àndo Col- em mudanças somente depois de outra reforma ou 
lor confiscou o dinheiro de todos, o Congresso apro- de outro acontecimento que o Congresso Nacional e 
vou a medida. Temos sempre dado esse apoio e o Poder Execufivo precisam fazer? A população bta-
hoje com muilo mais dedicação pela credibilidade sileira já não aguenta mais esse tempo, historica-
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso impõe mente, solicitado pelas autoridades. O Senador Ber-
a todos nós, à Nação e, inclusive, no exterior. nardo Cabral, de forma sábia, colocou que para os 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha preo- dinossauros há sempre o confronto da Internet. Eu 
cupação, o meu medo é que estejamos fazendo, vo- diria que, talvez, não tenhamos que confrontar a tra-
tando e aprovando uma reforma que não vai refor- dição com a modernidade. Digo que o desafio e a 
mar coisa alguma. terceira revolução que estamos vivendo, a revolução 

A Sr< Marina Silva - Permite-me v. Ex• um tecnológica, só terá sucesso se for capaz de fazer 
aparte? uma síntese entre a tradição e a modernidade. A tra-

0 SR. LEVY DIAS_ Com prazer, ouço v. Ex". dição, no sentido de que seríamos capazes de, mes

A Sr' Marina Silva - Quero parabenizá-lo pelo 
enfoque de temas tão importantes para o nosso 
País, acima de tudo, pela preocl4lação com as 
questões sociais que parecem, muitas vezes, fora 
de moda, apenas detalhes tratados no bojo das 
grandes questões. Parabenizo V. Ex~ por essa preo
cupação. Inclusive, gostaria de me solidarizar no 
sentido das importantes reformas para o País. Não 
vou entrar no mérito das reformas do Governo, até 
porque o meu Partido tem um posicionamento dife
rente. Mas, com certeza, temos uma série de pro
postas. Estan'lós apresentando também alternativa 
no que se refere à reforma tributária que, inclusive, o 
Senador Eduardo Suplicy já expõs da tribuna desta 
Casa. Os brasileiros sabem que não há tempo a per
der, porque existem crianças~ -morrendo de fome, 
sem escola, bem corno pessoas excluídas do pro
cesso produtivo. Parece-me que as autoridades con
tinuam marchando no sentido contrário dessas pes
soas, sempre querendo ganhar tempo, principalmen
te, quando algo precisa ser feito, neste País. Lem
bro-me que à época da Constituinte as pessoas pen
savam que tudo se resolveria após a Constituição de 
88. Os brasileiros esperaram por ela. Twernos, de
pois, outros momentos importantes na vida do País. 
Veio a Revisão Constitucional, quando o Brasil, du
rante algum tempo, marcou passo, esperando por 
um processo que não ocorreu. Agora, estamos fa. 
zendo a reforma da Constituição e parece que tudo 
acontecerá após a concretização dessas reformas. 

mo numa sociedade onde há uma relação global, 
respeitar a pequena vila, a pequena aldeia, o peque
no índio, as pequenas alternativas. E que essas pe
quenas alternativas sejam capazes de se relacionar 
com o macro no sentido da universalização do co
nhecimento, onde há um respeilo mútuo. Então, 
acredilo que, sem esse confronto, talvez tenhamos 
alguma possibilidad~; càm ele, iremos marchar para 
o caminho de uma pequena çasta de integrados e 
uma maioria arrasadora e estarrecedora, para mim, 
do ponto de vis!;i humano, de excluídos. A grande 
utopia, hoje, do mundo, do planeta, é fazermos com 
que possamos incluir os bilhões de exclufdos exis
tentes no mundo, que não têm como ter acesso à In
ternet nas condições em que aí estão, que não têm 
corno se relacionar com essa modernidade - que eu 
questiono se é realmente modernidade -, que não é 
capaz de integrar a espécie humana. 

O SR. LEVY DIAS - Agradeço o aparte de V. 
Ex>, Senadora Marina Silva. Dentro dessa Hnha de 
raciocínio, quero colocar mais uma pitadinha, que é 
o problema habitacional. Nunca se fez tão pouco na 
ãrea da habitação corno se faz hoje. 

A Caixa Econômica Federal, que tem recursos 
para outras coisas, inclusive, li na imprensa, tem re
cursos no Banco Econõmico, não dispõe de recur
sos para fazer casas. Li em um jornal, não me recor
do qual, que a Caixa Econõmica Federal tem um 'de
pósito grande no Banco Econõrnico, mas não tem 
recursos para fazer casas populares. Nurr..a se fez 



Outubro de 1995 ANAlS DO SENADO FEDERAL 515 

tão pouco - repito - nunca se fez tão pouco na área 
da habitação. Tenho dito aqui - quando leio nos jor
nais ou tomo conhecimen10 por meio das informaçõ
es oficiais do Governo - que determinados recursos 
para as áreas tanto servem para isso corno servem 
para tirar milhares de famílias das favelas. 

Hoje, graças a Deus, temos um espaço no nos
so expediente para tratarmos desses assun10s que, 
às vezes, no dia-a-dia da pauta não conseguimos in
cluir. Quero registrar que nunca se fez tão pouco, 
neste Pafs, na área da habitação popular. Quando 
falo em habitaÇão, falo em casa de R$2 mil. 

Essa avalanche de miseráveis que envolve as 
grandes cidades, os grandes centros urbanos, colo
cando em xeque os valores legais e institucionais 
numa cidade como o Rio de Janeiro, que chega a 
parecer para nós que não tem solução, que chega a 
colocar toda a au10ridade em xeque, em razão da 
miséria avassaladora de todo o País, por falta de in
vestimen10s sérios, objetivos, determinados na área 
social, como falou a Senadora Marina Silva Dinheiro 
existe, ajudamos o Banespa, o Banerj, o Banco Eco
nômico e ternos estoque de reservas. 

Todos assistimos esta semana à abertura de fi
nanciamen10 de casa própria pela Caixa Econômica 
Federal. ls10 nos envergonha, pois todos somos res
ponsáveis, e não é o Governo ·só, não, o Congresso 
Nacional, todo homem pCblico. Vimos as filas gigan
tescas. pessoas pisando sobre as outras, e dinheiro 
existe, depende da prioridade que cada Governo dá 
ao uso do dinheiro. 

Quero encerrar minhas palavras, Sr. Presiden
te, Sr% e Srs. Senadores, dizendo que o meu regis
tro nesta manhã é pela minha grande preoct.pllÇão 
com a reforma tributária 

Mui10 obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Levy Dias, o 
Sr. José Samey, Presidente. deixa a cadeira 
da presidéncia, que é octpada pelo Sr. Val
mir Catrlpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Nobre 
Senador Levy Dias, eu gostaria de dizer a V. Ex" 
que, estando tellllOrariamente, na Presidência dos 
trabalhos desta Casa, não tive o prazer de aparteá
lo, mas não poderia deixar de registrar e fazer cons
tar dos Anais desta Casa os meus agradecimen10s 
pelas palavras que V. f:x". endereçou a R)inha pes
soa no início do seu pronunciamento. 

Agradeço-lhe e parabenizo-o pelas colocaQões 
e pelo brilhante pronunciamen10 que V. f:x". acaba 
de realizar. 

Muito obrigado. 
O SR. GERALDO MELO - Peço a palavra 

corno Lfder, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) -Corno 

Lfder do PSDB, concedo a palavra ao nobre Sena
dor Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Corno Lí
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI% e 
Srs. Senadores, parece que a paz das manhãs de 
sexta-feira é ·um ambiente fecundo para podermos 
tratar de assuntos tão importantes quan10 esses que 
foram levantados esta manhã, nesta sessão do Se
nado, da qual levarei a lembrança e o orgulho de ter 
podido participar. 

Aparentemente houve discursos que cobriram 
temas distintos, mas a minha impressão é a de que 
esses discursos se relacionam entre si; desde a in
formação que nos prestou o Senador Josapha! Mari
nho, em 1Dmo da crise da universidade, até as dis
cussões que chegaram a super-rodovia de 'informa
ções, ao mundo novo que está surgindo, e a adver
tência sensata e oportuna que nos fez a Senadora 
Marina Silva, de que não podemos esquecer que es
tamos tocando a fímbria do futuro, mas num Pafs 
que ainda tem m!Jtidões para quem é mais impor
tante saber se vai chover amanhã para trazer umida
de para o seu roçado do que saber qual foi a taxa de 
cãmbio do dia 

Portanto, um País fascinante como este, um 
Pafs desafiador como este, um Pafs que vive agora 
uma oportunidade de ouro, que a História nos reser
vou, chegarmos ao final do século sob a liderança de 
um homem com a envergadura política, humana, pes
soal e intelectual do Presidente do Brasil. Um homem 
que tem a sensibilidade, a experiência, o instnmenlal 
inteleclual para peroeber, colllJI'68IlCier que sua sim
ples presença na Presidência da Rep(bi"K:a. dá a todos 
nós o direito de imaginar que os nrnos deste Pafs s..
guem diferente, e criar em cada brasileiro a expectati
va de que as soluções tenham urna dimensão compa
tível com a responsabilidade de um homem público 
corno Fernando Henrique Cardoso. 

Nós que estamos, aqui, ajudando o Pais a se 
construir, inclusive, para esses· brasileirinhos que 
acabam de completar a paisagem e o cenário desta 
manhã aqui no Senado, para que, olhando para 
suas faces, estejamos bem lembrados da responsa
bilidade que temos de preparar para eles, para o fu
turo, um Brasil que seja uma casa·onde possam vi
ver em paz, com alegria e co~f!J dia de amanhã. 

A oportunidade que a HiS1ória nos reservou co
locando-nos com um Presidente como Fernando 
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Henriqi.J!l Cardoso para chegarmos ao final do sécu
lo é, como advertiu o Senador Levy Dias, uma opor
tunidade que não temos o direito de desperdiçar. 
Por isso eli participo das inquietações que todos re
velaram aqui. Não adianta estarmos, por exemplo, 
dizendo que os Municípios ou os Estados são os vi
lões, como muito bem assinalava no começo da ses
são o Senador Júlio Campos, contando o drama dos 
municípios de sua lena, que é o drama dos municí
pios da tena de todos nós. Não adianta estarmos di
zendo que os governadores são uns irresponsáveis, 
que desfazem qualquer política de equilíbrio econô
mico-financeiro, qualquer política de estabilidade 
econômica no País. 

Os governadores são herdeiros de uma estru
tura administrativa cara que eles não construíram e 
que não foi concebida nos Estados. Foi concebida 
aqui em Brasília. Era daqui que safa, anos atrás. Se 
um governador queria fazer wn programa de turis
mo, ele linha que fazer sua "Embraturzinha" esta
dual. Se wn governador queria fazer alguma coisa 
na área do crédito ao desenvolvimento, ele tinha que 
fazer o seu banco de fomento. Se um governador 
queria fazer alguma coisa na área de assistência 
técnica e extensão rural, ele linha que fazer sua Em- . 
brapa, sua Emater. E assim era em tudo o mais. Era 
preciso haver simetria entre a estrutura dos Estados 
e a estrutura do Governo Federal. E é daí que vem a 
grande estrutura a respeito da qual tanto se diz que 
é necessário enxugar os Estados. t necessário en
xugar, mas é preciso sabar que não foram os gover
nos estaduais que "molharam" aquilo que se p~ 
enxugar agora. Na reél:'ifade· é infrublero estarmos 
falando sobre essas COisas. 

Há poucos dias, na Comissão de Assuntos 
Econõmicos, Q Ministro Pedro Malan - que teve, 
aliás, um desempenho brilhante, competente na reu
nião conosco . dizia que há Esta~ em que a folha 
de pagamento ultrapassa 100% da receita. Portanto, 
se o Govemo.Federal assumisse toda a dívida des
ses Estados, no final do mês eles estariam endivida
dos de nóvo. O que é verdade. 

O que S. Exf. estava querendo dizer é que era 
necessário que os Governadores cortassem na car
ne. Eu, numa interve"nção que fiz, disse-lhe que no 
Estado de São Paulo, por exemplo, que é o Estado 
mais importante econômica e politicamente do País, 
o custo do dinheiro, o, custo da dívida, o serviço da 
dívida, os juros que paga absorvem R$ 200 milhões 
a mais do que a receita do Estado. 

A receita do Estado de São Paulo, segundo in
formou à mesma Comissão do Senado o Secretário 

da Fazenda de São Paulo, é da ordem de R$1,6 bi- · 
lhão por mês e os juros da sua dívida são da· ordem 
de R$ 1 ,8 bilhão por mês. 

Então, eu queria dizer ao Ministro que também 
existem Estados em que, se fosse demitido todo o 
pessoal e se se reduzisse a zero a despesa do Esta
do, ainda assim, não havia solução para ele, não de
pendia só de que o governador cortasse na carne. 

E não é só nos Estados que se deve cortar. O 
depoimento do Senador Josaphat Marinho mostra a 
falência, o desastre, a vergonha que é a universida
de brasileira - e a Universidade da Bahia é uma uni
versidade federal. 

E eu até que louvo e aplaudo a prudência do 
Governo. Em nome da necessidade de cortar na 
carne, não podemos destruir o futuro e acabar de 
matar a universidade. t preciso ser prudente com a 
universidade, como é preciso ser prudente nos Esta
dos com muitas estruturas lá existentes, porque é 
preciso não esquecermos que governar não é sinO
nimo de administrar. Se a função de governo se con
fundisse com a função de administrar, poderíamos 
contratar um bom técnico, quem saba uma boa em
presa e se ela fosse muito eficiente poderia governar 
12, 13 ou 15 Estados. A !unção política envolve ou
tros componentes. 

Há poucos dias eu dizia ao Governador do Rio 
Grande do Norte: "Demitir de verdade, demite-se o 
fraco, o pequenininho, demite-se o servidor de salá
rio mínimo". Para poupar R$100 mil, precisa demitir 
mil funcionários de salário mínimo; para poupar R$1 
milhão por mês, demita 1 O mi funcionários de salário 
mínimo. Esse R$1 milhão é uma poupança, não há 
dúvida, mas é uma poupança muito cara, vista não na 
conta de custo/beneficio, mas na conta da responsabi
lidade que tem o Governo como entidade, não apenas 
como entidade administrativa mas também como enti
dade que tem a responsabilidade de ~da con- -
dução da sociedade em relação ao seu !Uuro. 

Diante de tudo isso, com a discussão desta 
manhã, penso que realmente todos se referiram 
mais ou menos explicitamente a um conjunto de 
preocupações que temos. As reformas estão vindo. 
E o nosso Presidente, com a envergadura que tem, 
precisa garantir que as reformas estejam à altura de 
um governo presidido por ele. t preciso que .essas 
reformas estejam à altura dele. E aí é que começam 
as dúvidas: a reforma tributaria inovou em quê? A 
reforma tributária vai ter o meu apoio. Eu vou ajudar, 
humildemente, naquilo que for preciso, no que for 
necessário fazer para que ela seja aprovada Mas 
eu tenho que reconhecer que ela precisaria ter leva- · 
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do em consideração propostas, por exemplo, como 
a do Deputado Luís Roberto Ponte. 

Não consigo entender o porquê de se conside
raro ICMS- aquele tributo que exige a mocinha com 
um lápis na mão, para preencher uma nota fiscal em 
carbono de dupla face - tão bom, um ifTllOsto de so
negação conhecida, e não se considerar bom um im
;;cs!o corno o Imposto sobre Transações Fmanceiras, 
que é um Imposto insonegável, como dissemos há 
pouco quando falava o Senado Levy Dias. E é um im
posto que, por ser insonegável, vai alcançar Iodas as 
atividades econõmicas, inclusive aquelas que não es
tão nas contas de ninguém, porque a economia infor
mal pagará o seu tributo à sociedade. 

Eu, na realidade, imaginava que esSa seria a 
oportunidade de se fazer a grande reforma que este 
País espera Não é nem a questão de ser tímida ou 
corajosa É a questão de não ser inovadora. 

Quando falamos em Internet, o que é que se 
estava querendo dizer? O que se estava q~,~erendo 
dizer não era que o Senado deveria propor que se 
distribuíssem brinquedos eletrônicos na sociedade. 
Não era que se deveria organizar o mundo, senta
rem-se as pessoas e elas se esquecerem de falar 
umas com as outras para que sintam o cheiro de 
gente viva por perto e passem a sentir o cheiro de 
uma placa de vídeo. Não é isso que se quer. O que 
se quer, entretanto, é reconhecer que essas inova
ções existem e que essas inovações estão transfor
mando a realidade e estão transformando de uma 
maneira que o Estado clássico, o Estado mobilizando 
apenas os velhos e antigos dedos com os quais cons
truiu a sua traje1ória até agora, o Estado corre o risco 
de não saber como segurar na asa dessa nova organi
zação. O Estado talvez sobre dentro da construção 
nova que está sendo feita, porque, como dissemos an
tes, o que adianta proibirmos aqti o que possa ser fei
to pela Internet, por qualquer estn1tr.3 daquele ~? 
Quem que vai fDmar eficaz a nossa proibição? 

Então, imagino que esta é a oportunidade de 
se redefinir a maneira como o Estado identifica o 
taro gerador do tributo. O tnbuto, historicamente, foi 
um instrumento para cumprir duas finalidades: pagar 
a conta, financiar o Estado, e para o Estado realizar 
determinadas politicas econõmicas ou sociais, esti
mular a importação, desestimular a ifT1JO'ISção, esti
mular a exportação, desestimular a exportação, re
distribuir renda através do lfTllOsto de Renda - que é 
teoricamente uma concepção belíssima, mas, na 
prática, um instrumento sobre o salário e nada mais. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo. Fazen
do soar a campainha) - Quero lembrar a V. Ex!' que, 

como Líder, V. Ex" tem a palavra por cinco minutos, 
e já iJtrapassarnos os ~eis l"(linu_tos •. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, vou 
concluir. Gostaria apenas de registrar, já que a sua 
adverlência oportuna e justa me obriga a mudar o 
curso do que iria dizer ... 

O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR." PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, 
pela ordem. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
gostaria de me inscrever como Líder e ceder o meu 
tefTllO ao Senador Geraldo Melo. • 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Infe
lizmente, nobre Senador, o Regimento não permtte. 

O SR. GERALDO MELO - Agradeço ao nobre 
Senador Bernardo Cabral, cujo gesto, por s.i, vale 
por um discurso. Creio que o Senado já sabe as 
conclusões a que eu pretendia chegar. Não creio 
que o CU!l1:lrimenfD do Regimento vá mutilar tão gra
vemente a oportunidade que eu quis aproveitar. 

O SR. PRESIDENTE (Valmír Campelo) - Sem 
dúvida nenhuma as palavras de V. Ex" serão bem
vindas. 

O SR. GERALDO MELO - Para encerrar, de
sejo saudar a sessão que estamos terminando, a 
sessão desta manhã. saudar: a oportunidade que se 
abriu. De certa forma, espero que o eco das nossas 
palavras fDdas misturadas continue pairando sobre o 
tefD desta Casa, e que as diversas bancadas, com o 
conjunto da Casa, com a Casa reunida, no decorrer 
da próxima semana e das semanas que virão, pos
sam fazer a grande reunião das nossas vontades, 
para com ela oferecer ao Brasil a verdadeira retorma 
que este Pais espera. 

Espero sinceramente que a manhã de hoje te
nha sido o início, o alvorecer de um novo momento 
no Senado Federal, na presente legislatura. Mt.ifD 
obrigado. 

O SR. LEVY DIAS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Con
cedo a palavra ao Senador Levy Dias, como Líder, 
por 5 minutos, para uma comunicação urgente, nos 
termos do art. 14, 11, a, do Regimento Interno. 

O SR. LEVY DIAS (PPR-MS. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não vou 
usar os 5 minutos, mas como não pude apartear o 
Senador Gerildo Melo e fuí_ citado nas suas pala-
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vras, queria dizer aos companheiros, à Mesa, aos com a critica construtiva, também precisa - eu disse 
órgãos de imprensa deste País que levantei esse aqui num pronunciamento esta semana - oferecer 
assunto, hoje péla manhã, ouvindo o pronuntiamen- - ··"espaÇo para: se tàlar Sobre a agricultura Eu queria 
to de outros companheiros, pela sua seriedade. 10% do espaço dado ao ''Bráulio", eu queria 1% do 

Uma vírgula, uma palavrinha, um parágrafo, espaço dado ao julgamento do O. J. Simpson, para 
um inciso, enfim, uma mudança em uma lei causa entregá-lo, com amor, a este grande País que um 
um estrago tão grande, se não for correta, que não dia haverá de ser justo. Muto obrigado. 
temos como medir. O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O Sr. 

Vou dar um exemplo - e levantei para dar este Senador Flaviano Melo enviou discurso à Mesa para 
exemplo, acontecido quando fazíamos a Consti!Li- ser publicado na forma do disposto no ar!. 203 do 
ção de 88. Eu era Deputado Federal e trabalhava na Regimento Interno. • . 
Constituinte junto com o então ilustre Deputado Ber- S. Ex" será aténdido. 
nardo Cabral. Quando ·tiramos da Consti!Lição o O SR. FLAVIANO MELO (PMDB-AC) - Sr. 
Fundo Rodoviário Nacional, jogamos pelo ralo 50 mil Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, no dia 21 de se-
qLilõmetros de rodovias pavimentadas. Estou dando lembro deste ano, participei, em Rio Branco-Acre, 
este exemplo para mostrar o tamanho da responsa- do • Workshop de Planejarnento ele Projetos de Pes-
bilidade que temos ao votar u·ma lei no Pariamento. quisa em Margens de Florestas do Acre e de Rondõ-

Cinqilenta mil quilOmetres de rodovias pavi- nia•, quando tive a oportunidade de realizar palestra 
mentadas do nosso País foram destruídos porque a respeito dos • Instrumentos de Política Disponíveis 
acabaram-se os recursos para a sua manutenção. O para o Desenvolvimento Regional", sobre· o· qual 
Fundo;~ Rodoviário Nacional era vinculado à rodovia, passo a discorrer nesta Casa, em busca de soluções 
como o FNDE é vinculado à educação. para estas regiões. 

Naquele dia eu disse a companheiros que lide- A Conferência de Estocolmo, em 1972, foi um 
ravam o Partido que estávamos cometendo uma lou- marco na percepção da crise do desenvolvimento 
cura, mas não houve clima para sermos ouvidos. em relação aos seus impactos no meio ambiente. 
Estou dando este exemplo para mostrar a responsa- No B.JSSil, somente nos anos oitenta, no bojo da re-
bilidade que temos ao votar uma lei. democratização do país, essa questão afiorou de 

O pronu'lciamento do Senador Geraldo Melo é modo a que a Sociedade e o Estado iniciassem a 
múlo importante, mLito sério, e colhemos as suas pa- discussão e a proposição de novas estratégias de 
lavras como colhemos aquelas do Senador Bernardo desenvolvimento. 
Cabral. V. Ex"s. hoje, foram dois mestres para nós. O Acre, região secularmente vinculada a uma 

E fizemos esta interrupção apenas para lem- atividade econõmica basicamente fundada no extra-
brar o Fundo Rodoviário Nacional, o que custam, tivismo, era, naquele momento, palco de um con-
para o País, 50 mil qLilõmetros de estradas. E o . fronto entre forâneos e seringueiros, iniciado nos 
transporte da nossa produção, ainda hoje no País, anos setenta, com a transferência de capilais do 
infelizmente, é feito em cima de pneus, enql!lanto o Centro-Sul para a região, em substituição à ativida-
resto do mundo o faz por via fluvial, marltima ou de de exploração da borracha. Mais tarde a luta pela 
através de ferrovias. Aliás, temos de falar também terra - eixo principal dos movimentos sociais no Es-
que o Governo precisa, com urgência, definir o pro- tado - incorporaria um componente ecológico e am-
blema do transporte ferroviário. Nós transportamos biental e mais refinadamente começaria a considerar 
sobre pneus, acabamos com 50 mil qLilõmetros de a possibilidade de quantificar os custos ambientais. 
estradas e não temos nada a dizer a ninguém. Minha satisfação é imensa pelo fato de ter sido 

Portanto, eu quis fazer esta interrupção para o primeiro governador da Região Amazõnica a con-
cumprimentar os companheiros que falaram aqui siderar a questão ambiental na definição dos meios 
hoje. Acho que esta é a nossa tarefa, nossa missão, de intervenção do Estado. TIVe a felicidade de per-
nossa responsabilidade. Tomara que ela tenha eco, ceber os .sinais emitidos pela sociedade e no meu 
porque muitas vezes falamos e não há repercussão. governo teve inicio a construção de uma nova postu-
Aiém do paradoxo que expus há pouco, de fazermos ra do poder público condizente com a perspectiva de 
campanha contra a fome e não estimularmos a pro- transfomlação das estruturas econõmicas f sociais 
dução de alimentos, eu citei, também nesta semana, que se avizinhava 
o paradoxo da imprensa: a nossa imprensa, que tem É predominante, senão consensual, a constata-
prestado grande trabalho ao Parlamerrto, a0 País, ção de que os modelos de desenvolvimento para a 
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Arilazônia, colocados em prática até hoje, foram ina- posterior de uma política de reorganizaçao espacial 
dequados, por abrigar no seu bojo uma lógica de- · · da alividada ·econ6mica,- através do zoneamento 
vastadora, exclusivista e concentradora de recusas ·Agro-Econõmico-Ecológico e do conseqOente Plano 
na!Úrais e renda, a um cus1o social e ambiental altfs- de 0ct pçao, e de uma poklica de integração inter-
simo. na alravés do asfaHamento da BR-364 e do Progra-

Quanclo a questão ambiental surgiu com a força ma de Portos e Ernbarcadouos, que estão aí dispo-
da denúncia, setores de influência da sociedade as- níveis. 
sumiram um posicionamento essencialmente oposto Infelizmente, porém, estas ações de governo, 
e igualmente prejudicial, qual seja, a idéia da oon- em sua màioria, não tiveram a continuidade espera-
servação da natureza, colocando-a num santuário da e desejada Só para exemplificar: em 1994, um fi-
intocável. · nanciamento de 1 O mfthões de dólares canadenses, 

Na verdade esse posicionamento radical revela negociado em meu Governo e destinado a um proje-
a essência de uma perplexidade: ao mesmo tempo to de desenvolvimento sustentável nas reservas ex-
que rechaçamos esse modelo pervemo que aí estã, tralivistas, foi suspenso. Um dos pon!os alegados 
não temos uma alternativa capaz de reorganizar as pelo Governo canadense foi o falo de a Emater, con-
torças produtivas. siderada essencial para implementação do projeto, 

O modelo de desenvolvimento sustentado é não estar participando do processo. 
ainda urna aspiração da sociedade. Nossa esperan- A desarticulação é completa, e penaliza sobre-
ça, é que possibilite o uso racional dos rea.rsos fio- maneira o se!or primário, de tal forma que nossa 
restais, combinando preservação com melhorias so- agricultura tem hoje uma performance bastante ne-
ciais e econõmicas para a população. galiva Longe de uma super-safra, como por exem-

Nesse estãgio de transição entre modelos pre- pio a que foi obtida no final da década de 80, esta-
cisamos - Eslados e sociedade organizada - concen- mos importando atualmente praticamente todos os 
trar nossas atenções. É preciso que seguremos fir- produ!os da cesta básica, inclusive farinha 
memente as rédeas desse processo, aposlando na Além disso. essa desarticulação traz de roldão 
geração de conhecimento e tecnologia para a re- uma resLitanle bastante perversa: a reconcentração 
gião, inclusive como estratégia essencial de defesa da terra. Desestimulados, os produ!ores se !ornam re-
da nossa soberania. E enquanto nãO se define esse féns do capital oporlulista que vai aos poucos se apro-
novo modelo, é vital a ampliação da fiscalização e priando das faixas· de teira mais próximas e empurran-
ulilização dos mecanismos de proteção ambiental. do a fronleira agrícola para as ~ mais difíceis. 

No período em que governei o Acre, de 1987 a Nesse contex!o, as politiCas do Governo Central 
1990, procurei inserir a administração pública nessa para a Amazônia não têm respondido às necessidades 
perspectiva, utilizando, nos limites possíveis, os re- da região, que vem recebendo um tratamento SElCll'l-
cursos e instrumentos disponíveis no sentido de, ao dário na definição do planejamen!o governamental. 
mesmo tempo, estii'J!Uar e acompanhar o movimen- Para reverter esse quadro serão necessários 
to social, de modo a fazer avançar a sociedade na recursos humanos e financeiros de grande vUto 
direção de um novo modelo de desenvolvimento. mas, sobretudo, será necessário o compromisso do 

Nesse sentido , criei e fortaleci órgãos ambien- Governo com as gerações presentes e futuras e, por 
tais e de pesquisa, como o lmac e a Funtac; lutei in- que não dizer, compromisso com o planeta, já que a 
cansavefmente para ver criadas as primeiras reser- questão ambiental !ornou essa dimensão. 
vas extralivistas do Brasil, objetiliando uma solução Os instrumen!os oficiais de politicas públicas 
fundiária compativef com a presença e a cultura dos capazes de assegurar as bases para o desenvoM-
seringueiros e, ao mesmo tempo, vislumbrar um pro- manto já estão disponíveis, cabendo aos governos 
grama de cooperação internacional destinado a fi- nacional e locais procederem ao seu redirecionarnen-
nanciar pesquisas afins. lo, Slbordinando-os aos ~ do desejado 

Através da Funtac, foi Criada a Floresta Estadual modelo de desenvolvimento sustentado. São eles, ba-
cio Antimari - a primeira da Amazônia -. destinada a sicarnefte , a pesqt.isa cientifica e tecnológica, a ex-
pesquisas para definir um modelo de utilizaçl!o racio- tensão. o apoio à produção e à comerciaização, a in-
nal da floresta através de financiamento da Organiza- fra.estrUlxa social e o estabelecimento de mecanis-
ção Internacional de Madeiras Tropicais -ITTO. mos de proteção e liscalização dos recursos naturais. 

No âmbilo do planejamen!o mais global, foram A pesquisa cientifica e l!lCilológica .constitui, 
geslados os mecanismos básicoS para implanleção sem dúvida, a base determinante de Ioda essa dis- . 
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cussão. Dai, ser inaceitável o esvaziamenlo de órgã- tebradas pelo objetivo final desses instrumentos - a 
os como o lmac e a Ft.ntac, a.qa illl)Oflância é fl.llda- melhoria do nível de vida do nosso povo. 
mental no conjunto do planejamento govemamertal. Acreditamos que só desta maneira lograremos 

Sem o domínio da floresta não será possfvel algum êxito. Insisto na tecla de que os Governos te-
determinar os processos produtivos e, SEllll estes, a deral e locais devem ter um projeto de desenvoM-
alividade não terá caráter econõmico gerador de ri- menfo para a região. Que se saiba o que se quer e, 
quezas. Nesse particular, volto a insistir, devemos principalmente, que a prática acompanhe o discurso. 
chamar a nós, da região, a tarefa de definir os proje- Só assim, o Estado se tomará credor da con-
tos de pesquisa e 3!11lliar nossa competência na fiança de instib.ições financeiras da eslatura do 
captação dos recursos necessários. BIRD, BID, ITTO, GTZ, KFW, USAID, CIDA, JICA, 

Da adequãda definição e encaminhamento da OEA, OlA, PNUD, etc, parceiros indispensáveis nas-
pesquisa dependerá o sucesso da extensão. T ecoo- se processo. 
logias e processos adequados às condições básicas Faz-se urgente que avancemos na definição 
de produção facilitam sua difusão e apressam seus desse novo modelo. Em que pese o fato de que a 
resultados. formulação de propostas dessa natureza, por sua 

No" entanto, mesmo que tenhamos superado a col!1llexibilidade, demanda tempo, já é hora de açõ-
barreira da pesquisa, aplicada já às tecnologias, es mais concretas, de atitudes mais ousadas. 
sem o apoio à produção e comercialização e sem a Muifo obrigado! 
necessária oferla de serviços básicos, tais como O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre 
saúde, educação, habitação e saneamento, todo a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1.Q Se-
esse esforço não alcança seu objetivo final _ 0 ho- cretário em exercicio, Senador Levy Dias. 

mem e seu befTI.estar. É lido o seguinte 
Um outro aspeciD importante a se levar em 

conta diz respeito à necessidade de 0 Estado dar REQUERIMENTO N" 1.321, DE 1995 

respostas aos reclamos mais imediatos da popula- Senhor Presidente, 
ção. É preciso ganhar lell1JO enquanto não supera- Requeiro, nos termos dos artigos 49 e 50 da 
mos essa dificuldade histórica, realizando ações em Constituição Federal combinados com o artigo 216 
duas frentes principais. A primeira, através do lnsti- do Regimento Interno do Senado Federal, sejam so-
luto de Meio Ambiente do Acre - IMAC, instituindo &citadas, ao Ministro da Fazenda, as seguintes infor-
mecanismos legais de proteção ao meio arrbiente e mações: 
ampliando a fiscalização para i01)edir a devastação 1. o Governo Brasileiro efetuou este ano ai-
desenfreada, com iniciativas próprias e alravés de gum pegamento referente a juros e/ou principal dos 
convênios com órgãos federais. títulos da dMda externa em poder da tamma Dart? 

A segunda frente, alravés da Fundação de 2. Em caso afirmativo em que datas e quais os 
Tecnologia do Acre- Funtac, procurando orientar o montantes pagos? Tais pagamentos correspondem 
melhor aproveitamento dos recursos florestais já oo- ao total vencido que deveria ser quitado? 
nhecidos e desenvolver técnicas sil!1lles e adapta- 3. Quando do último acordo de renegociação 
das à região. da dMda externa brasileira, foi noticiado que o Go-

Para que sejamos autores da nossa própria vemo não efetuaria nenhum pagamento referente 
história, faz-se necessário um posicionamento forte aos tltulos em poder dos Dart, como forma de pras-
do Estado. Não um Estado interventor nas searas sioná-los a trocar seus papéis pelo novos oferecidos 
econõmicas mais específicas, mas um Estado pro- ao mercado. Corno então explicar tais pagamentos? 
vedor das condições para o estabelecimento e re- Quais os credores externos brasileiros que estão 
produção do capital, através da criação de opções sendo pegos pontualmente? Quanto, em que datas 
de investimen!os ; um Estado que il!1llemente políti- e a quem o Brasil efetuou pagamentos nos últimos 
cas de desenvolvimento compatíveis, capazes de três anos? Tais pegamentos representam quanto do 
reorganizar, por exel!1llo, a ocupação territorial, so- total vencido. 
bretudo pela desconcentração da terra; de corrigir o 4. Em que instituiçres financeiras no exterior 
impacto arrbiental pela recuperação das áreas de- estão depositadas as reservas brasileiras? Nomeá-
gradadas; de apoiar a produção através do crédito, las detalhando o monlante depositado em cada 
armazenamento, escoamento, ele.; e, finalmente, uma, bem como a taxa que está remunerando tais 
um Estado capaz de articúar suas instituições, ver- recursos. 
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5. Quais instituições financeiras nacionais e in- O SR. PRESIDENTE (Valmir CaJlllelo) - Nada 
temacionais, sediadas no exterior, aplicaram recu;- mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
sos no mercado financeiro brasileiro nos últimos oito trabalhos. Está encerrada a sessão. 
meses? Ustar por instituição, detalhando o montan
te, o prazo, o tipo de aplicação e a quais as taxas de 
remuneração destes recursoS. · 

6. No caso de insliluiQães financeiras recebe
rem reservas brasileiràs, pagando por elas determi
nada taxa, aplicarem tais recursos no mercado fi
nanceiro brasileiro a taxas bem superiores, conside
ra o Ministério da Fazenda vantajosas para o Brasil 
tais opéraQáes? 

Justlflcaçao 

A imprensa tem noticiado que a tamma Dart 
contina movendo processo judicial contra o Brasil 
por causa dos tflulos da dívida externa brasileira ein 
seu poder. Tendo em vista à época da ülima rene
gociação da dívida externa o Governo haver afirma 
do que não efetuaria nenhum pagamento referente a 
títulos que permanecessem fora da renegociação 
como explicar que pagamentos estejam sendo feifos 
aos Dar!? 

Várias denúncias tem aparecido ultimamente 
dando conta que o Banco Central estaria aplicando 
nossas reservas em instituições financeiras que as 
remunerariam a taxas internacionais, por volta de 6 
a 7% ao ano. Por outro lado, estas mesmas inslitli
çoes estariam aplicando estes recursos no mercado 
interno brasileiro a taxas de 30% ao ano. No caso 
desta gravosa situação se confirmar o Senado brasi
leiro responsável pelas operações externas do País 
terá de rapidamente revertê-la. VisandO exeroer 
suas atribuiQães constitucionais é importante que no 
menor espaço de tempo possam os senhores Sena
dores conhecer as informaQáes aqui solicitadas. 

Sela das Sessões, 6 de outubro de 1995. - Se-
nador Eduardo Supliey. • 

(A mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (\(almir Campelo) - O re
querimento lido será despachado à Mesa, para deci
são, nos termos do inciso I 11 do arl216 do Regimen
to Interno. 

O SR ... .PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A 
Presidência recebeu a Mensagem n<> 322, de 1995 
(11" 1.047195, na.orig~;~m), de 4 do corrente, solicitan
do, nos terrnos·do ait 52, inciso V, da Constituição 
Federal, ·seja autorizada a operaÇão financeira de 
reescalonamento de créditos brasileiros junto à Re
pública de Angola. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô
micos. 

(Levanta-Se a·sessão às 12h) 

DISCURSO DA SAl' BENEDITA DA 
Sll VA, PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 

~ 04/10195, QUE SE REPUBLICA POR HA
VER SAlDO COM INCORREÇÕES NA AN
TERIOR. 

A SRt.BENEDITÀ'DA SILVA (PTcRJ. Pronun
cia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, acredito que o tempo será suficien
te para fazer esse registrO. · 

Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Senadores. 
Após uma década de reformas e de ajustamen

to, muitos paises da América latina e do Caribe vêm 
apresentando, nos anos noventa, boas perspectivas 
de crescimento ec<inOmico.' A estratégia econOmica 
adotada nesses últimos anos provocou mudanças 
signilicalivas, que deram um novo ritmo ao processo 
de desenvoMmento nos países do continente. 

· Essa nova estratégia trouxe importantes bene
fícios: as taxas de inflação caíram, o crescimento foi 
relomado, o desequilíbrio nas contas externas foi re
duzido, a expansão da dívida externa foi contida, e 
as reformas estruturais implementadas melhoraram 
as perspectivas econOmicas a longo prazo. 

Infelizmente, há um porém nessa seqOência de 
êxifos que acabo de mencionar. Os países da região 
ainda se deparam com um grande desafio, um desac 
fio sério e deplorável: a persistêucia da pobreza ge
neralizada 

Existem na América latina e no Caribe quase 
cento e setenta mühões de pessoas vivendo na po
breza, segundo dados do Banco Mundial. Em 1995, 
trinte e cinco vírgula um por cento de toda a popula
ção do continente vive abaixo do nível de pobreza e 
dezoito vírgula oito por centQ.abaixo do nível de mi-
séria · 

Segundo o Direfor Regional do Programa das 
NaQáes Unidas para o DesenvoMmento, PNUD, 
para a América latina e o CariJe, Fernando Zumba
do, "os ·paises latino-americanos mantêm em situa
ção de pobreza peroentagensde sua população que 
oscilam entre tlinta e cinco e oitenta por cento•. "Te
mos uma pobreza que mata•, disse ele, •que mata, 
mas que noo morre; que é tremendamente contagio
sa, porque os pobres multiplicam a pobreza". 

A pobreza na América latina e no Caribe pode 
ser considerada um verdadeiro mal crOnico. E o pior 
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é que a pobreza é um problema que continua au
mentando, apesar de todos os programas implanta
dos com o objetivo de contê-la. 

Qual tem sido a razão de tanto insucesso? 
Por que não se consegue repetir o êx~o alcançado 
na área· econômica quando se tenta combater a 
pobreza? Será que os governos latino-americanos 
é que são incompetentes para resolver esse pro
blema tão grave, que afeta, de forma dramática, a 
vida de tantas pessoas? É claro que não. Há uma 
explicação maior para esse fracasso tão generali
zado, pois todos sabemos muito bem que esse é 
um problema que não atinge somente os países da 
América Latina 

Não se pode negar que assistimos, hoje infeliz
mente, a uma globalização da pobreza, num mundo 
de economia globalizada. Todo o Planeta vem sen
do submetido a uma mesma política de ajuste e ges
tão econõmica, a partir de premissas conservadoras 
do neoliberalismo. A globalização aluai vem forçan
do a redução da capacidade de inter venção do Es
tado e a ampliação do poder das forças de mercado 
para regular a atividade econômica. 

A principal razão da presistência dessa pobre
za vergonhosa é que, na América Latina, no Caribe, 
e em várias outras partes do mundo, todos os esfor
ços para melhorar o desempenho econômicc, têm 
priorizado o fortalecimento das finanças públicas, 
por causa de seus efeitos macroeconõmicos positi
vos, e têm postergado indefinidamente, a adoção de 
medidas capazes de melhorar a s~uação social das 
populações mais pobres. 

Não há como desvincular a preocupante e dra
mática situação latino-americana do quadro geral de 
desarranjo mundial, fruto de um modelo econõmico
financeiro pactuado em Bretton Woods, em 1994. Já 
há algum tempo esse modelo perverso e gerador de 
miséria tem-se revelado incapaz de responder aos 
desafios e á complexidade deste final de milénio. 

O problema é que as políticas não trabalham 
no sentido de propiciar melhor distribuição de renda 
Elas melhoram de forma episódica as finanças dos 
Estados, mediante privatizações e contenção de 
gastos públicos aumentam as taxas de lucros e faci
litam a acumulação de capital. na visão neoliberal, 
os mecanismos de proteção social são çonsiderados 
corno verdadeiros obstáculos, pois visam reduzir as 
desigualdades que não consideradas um fenômeno 
natural, um estímulo saudável à livre concorrência e 
à prosperidade empresarial. 

Para os neoliberais, o Estado deve ser eficaz 
em controlar moeda, restringindo-se aos serviços 

básicos de administração-de justiça e segurança e à 
implementação de políticas.sociais mínimas. 

É evidente que essa receita que reduz a inter
venção estatal na economia, consegue simplesmen
te neutralizar o ·Estado. Qualquer pessoa dotada de 
um mínimo de bom senso perceberá que não será 
forçando a redução da capacidade de intervenção 
do Estado praticamente o único instrumento até hoje 
conhecido para a concepção e a implementação de 
políticas sociais, que conseguirá reduzir a pobreza e 
melhorar os índices de desenvolvimento, Senhor 
Presidente. 

Está provado que estabilidade e crescimento 
econõmico não conduzem automaticamente a uma 
melhor distribuição de renda. Conduzem, isso sim, a 
uma situação de desigualdade que cria sociedades 
estaduais, em nível nacional e internacional. Não se 
trata mais somente de dividir os países do mundo em 
ricos e pobres. trate-se de criar dois mundos em cada 
um de nossos paises, gerando profundo abismo no 
seio da sociedade de cada Nação. As aluais desigual
dades, em última instãncia foram geradas pela própria 
dinâmica da economia de mercado existente. 

Se quisermos exemplificarmos o problema da 
América Latina e do Caribe com a situação do Bra
sil, basta que forneçamos os dados do relatório des
te ano do Banco Mundial. Nosso País é o campeão 
mundial da desigualdade. Nosso quadro de distribui
ção de renda é iníquo. Enquanto os dez por cento 
mais ricos detêm cinquenta e um vírgula três por 
cento da renda nacional, os quarenta por cento mais 
pobres da nossa população detêm apenas sete por 
cento da renda 

Aqui,como em outras Nações a América Latina 
e do Caribe, o Governo está inteiramente preoct.pa
do com a situação econõmica do País, deixando em 
segundo plano o atendimento aos interesses sociais 
do povo. Em vez de resolver em profunidade os pro
blemas sociais, que se agravam a cada dia em nos
sos países, as autoridades latino-americanas estão 
mais preocupm.as em reduzir direoos sociais dura- . 
mente conquistados. 

Nos diferentes países da América Latina e do 
Caribe, os aluais modelos econõmicos estão reve
lando nítidos sinais de insustentabilidade. A insur
gência armada de grupos populacionais miserá
veis na região de Chiapas, no México, a onda de 
constestação política ha Bolivia e na Venezuela, a 
anarquia no Haiti, a luta pela terra no Brasil são al
guns indícios de que as medidas de resgate social 
até hoje implementadas são nitidamente insufi
cientes. 
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Há objetivos que não são alcançados àpenas 
pela via tecnocrática A América Latina precisa de 
soluções práticas. O quadro é dramático e pode co
locar em risco até mesmo a incipiente democracia 
que, com tanto esforço, lutamos para ver triunfar em 
nossos paises. "Todos sabemos que Democracia é 
muito mais do que elelçijes livres. Sabemos que 
consolidar um sistema. de liberdades demanda uma 
sociedade com muito maior eqüidade social. ( .•. ) En
fim, sabemos que para estabelecer a ,Democracia é 
preciso lutar, cada dia, em campos muito diversos e 
com uma clara consciência social. O êxito do econó
mico divorciado do êxito social nilo constitU Demo
cracia~ disse o mencionado Diretor Regional do 
PNUD para a América latina e o Caribe, Fernando 
ZUmbado. 

Não é mais possível conviver ·com tantos mi
lhões de pessoas sem comida, sem renda, sem tra
balho, sem moradia, sem saneamento básico. Não é 
mais possível conviver com tanta doença e tantas 
carências nos serviços de assistência à saúde dos 
cidadãos. Não é mais possível conviver com tanta 
miséria 

"A miséria é -a pior das guerras~ afirma com 
freqüência o sociólogo Herbert de Souza, o nosso 
Betinho, comandante-em-chefe da batalha da socie
dade brasileira contra a fome e a miséria, "é a pior 
das guerras, é o extermínio lento da população, da 
vida, da esperança na vida". 

Nessa guerra, as primeiras vítimas são as 
crianças pobres que morrem, ou crescem desnutri
das, analfabetas, desamparadas, fendo seu Muro ir
remediavelmente comprometido. Por ocasião da Pri
meira Conferência Anual do Banco Mundial 'SOtire o 
Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, 
realizada no Rio de Janeiro em junho deste ano, o 
economista Juan Luís Londoilo, do Departamento 
Técnico da América Latina, no Banco Mundial, apre
sentou o trabalho "Pobreza, Desigualdade, Polílica 
Social e Democracia". Nesse trabalho, ele faz uma 
correlação importante errtre o alto grau de desigual
dade no continente latino-americano e o baixo grau 
de educação. Segundo Londoilo, a lenta expansão 
educativa no Continente "criou sérias conseqüéncías 
distributivas, registrando uma 'escassez' de capital 
humano - força de trabalho relacionada à qualidade 
do desempenho - resultante de um nível educaüvo 
ttlobaixo". 

Na América Latina e no Caribe existem, repilo, 
quase cento e sessenta milhões de pessoas ·vivendo 
na pobreza, e todos. sabemos o quanto é difícil solu
cionar esse grave prÓblema, que nos atinge tão de 

perto. Nos· mais diversos fóruns de debate, a pobre
za do nosso Continente e a reforma social necessá
ria para superá-la têm sido objeto constante de dis
cussão. O tempo urge e há resultados que não po
dem esperar. 

A estabilidade social é crucial para a estabilida
de financeira -de qualquer pais. "Silo necessárias 
medidas de emergência~ como disse Dom Mauro 
Morelli, Bispo de 1;\ugue de Caxias, no Estado do 
Rio de Janeiro, à revista lstoÉ, esta semana, "nilo 
se pode esperar por mudanças estruturais para a 
sociedade para socorrer a criança~ Nem para socor
rer a criança, nem para socorrer os cidadãos que 
morrem de fome, acrescento. 

As classes dominantes de nossos paises têm 
uma grande parcela de responsabilidade por essa 
verdadeira tragédia social produzida ao longo de dé
cadas de políticas concentracionistas insensatas. 

Revela-se indispensável que se desenvolva 
uma agenda nova para enfrentar os problémas da 
América Latina e do mundo antes da virada do milê
nio, pois, segundo o mencionado trabalho Pobreza, 
Desigualdade, Política Social e Democracia, mesmo 
hav~o um crescimento econõmico de um virgula 
nove por cerrto para a América Latina, na próxima 
década, não seria possível reduzir a pobreza 

O economista-chefe do BIRD, Sebastian Ed
wards, durante a já mencionada Conferência para a 
América Latina e o Caribe, realizada no Rio de Ja
neiro, destacou a necessidade de mudanças no re
ceiluário liberal hoje adotado, reconhecendo que ca
berá ao Estado um papel mais importante do que o 
previsto anteriormente à crise do México. Disse ele 
que o desmantfitamento de órgilOS Públicos inefi
cientes precisa ser acompenhado pela construção 
de novas institUÇ{Jes. A luta contra a pobreza exige 
a atenção do Estado, não pode ser realizada apenas 
através do crescimenfD econômico. 

Sem dúvida, para reduzir a pobreza generaliza
da, os governos terão de formular programas sociais 
mais eficazes para os pobres; programas sem des
perdício, que transformem em profundidade o per
verso quadro de distribuição da riqueza que temos 
atualmente. 

Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos 
convencidos de que, para alcançar esse objetivo, é 
preciso abandonar, por completo, as idéiaf liberais, 
pois a revolução capitalista só conseguiu ampliar a 
injustiça, a desigualdade e a exclusão, em todos os 
continentes. Estamos convencidos de que é preciso 
buscar novos caminhos, pois a lógica de mercado é 
incompalivel com a responsabilidade por políticas e 
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programas sociais compensatórios de desiguàlda- de mudar este País efetivamente. Tenho feito per-
des sociais. manentemente, desta tribuna, um alerta no sentido 

Foi com o objetivo de erradicar a miséria no de que o Governo Federal defina urgentemente uma 
Brasil que o Senador Eduardo Suplicy apresenlou o política de desenvolvimento regional para enfrentar 
Proje10 de Lei propondo o Programa de Garantia de as desigualdades e as dificuldades das regiões mais 
Renda Mínima-PGRM, felizmente já aprovado pelos pobres. Há quase um ano de Governo e não temos 
mermros desta Casa do Congresso Nacional. O ainda uma política efetiva, uma política definida que 
Proje10 do Senador Suplicy prevê uma renda mínima realmente enfrente e resolva a questão dos desequi-
destinada aos cidadãos com renda inferior a duzen- líbrios regionais. Quero parabenizá-la, Senadora, 
tos reais, equivalente a trinta por cen10 da diferença por suas palavras. V. Exª sabe que essa é uma 
entre a sua renda e esse valor, prevendo ainda que questão para a qual todo o Pais clama por solução, 
essa alíquota possa ser aumentada em cinqüenta e é importante que se tenha a participação da sacie-
por cen10 de acordo com a experiência do programa dade mas que haja também um efetivo projeto de 
e a ãJSponibilidade de recursos. governo que modifique a realidade brasileira, que é 

Apesar de ainda não estar definitivamente baStante perversa para as populações mais pobres 
aprovado, o PGRM começou recentemente a ser de nosso Pais. 
aplicado, com sucesso, em algumas cidades brasi- A SRA. BENEDITA DA SILVA - Agradeço o 
leira. No Distri10 Federal, o Governador Cristóvam aparte de V. Ex". Esta sua preocupação, sem dúvida 
Buarque instituiu, desde o início de sua gestão, um alguma, deverá ser a de cada um de nós, não ape-
Programa de Renda Miníma vinctiado à Educação. nas no Congresso Nacional, no Senado Federal e 

Tenho a esperança de que, no Brasil, esteja- na Câmara dos Deputados, mas uma preocupação, 
mos no limiar de um novo horizonte. Esse é um como v. Exª coloca, priOritária do Governo. Porque, 
novo caminho que mudará signiticativamente o per- sem que haja uma definição govemamental, não pode-
verso quadro de concE!ntração de renda que hoje remos garantir que essa população, que vagueia de 
existe em nosso Pais. Mas não é o único caminho, um lado para outro nas ruas das nossas cidades, te-
certamente, nem soluciona definitivamente o proble- nha emprego, alendimen10 de saúde e educacional. 
ma da miséria Uma solução defitiva exigirá a colo- Estamós discútindo a cidadania do povo brasi-
cação em prática de uma estragégia maior de de- leiro. Ouvi uma coisa interessante de um dos co-pa-
senvolvimento integral em nível nacional e regional, trocinadores dessa mesa- redonda da qual partici-
e mesmo mundial. pei, do represenfante do Presidente da Coca-Gola. E 

Para a América Latina e o Caribe, e para o ele dizia 0 seguinte: "Vocês poderão perguntar o que 
Brasil, em particular, o combate à pobreza é, sem é que a Coca-Gola tem a ver com a questão da mi-
dúvida, um grande desafio, neste fim de século. Há séria ou com o projeto da América Latina para o ano 
resultados que não podem esperar. A estabilidade 2000, tratando-se da pobreza?" E continuou: "Por-
social é crucial para a estabilidade financeira de nos- que em nossa cabeça, em nossa consciência em-
ses palses. O desafio dos dias aluais é o desafio da presaria!, temos sido bem-sucedidos. O mundo intei-
liberdade e do desenvolvimen10 humano, e este últi- ro bebe Coca-Gola. • Só que ele tem consciência de 
mo passa necessariamente pela erradicação da Po- que a maioria da população da América Latina e do 
breza vergonhosa em que vivem tan10S milhões de Caribe, cerca de 170 milhões, não bebe a coca-cola 
cidadãos latino-americanos. que ele vende e que se ele pensasse agora em in-

Quero registrar, apensando ao discurso, pales- vestir nesse projeto, com certeza garantiria uma 
tra que na ocasião proferir no lnstitu10 Keffogg Proje- maior venda do seu produto. Foi com essa visão 
to America Latina empresarial ligada a um consumo, que era do seu 

O Sr. Romero Jucá - Permite-me V. Exª um interesse, mas também de um investimen10 conS-
aparte? . ciente da existência da pobreza que ele se fez repre-

A SRA. BENEDIT A DA SILVA - Ouço V. Ex" sentar naquela mesa-redonda. . 
com prazer. Essa mesa-redonda foi ml.i!o significativa por-

O Sr. Romero Jucá - Gostaria apenas de re- que não se discutiu apenas um projeto onde iríamos 
forçar as colocações de V. Ex~ com relação à impor- dar alguma coisa para alguém, mas, sobretudo, ca-
tãncia efetiva da comunidade em todos os estãgips, pacitá-lo com bolsas de estudo, com políticas regia-
em todw as regiões. É necessário que a cidadania nalizadas, porque acreditamos que descentralização 
brasileira avança para que possamos ter condições e política regional, nesse momento, é que vão sus-
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tentar a base da pirâmide social, seja no Brasil ou na 
América Latina e Caribe. 

Sr. Presidente, peço a V. Ex" que conste do 
meu pronunciamento o discurso fei!d por mim no 
Instituto Kellog, cujo título é: Pobreza na América 
Latina: Problema e Soluções. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. BENEDTTA DA SILVA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

Brasllia, 28 de setembro de 1995. 

POBREZA NA AMÉRICA LATINA 
PROBLEMA E SOLUç0ES 

Caso Brasil 
A internacionalização e globalização da econo

mia mundial se deu pari passu com o crescimento 
dos nfveis de pobreza em todos os países, particu
larmente na América Latina 

A superação da pobreza, portanto, é o dilema 
colocado para o desenvolvimento do planeta, que 
deve multiplicar esforços e enconllar recurso capa
zes de abrirem caminhos. 

O Brasil vive momentos de expectativas politi
cas gerad85.: j:Jelo discurso do governo. Nesse con- ~ 
texto, tanto "às esferas oficiais quanio .os dferentes 
setores politicas e sociais aprofundam o debala so
bre que caminho seguirem e que reformas fazerem 
e com que ritmo devem ser feitas. Sem dúvida é um 
processo rico, mas que ainda está longe de envolver 
de forma significativa o conjunto da sociedade. 

Penso que o centro do debate está nao !aniD 
na retomada do desenvoMmento econ&nico, mas 
na oportunidade desta e, principalmente, na sua 
base de sustentação. Em nosso pais os modelos de 
desenvolvimento adotados sempre estiveram presos 
à idéia fixa do crescimento econOmico, como se este 
fosse por si só suficiente para reduzir as enormes 
desigualdades sociais e regionais acm~uladas hisb
ricarnente. 

Nos últimos 30 anos tivemos um procasso inin
terrupto de concentração de renda, que representa a 
causa mais vislvel da nossa iniqllidade social. No 
início dos anos 90, o perfil da disbibulção de renda 
era o seguinte: enquanto os 50% mais pobres da po
pulação ficavam com 12,1% do total dos rendimen
tos, aos 1 0% mais ricos cabiam 48,1 %. 

Segundo o Relatório elaborado pelo Governo 
Brasileiro para a Cúpula Mundial para o Desenvolvi- . 
mento Social, em Copenhague, realizado em 1995, 
a esperança de vida média do brasileiro era de 65,5 

anos, em 1990. Mas. se for associado ao nível de 
renda. as desigualdades sociais aparecem Assim, 
para o grupo da popúação que ganha até um salário 
mlnimo, a esperança de vida ao nascer era de 57,5 
anos, enquanto que para o grupo que ganhava mais 
de cinco salários mfnirnos, elevava-se para 73,4 
anos. Associando-se rendimento mensal e distribui
ção regional verifica.se que no Nordeste Brasileiro, a 
região mais pobre do país, a esperança de vida é de 
51,5 anos e no Sudeste. a região mais rica, 75 anos. 
Portanto, uma diferença. de 23,5 anos. 

Por outro lado, quanto à taxa de mortalidade 
infantil, obselvamos a mesma manifestação das de
sigualdades sociais e regionais. Se entre 1980 e 
1990, para o conjunto da população, a taxa caiu de 
65,8 por mfl nascidoS vivos para 51,6 esse decrésci
mo foi desigual entre as regilles e grupos sociais. 
Enquanb no Nordeste a taxa era de 75 por mil nas
cidos vivos, na Região Sudeste se situava em 35 por 
mil nascidos vivos. Por sua vez, nas famiias. com 
renda de até um salário mlnimo morriam 75,2 por mil 
nascidos vivos ao passo que entre as tammas com 
renda superior a um salário mlnimo, atingia a 33,3% 
por mfl nascidos .vivos. 

Quanto à educação fonnal, existem no Brasil 
oen:a de 20 mflh&ls de analfabetos com dez ou 
mais anos de idade. Aqui tamiÍém se manifestam to
das as desigualdades impostas pelo modelo econO:
mico em vigor. Assim, se no Sudeste a taxa de anal
fabetismo das pessoas com mais de dez anos é de 
1 0,9%, no Nordeste ela sobe para 35,9%. Entre os 
jovens de 1 o a 14 anos com renda familiar per capi-
18 de ITI!is de dois salários mlnimos, a chance de 
serem analfabetos é de apenas 2,6%. Mas essa 
probabilidade filma-se 14 vezes mais alta quando se 
trata dos jovens com renda famfliar per caplla de 
até meio salário mlnimo. 

Outro aspecto que revela o impacb da desi
gualdade social na educação da população é o fato 
de que, no Brasil, 16,9% das crianças entre 10 e 14 
anos trabalham para~ a renda familiar. 
Esse situação co~mete a formação de molhões 
de jovens, cfeixando..os. em total desyantagem em 
relação à sua geração. 

Há também uma quesfão importante a ser con
siderada, que mostra o acasso diferenciado segundo 
a cor da pele. AssiiÍl. se 12,1% dos brancos são 
analfabems, entre os mestiQos essa proporção sobe 
para 29,3% e entre os negros, 30,1% •. As desigual
dades sociais e regionais dévé-Se, Pcrfanto, acres
centar-se a discrimfnação racial. 
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Estudo do Banco Mundial, referente a 1989, in- velam o mesmo quadro: 19% com renda de até um 
dica que 40,9% da população brasileira vivia em si- quarto do salário mínimo recebem 6% dos benefí-
tuação de pobreza, entenã!Cia esta corno uma renda cios, enquanto 16% com renda superior a dois safá-
per capita mensal interior a US$60. Outros dados rios mínimos recebem 34% dos benefícios. 
citados pelo referido Relatório, revelam que vivem Todo esse quqdro mostra a necessidade que 
no país 42 milhões de pobres, e 16 milhões indigen- se dê dimensão econõmica ao desenvolvimento so-
les, ou seja, renda per capila mensal inferior a um cial de modo a tomá-lo um processo de inclusão e 
quarto do salário rrúl)imo. integração de todos os cidadãos à estrutura produti- ~ 

Os dados constantes deste Rela1ório, dão uma va e aos serviços sociais. É o que se chama de de-
visão nítida da enonne dimensão e complexidade da senvolvimento econõmico com justiça social, uma 
situação da pobreza no Brasil e do processo de ex- responsabilidade do governo, das organizações so-
clusão social decorrente dela Esse é o ponto central ciais e da iniciativa privada Sem diminuir o papel da 
do problema Que modernização é esta que exclue sociedade, o peso maior dessa responsabilidade 
sistematicamente crescentes contingentes social do cabe ao Estado. Revigorado pelo controle público, o 
processo econõmico? Estado deve assegurar os direitos sociais frente à 

Penso que a busca de um consenso nacional voracidade do mercado. Nem mesmo um neo-liberal 
visando a reversão desse perverso processo de ex- ortodoxo defende hoje que o mercado, por si só, 
efusão social deveria ~ar a preocupação prioritá- possa solucionar os desequilíbrios sociais 
ria das forças vivas da nação. Mesmo porque o en- Uma taxa de juros absurdamente alta como da 
frerrtamento do problema social no país coloca a na- do Brasil, é um preço social muito elevado para se 
ção frente a frente com as desigualdades de todo o manter uma política de estabilidade econômica. No-
tipo: renda, raça, gênero, emprego; educaÍ;ão etc. vamente se fez a opção pelo econômico em detri-
Trata-5e, assim, de toda uma redefinição do papel mento do social. Mais uma vez a ação corresponde 
do Estaâo e da Sociedade. ao lado econômico enquan!o o discurso fica com o 

Nesse sentido, a importância da democracia no' aspec!o social. 
mundo aluai assume a função de fio condu!or do de- O Estado pode estimular iniciativas públicas 
bate. É preciso ir aléri)'do aspeclo formal da demo- que apresentam proposta de desenvolvimento alter-
cracia e colocar a neêêssidade de se desenvolver a nativo e complementar, corno os bancos de financia-
cidadania, que constitui o meio concreto da ação de- men!o de empreendimen!os populares ou o apoio _ 
mocrática Em nosso país os direitos constitucionais cõnsistente a SJll)liação e desenvolvimen!o tecnoló-
do cidadão, são ficticios para a grande maioria da gico das pequenas e médias empresas. 
popliação. A extensão dos direitos da cidadania ao O investimento prioritário na educação de base 
cotidiano de cada brasileiro só será possível, contu- e na formação tecnológica e profissionalizante da 
do, na medida em que se conjugue o desenvolvi- mão-de-obra, são necessidades imperativas do de-
men!o econômico com o desenvolvimento Social. senvolvimento susterrtado. 

Como está SJll)larnente demonstrado a tradi- Essas e muitas outras propostas e experiência 
cional prática do asslstencialisrno não resolve o gra- concretas já desenvolvidas por organizações so-
víssimo problema social• Ao contrário, além de não ciais, representam alavancas importantes para a ge-
impedir o aumen!o das desigualdades ainda se pras- ração de emprego e renda e conseqüentemente 
ta de meio para a perpetuação de elites (J91íticas re- para o fortalecimento da base econõmica popular da 
trógradas. A distribuição de cestas básicas acaba vi- cidadania e da democracia 
rando moeda elei!oral dos políticos fisiológicos. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Mesmo políticas compensatórias mais efica- COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA A TRAVÉS DO 
zes, embora necessárias em situações emergen- REQUERIMENTO N~470, DE 1995-SF, 
ciais, também são insuficientes para reverterem o 
processo de exclusão social. 

Além da evidente ineficiência desses progra
mas sociais para corrt>ater a pobreza, eles são ab
solutamente ineficazes. Dadcis do Banco Mundial 
estimam que somente 1 0% dos recursos dos progra
mas sociais atingem seu público alvo. Outros dados 
da distribuição dos recursos da seguridade social re-

"Destinada a. analisar a programa
çao de Ráã10 e TV, no Pais". 

6!. reunião realizada em 19 de setembro de 
1995. . 

As qua!orze horas e quarenta minu!os dos de
zanove dias do mês de setembro do ano de um mil 
novecen!os e noventa e cinco, na sala número quin-
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ze da Ala Senador Alexandre Costa, Anexo 11 do Se
nado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Hugo Napoleão (Presidente), Pedro Simon (Relalor), 
Artur da Távola (Vice-Presidente), Benedita da Silva, 
José Alves e Emília Fernandes, reúne-se a Comis
são Especial "D~stinada a analisar a programaçao 
de rádio e TV, no Pais". Havendo número regimen
tal, o Senhor Presidente, Senador Hugo Napoleão, 
declara abertos os trabalhos, díspensando a leitura 
da Ata da rernião anterior, que é dada como aprova-· 
da. Logo após, a Presidência convida o Senhor Al
varo Augusfo Ribeiro Costa, Procurador da Repúbli
ca, para sentar-se à mesa Em seguida, o Senhor 
Presidente, concede a palavra ao Senhor Senador 
Artur da T ávola O Senhor Vice-Presidente sugere 
que sejam confeccionados cadernos da Comissão, 
contendo a íntegra das exposições realizadas. su
gestão esta aprovada pelo Plenário. Logo após, o 
Senhor Álvaro Augusfo Ribeiro Costa inicia sua ex
posição sobre os Meios de Comunicação e o Minis
tério Público. A seguir, a Presidência faz a sugestão, 
aprovada pela Comissão, que sejam convidados 
para realizar exposições os Senhores: Murilo César 
Ramos, Pro~r da Universidade de. Brasma. no 
dia 26 de. se)êmbro; Dias Gomes, acadêmico . dra
maturgo ·e teí;ifrólogo, no dia 3 de outubro; Walter 
Avancini, TVE;•RJ no dia 17 de outubro; AntOnio At
hayde, NET, no dia 24 de outubro; Nelson Sirotski, 
da RBS - Rede Brasil Sul de Comunicações, no dia 
21 de novembro; Denise FrosSãrd, Juíza de Direito, 
no dia 28 de novembro; e ainda, possivelmente, os 
Senhores Doutores Ervin Duggan, Presidente do Pu
blic Broadcasting Service; e Bill Moyers, criador do 
Public Broadcasting Service. Usam da palavra os 
Senhores Senadores Pedro Simon e Artur da Távo
la Em seguida, o Senhor Senador Hugo Napoleão 
comunica uma próxima reunião no dia 26 de setem
bro, às 14:00 horas, com a presença do Professor 
Murilo César Ramos. Nada mais havendo a tratar, a 
Presidência encerra os trabalhos e, para constar, eu, 
Adriana Tavares SObral, Secretária da Comissão, la
vrei a presente Ata que, lida e aprovada, irá à publi
cação juntamente com apanhamento taquigráfico 
que faz par1e integrante desta Ata. 

ANEXO A ATA DA 6" REUNIÃO DA 
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA ATRAVÉS 
DO REQUERIMENTO /lP 470, DE 1995-SF, 
"DESTINADA A ANALISAR A PROGRAMA
ÇÃO DE RADIO E TV, NO PAIS•, REALIZA
DA EM 19/09195, COM OBJETIVO DE OU- . 
VIR O SENHOR .ÁLVARO AUGUSTO RI
BEIRO COSTA, PROCURADOR DA REPIJ-

BLICA, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA 
AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDEN
TE DA COMISSÃO •. 

Presidente: Senador Hugo Napoleao 
Vice-presidente: Senador Artur Da Távola 
Relator: Senador Pedro Simon 
Integra de acompanharnenfo taquigráfico 

RÁDIO E TV NO PAIS 
Reuniao 19-9-95 -14h50mln 

Presidente: Senador Hugo Napoteao 
Relator: Senador Pedro Simon 
O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Ha

vendo número regimental, declaro aberta a 6" reu
nião ordinária da Comíssão Especial Destinada a 
Analisar a Programação de Rádio e TV no País. 

É com muilo prazer que contamos, hoje, com a 
presença do Dr. Alvaro Augusfo Ribeiro Costa, Pro
rurador da Rep(tllica, que, sobre os meios de comu
nicação e o Ministério Público, terá condiçõeS de 
oferecer a valiosa contribuição de seu ponto de vista 
a respeito desta Comissão. 

O objetivo desta Comissão, exatamente, é o de 
verificar _as condições para a apresentação de pro
postas et?"cretas, no sentido de uma melhor qualida
de da programação de rádio e TV dos próximos 
anos, e a· necessidade de que as novas gerações se 
engajem numa televísão culturalmente mais sedi
mentada e hlX11811isticamente mais abalizada e mais 
adequada à realidade de uma boa formação educa
cional. 

Essas são as metas-síntese e básicas. Após 
diversos depoimentos. pretendemos prosseguir no 
trabalho. Como sabe V. 5", o Vice-Presidente desta 
Comissão é o Senador Artur da T ávola e o Relator é 
o requerente, Senador Pedro Simon. 

· Então, convidaria o Sr.Alvaro Augusfo Ribeiro 
Costa a fazer uso da palavra para os comentários a 
respeilo da nossa Comissão, suges1i'les, avaliações 
e eventuais propostas que hoLNer por bem fazer. 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Pela ordem, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Pela 
ordem, concedo a palavra ao Senador Artur da Tá
vola 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- O trabalho desta 
Comissão é a prazo longo e de efeito, digamos as
~i)ll, retardado. Esfou mtito convencido de que o tra
balho da Comissão não se esgota nas reuniões que 
temos aqui, até porque, intelizmente, elas não têm 
contado com um número razoável de Senadores 
dela componentes, numa proporção inversa à quali-
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dade dos depoimef!!OS aqui estabelecidos, Co~ este 
efei1o é retardado, seria muito if11JOrtanle que ajuilás
semos a penetração do efeito desses trabalhos. 

Eu já havia falado pessoalmente com V. ~. 
fora do ãmbi1o da Comissão, e igualmente com o 
Senador Pedro Simon. Aproveito agora o ensejo 
para fazê-lo oficialmente: proponho que a Comissão 
faça publicar o que se poderia chamar de "Cadernos 
da Comissão", à medida em que os depoimen1os 
vão-se sucedendo e à medida até que membros da 
Comissão possam trazer alguma fonna de colabora
ção, já que, como Senack;n'es. têm essa possibilida
de. Eu mesmo já apresentei aqui à Comissão um es
tudo sobre o Sitio do Pica-Pau Amarelo, que pode, 
evidentemente, fazer parte deste debate. 

Houve depoimentos importantes aqui, éscri1os 
e, outros, gravados. Hoje temos um Procurador da 
República opinando sobre essa maléria. De maneira 
que, se fôssemos, ao longo do tempo de funciona
mento desta Comissão, fazendo pt.tJiicar os Cader
nos, teriamos um recolho formidável de opiniões, es
tudos, que podem ser gradativamente disbibuldos 
às bibliotecas, às escolas de comunicação do País, 
o que darâ à Comissão um âmbito muito maior que. 
o do seu, não estrei1o, mas irritado campo de ação. S 

Deixo, então, com V. Si. e com os membros da·"" 
Comissão, a sugestão de que possamos publicar os .. 
Cadernos da Comissão. Ao fim da publicação tere
mos um bom material - acredito - um malerial de alta 
qualidade, uma contribuição efetiva, fazendo com 
que, das reuniões altamente qualificadas que temos 
tido aqui, possam participar muilo mais pessoas. 

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Pela 
ordem, tem a palavra o nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON - Preliminarmente, o 
Senador, como afirmou, deve ter falado com V. 8'-, e 
falou comigo. Achei a idéia excepcional, realmente, 
ela tem um alcance profundo. Todos sabemos que a 
nossa missão, como diz bem o Vice-Presidente, vai 
prolongar-se por lodo o ano que vem. É um debate 
longo. Perder-se-ia muito tempo, até porque, talvez, 
o que o Procurador disser hoje altere-se daqui a um 
ano, porque a lei pode ser modificada. Então, acho 
que essas publicações, ao longo do tef11JO, têm um 
conteúdo profundo. Depois que S. ~ falou comigo, 
conversei com o Sr. César Mesquita, e ele disse que 
eles fizeram isso, fizeram cinco publicações, quando 
a Mesa do Senado, em conjun1o com a Comissã~ de 
Educação, fez um debate sobre marketing polltico. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- É verdade. 

O SR. PE;DRO:SIMON- Também lá a assis
iência não esteve· à altura das pessoas e da impor· 
tãncia do debate, e eles fizeram. Então, eles têm 
essa experiência. Então, presto minha total solidaria· 
dade, julgando que, indiscutivelmenta, é uma grande 
iniciativa nossa de irmos, à medida que considerar· 
mos propício - creio que já estã em tempo de fazer o 
primeiro, já ternos material para fazê-i o ·, ePboranco 
esse material. . . 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Isso daria t..ma 
unidade visual para lodos. 

O SR. PEDRO SIMON • Disse-me uma pessoa 
figada ao Sr. Mesquita que eles, inclusive, têm con
dições de fazer isso para nós lá no Serviço de Divul· 
gação do Senado. É só falar e marcar. Por isso, 
para dar andamento à sua sugestão, eu pediria que, 
depois, o Presidente marcasse uma reunião, para 
decidirmos e chamarmos o César Mesquita, se ;c, o 
caso, e, se a Comissão concordar, levar adiante. 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) ··Quero 
dizer ao Deputado Artur da Tâvola que a Presic!ên· 
cia acolhe, obviamente, como da maior valia a su
gestão que acaba de apresentar, faz suas as pala· 
vras do Relator, mas não quer deixar de consultar o 
Plenário,. para saber se há concordância por parte 
dos Srs. Senadores. (Pausa.) 

Aprovado. 
- Eu gostaria de agradecer a sugestão. Vou ·to-· 

mar as providências necessárias à sua execução. 
Concedo a palavra ao Dr. Álvaro Augusro Ri

beiro Costa. 
O SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 

- Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senador Pedro 
Simon, senhoras e senhores, confessn que fiquei 
um pouco perplexo quando fui convidado. honrosa
mente, para participar deste trabalho. Já tínhamos. 
na Procuradoria do Cidadão, no Ministério Público 
Federal, a consciência bem clara da necessidade de 
incluir, no que poderíamos chamar de Agenda da Ci· 
dadania, a questão da comunicação social. 

A comunicação social e a cidadania, portanto, 
ou qualquer dos aspec1os em que a questão seja co
locada, creio, já é um ponto inafastâvel de quem 
quer que se preocupe com a implementação da Lei 
Maior no País, desde os seus aspeo1os mais gerais • 
e aí me reporio à própria concepção e prática do Es
tado democrático de direito- o que se infere disso, 
quais as repercussões em matéria da comunii:"ação 
social, corno também no que se refere ao papel es
sencial que tem essa comunicação. Num pafs como 
o nosso, numa sociedade como a nossa, numa épo· 
ca como a nossa, a comunicação de massa é. ne-



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 529 

cessariamente; wn instrumento fl.lldamental para a 
educação de uma maneira geral, para a educação 
política, para a educação até mesmo sanitária e tudo 
o que diga respeito à cidadania 

A pmgunta que me fiz no momento, apesar de 
compreender e ter mt.ito clara a ÍflllOrtância e a 
oportunidade do trabalho desta Comissão, é, a rigor, 
o que teria o Ministério Pt:tllico a ver com isso, de 
uma forma mais direta e, especificamente, o que te
ria ele a ver com o conteúdo da programação dos 
meios de comunicação, especificamente da televi
são e do rádio. 

É preciso, portanto, deixar clara a esfera de 
atuação do Ministério Público, quais são os pressu
postos desta atuação, para que se possa não ape
nas trazer uma colaboração, que, eu diria, é da 
maior relevância, mas pelo menos para que se ofe.. 
reça à sociedade a compreensão de que o Ministério 
Público pode vir a ser um instrumento essencial !IS 
realização desses valores e desses princípios que a 
Constituição enumera e que quase briga pela sua 
efelivação. 

Creio que, nesse particúar, é preciso lembrar a 
própria definição do Ministério Público: o art 127 da 
Constituição;· ao definir o Ministério Público como 
inslitt.ição voiiada para •a defesa da ordem jurfdica, 
do regime d~!mocrático e dos interesses sociais e in
dividuais indisponíveis", creio que dá a chave da 
contnbuição ou do dever que o Ministério Público 
tem em relação a isso tudo. 

Essa definição, necessariamente, faz com que 
tenhamos que nos reportar ao próprio preâmbulo da 
Constituição e faz sentir muito claro que, como o 
preâmbulo da Constituição Federal deixa evidente 
que o texto da Lei Maior, a própria ordem constitu
cional, a organização do Estado, a divisão dos Po
deres, o federalismo, os instrumentos todos ali com
preendidos só existem na medida em que sejam ne
cessários e essenciais à reafização da dignidade da 
pP.ssoa humana, em outras palavras, da própria ci
dadania, considerando-se a cidadania do indMduo, 
a cidadania da colelividade ou a cidadania do flldo 
do que normalmente se considera e se chama de 
nação. Essa compreensão permite-nos afirmar que 
a Lei Maior é wn ponto de partida, e não um ponto 
de chegada 

E o' Ministério Público passa a ser, portanto, 
necessariamente e por definição, um instrumento de 
realização da concretização progressiva dessa che
gada, em outras palavras, da superação entre a 
imensa dlstãncia entre o que pretende o quadro 

· constitucional e a realidade social, politica, econômi-

ca e cultural a que esse quadro deva a!)licar-se. Isso 
faz mais compreensível, também, o diSposto no art 
129, inciso 11, da Constituição Federal, que inclui en
tre as funções institucionais do Ministério Público, fi
teralmente, "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos di
reitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia". 

· V. Exis que aqui estão presentes, de uma for
ma ou de outra, foram Constituintes, em papéis os 
mais diversos, e sabem muito bem que o Conslitt.in
te fez uma opção com relação ao ombudsman, a fi
gura do ouvidor. O Constituinte brasileiro atribuiu 
mais essa função ao Ministério Público, em vez de 
criar uma nova institt.ição, o que hoje, modernamen
te, considera-se uma instituição essencial a uma de
mocracia modema, em outras palavras, aquela insti
tuição que, em nome da sociedade, representa os 
interesses difusos e, sobretudo, exerce wn papel de 
equlíbrio dentro do próprio Estado e de promóção dos 
valores e dos objelivos da sociedade como um flldo. 

No caso brasileiro, isso levou também à edição 
de uma lei complementar, a Lei Complementar ,o. 
75, de 1993, sobre o Ministério Público da União. 
Nessa lei, foi criado um órgão específico chamado 
de Procuradoria dos Direitos do Cidadão, que, no 
nosso caso, tem por finalidade a defesa constitucio
nal d<is direitos do cidadão, considerado indMduo, 
colelividade ou a nação como um i9do. 

É dentro desses pressupostos, portanto, que 
se coloca a questãO" da comunicação social e, por 
via de conseqllência, a programação na comunica
ção social, sobretudo do rádio e da televisão. A esse 
respeito, poderfamos tocar num sem número de as
pectos, e vou procurar reduzi-los em alguns pon
tos. 

O primeiro deles diz respeito ao próprio dese
nho constitucional da comunicação social, no capí
tulo próprio da Constituição. Isso já tem uma rele
v!lncia por si, porque não era comum, mesmo na 
nossa história constitucional, que se desse à comu
nicação social o destaque org!lnico que lhe conferiu 
o texto atual. 

Outra parcela de consideração talvez mere
cesse o que tem sido a experiência do Ministério Pú
blico, especialmente o Ministério Púbf!Co Federal, 
nessa matéria. Os problemas que essa experiência 
tem revelado e algumas identificações de propostas 
ou observações que eu creio no nível ainda primário 
desse debale - temos a clareza - e que o debate so
bre a comunicação social no Brasil, dentro de uma 
ótica mais ampla de interesse da sociedade como 
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um todo, apenas começa, nós talvez pudéssemos 
suscitar algumas das questões que identificamos 
como relevantes neste momento. 

Dentro do quadro do capítulo pertinente da 
Constituição podemos destacar que não se pode 
pensar na comunicação social, do ponto de vista 
constitucional, sem que façamos a remissão neces
sária aos princípios fundamentais da Constituição, 
ao estado democrático de direito e aos seus funda
mentos. Se estamos pensando em construir um sis
tema de promoção e de implementação desse capí
tulo, evidente que vamos encontrar nos espaços 
mais diversos a necessidade de optar entre cami
nhos, e temos que ter referências básicas para es
sas opções. 

Do ponto de vista filosófico e constitucional, te
mos que cair, necessariamente, nesses fundamen
tos. Daí a pertinência dos princípios fundamentais 
concernentes à soberania, à cidadania, à dignidade 
da pessoa humana, aos valores do trabalho e da li
vre iniciativa e ao pluralismo político. 

Também é necessário destacar, nesse pas
so, a importância da representação popular e da 
participação, já que vivemos num regime repre
sentativo e, necessariamente, ,participativo. Daí 
uma série de inferências se coloca, e a nossa ex
periência constitucional recente tem mostrado que, 
sobretudo nas áreas em que as políticas públicas 
são um instrumento básico de realização dos valo
res dos direitos constitucionais, a participação so
cial através dos mais diversos conselhos e dos 
mais diversos níveis se mostra uma experiência ri
quíssima e hoje quase que irreversível. Não have
ria por que não ser assim também em matéria de 
comunicação social. 

Outros principias e normas que não pooem ser 
afastados são aqueles que o art. 39. da Constituição 
Federal define como objetivos fundamentais da Re
pública. Entre eles, a superação das desigualdades 
regionais, das desigualdades sociais, o que já nos 
obriga a considerar a comunicação social como um 
instrumento fundamental de superação dessas desi
gualdades, não só no plano cuHural, mas também no 
plano da própria ordem econômica, na difusão dos 
meios e conhecimentos para superação das desi
gualdades e também na própria motivação das co
munidades, no sentido da possibilidade de solução· 
dos seus problemas. 

A democratização da informação, aí, tem uma 
dimensão muito maior do que a principio se supõe, 
quando se aborda a questão da comunicação ou da 
programação, numa ótica literal e exclusr.amente 

dentro do entretenimento ou da informação pac!roni
zada 

Se esses são os parâmetros da atuação do Mi
nistério P(i)Jico, ele se desdobra em alguns aspec- · 
tos fundamentais que se colocam, também, sob a 
esfera da sua obrigação institucional e se destacam, 
nesse ponto, de um lado, a própria ordem constitu
cional, em que a ordem relativa à comunicação so
cial é uma parte, e, de outro lado, os direitos que 
essa ordem constitucional suscita para as pessoas e 
de que maneira esses direitos se revelam, nos seus 
diversos aspectos. 

Eles dizem respeito ao problema da proprieda
de dos meios de comunicação - e aí se destaca o 
princípio insculpido no $ ~do art. 220, que veda e 
que briga com a idéia do monopólio ou do oligopólio 
dos meios de comunicação social. Esse é um pro
blema que diz respeito não apenas a uma questão 
de mercado, mas que tem suas repercussões, so
bretudo na própria qualidade da representaÇão polí
tica Até que ponto a representação popular está ou 
não, pode ou não ser comprometida em função ou 
em razão do exercício abusivo ou da participação 
abusiva de um grupo pequeno de pessoas ou de en
tidades no controle da comunicação social. Mas 
como controlar isso? Que sistema poderia propiciar 
a identificação dessa realidade ou sua superação, 
ou sua prevenção, ou a. reparação de sftuação que, 
do ponto de vista constitucional, seria, evidentemen
te, ilícfta 

Uma outra questão que se coloca como princí
pio também a ser roteiro para atuação do Minitério 
Público é a questão do princípio da complementarie
dade dos sistemas privado e estatal. Dentro do falso 
dilema entre o público e o privado, entre o mani
queísmo de um. e de outro, o principio dessa com
plementariedade abre possibilidades as mais am
plas. Porque, desde que observada a proporção que 
esse principio recomenda, evidente que se poderá 
conciliar os interesses das mais diversas ordens na 
utilização desse espaço, que é, sobretudo, público 
da comunicação social. 

Outros aspectos que também têm que ser &en
siderados dizem respeito ao problema da renovação 
das concessões, do cancelamento das concessões 
ou das permissões. Aqui, no sistema brasileiro, aco
lhendo a complementação da competêi)Cia.do Poder 
Executivo com a apreciação do ato pelo Congresso 
Nacional e a previsão do ConseiiÍÓ de "Cõmunica
ção, quase que exige, necessariamente, a imple
mentação desse Conselho. Do próprio sistema que 1 
o Constituinte adotou, significa que há uns cem nú-
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meros de aspecios·a serem regulamêntadàs ··não só ···· ·· · Então, o legislador, ne5sa "ocasião; quis acau-
do ponto de vista normativo, como também de ga- telar o interesse ou o direito, pelo menos, do conces-
rantias de defesa da· integridade do sistema e dos di- sionãrio, não pennitindo que, por qualquer crítica ao 
reilos das pessoas a que esse sistema se destina ou Governo, este, em um ato arbitrãrio, pura e simples-
a cujos interesses esse sistema não pode deixar de mente, suspendesse a concessão. Esse foi o nasci-
considerar. men!o e a origem, o que me parece um tan!o nebu-

Ainda neste ponto, há dois aspectos que cha- loso como formulação, porque, realmente, como diz 
mam a atenção e que, de certa forma, desestim!Jam V. E~. contrariã a Lei das Concessões, de certa for-
a idéia de que a atuação ilícita ou inconstitucional ma 
dos meios de comunicação possa ter algum resulta- O SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 
do prático, dó pon!o de vista da sailção · qLié iSso -Agradeço a V. ~a colaboração, inclusive, pol-que 
possa acarretar. Refiro-me ao dispositivo que exige enriquece, his!oricamente, o tema e nos obriga a re-
a aprovação de, no mínimo, dois quin!os do Con- pensar, em função do momen!o novo. Até que pon!o 
gresso Nacional, em votação nominal, para a não- essa questão exigiria, ou não, do pon!o de vista coo-
renovação da concessão ou da permissão. t: o que ceituaf. uma refonnulação que não desconhecesse a 
diz o § 2"- do art 223, bem como o §4"- desse mesmo necessidade de preservar o concessionãrio do arbí-
artigo, que prevê a necessidade de decisão judiciat trio do poder concedente, das garantias e de outras 
para o cancelamento da concessão ou permissão, coisas mais? 
depois de vencido o prazo. O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Até que ponto, 

Aqui há uma curiosidade, realmente, porque é por outro lado, o concessionãrio é !od~ilroso. já 
próprio do regime jurídico da concessão, é natural, que é lei. t: bem comple)(o, não é? -
até, no regime jurídico da concessão que. a renova- O SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 
ção se faça a critério do Poder co~nte e que o - t: uma questão de como eqlilibrar, realmente, as 
cancelamento possa se dar por aiO administrativo, coisas. Mas eu não estou pretendendo, e longe de 
mas, naturalmente. submetido à discussão judicial, mim a ousadia de sugerir a modificação, apenas, 
desde que haja .a lesão ou que se configure qual- dou o testemunho de uma certa perplexidade quan!o 
quer hipótese dentro do principio amplo do acesso a isso. Imagine, por exemplo, na hipótese em que, é 
ao Judiciãrio; não para o restabelecimento da <Xin- claro, raciocinando pelo absurdo, temos testemu-
cessão, mas para, eventualmente, que se assegure nhado algumas situações desse tipo, sobretudo, no 
a indenização necessária interior em que a rádio local é utilizada, às vezes, 

Bem ou mal, não me cabe emitir um juizo de para excitação ao crime e até ao linchamen!o ou ln-
valor a esse respei!o, pelo menos, surge uma per- citação contra pessoas, sobretudo, nas épocas de 
plexidade, na medida em que se pense que possa debates eleitorais. E que meios a ordem jurídica te-
haver um sistema de controle da comunicação social ria, em situação desse tipo, quando fosse clara ou 
ou da programação, de que maneira há constatação manifesta a violação do papel do exercício da comu-
de uma conduta ilícita, do ponto de vista constitucio- nicação social, manifestamente abusivo, inconstitu-
naf, que, em principio, justificaria o cancelamen!o da cional e até criminoso em alguns casos? t: uma 
concessão, em que medida isso poderia ocorrer, na preocupação. 
prática, em- face desses dois dispositivos? t: uma Ainda chamando a atenção para os pon!os que 
dúvida que se coloca e quase que uma dificuldade a devllm aumentar a atuação do Ministério Público, 
ser enfrentada. podemos lembrar, também, que há dois aspectos 

O SR. ARTtiR DA TÁVOLA ~.Pennite um es- básicos a serem considerados quanto à comunica-
clarecimenio? Acho que ajudará no desenvolvimen- ção social em geral. No asf)ecto positivo, há fiberda-
to; não atrapaltiará. Esse texto, recordo-me bem do de de manifestação do pensamento, de criação, de 
seu nascimen!o, deu-se após um período au!oritário, expressão e de informação sob qualquer fonna, pro-
que tivera na sua história um fechamento direto, &mi- cesso ou vefruo. . 
nar de algumas emissoras de rádio. Em particular, Os problemas têm que ser colocados, muitas 
era muito lembrado Q fechamento, até, de uma emis- vez~. em razão das formas de controle da televisão 
sara católica, agora não me recordo, em São Paulo~ ou do rádio, entidades ou categorias desfavorecidas 
que foi liminarmente fechada, a concessão foi corta~ 'ou minorias têm suscitado reclamações no sentido 
da pelo falO de que· numa determinada etapa do pro- de' que não teriam acesso aos meios de comunica-
cesso discordou do Governo. ção para trazer a sua versão sobre os falOs que são 



- :.~-· 

532 C - ANAIS DO SENADO FEDERAL . Outubro de 1995 __ _ 

por eles mesmos vividos. Isso tem se repetido, ele quadro que seja meramente numérico, sentíamos, 
uma certa maneira, nos diversos eyen!os de que te- na própria realidade, Q!M[! há ~ em que avi-
mos participado, nos mais diversos locais, sobretudo dentemente parece haver o.ma desPro!ioicionalida::le. 
quando se trata de conflitos sociais em que, muitas Isso se revela na questão dos abusos da via-
vezes, a grande imprensa destaca apenas um lado lência, da exploração sexual, dos enlatados, de car-
da questão. Refiro-me, para exemplificar, ao episó- tos aspectos de entretenimen!o que não é necessá-
dio da Operação Rio. Era a Operação Rio anunciada rio haver um discemimen!o maior para considerar 
como a invasão das favelas e fomos procurados por como de péssimo gosto. O abuso na exposição das 
pessoas que, dentre outras preocupações, diziam: pessoas ao ridículo, temos mui!os exemplos, são 
onde começa e onde tennina a favela? Onde foi de- verdadeiros tralamen!os degradantes e, até certo 
clarado o Estado de Sítio ou o Estado de Emergên- Ponto, desumanos, no que ofende a honra da pes- -
cia que pennita a quem quer que seja delimitar uma soas, e as formas mais diversas de abusos que, avi-
determinada área e dizer que, a partir daquela área, dentemente, pennitem que se afirmem que nesses 
os direi!os constitucionais na prática não serão ob- casos não está sendo observado o conjun!o dos in-
servados? E pior do que isso, tendo a aparente legi- dicadores do art. 221. 
tirnidade para isso por meio de uma campanha ma- Como superar, como estabelecer parâmetros 
ciça da mídia, sem que se desse a oportunidade e para a aferição dessas situações? Não vejo, no mo-
até se falava, na prálica, em certas situações pareci- men10, como se possa fazer isso, senão por meio de 
das com o lOque de recolher. um longo processo de maturação de indicadores. 

Quem ouviu, naquele momento, as pessoas Mais uma vez, fala-se na necessidade da instalação 
que moravam naquelas áreas e que tinham os seus do Conselho e da enorme potencialidade que ele 
direitos constitucionais enquanto pessoas ou en- pode trazer no que diz respeito à definição desses 
quanto categorias, como qualquer outra pessoa que parâmetros, à prática do seu acompanhamento e à 
morasse no Leblon, Ipanema, etc? A questão do integração por meio dele, não só do Poder Legislati-
acesso ao veículo de comunicação como um meio vo, mas das demais instituições democrálicas, no 
de trazer a sua versão sobre os fatos ou sobre as si- monitoramen10 e na formulação de indicadores para 
tuações também há que ser assegurada, e a preocu- o exercício da comunicação social, em face dos prin-
pação do Congresso eleve levar isso em conta. cípios maiores da Carta Constitucional e das funçõ-

Um outro aspecto é a liberdade de infonnação es que cabem, segundo a Lei Maior, às diversas ins-
no sentido do receptor da informação. Tenho o direi- tib.ições no estado democrático de direito. 
to de ser informado, e o problema maior que se colo- Uma série de outras coisas poderiam ser ainda 
ca é nas hipóteses em que os meios de comunica- trazidas aqui à discussão, mas prefiro, em razão do 
ção ocultam os fatos. Não é preciso ir longe na nos- telllJO, mais ouvir e oferecer o testemunho e a idéia 
sa história para lembrar que a campanha pelas Dire- da integração do Ministério Público dentro desse 
tas só veio à grande imprensa quando ela já era novo sistema do que cansá-los mais. ainda com a 
urna reaiidade, talvez possa dizer, até da lua ou ele enumeração do que seria, infinitamente, impossível ele 
quem estivesse passando ciclicamente por algum consorldar numa exposição, como aqli agora se faz. 
satélite. Essa é uma questão que se coliloa tainbém, O SR. PRESIDENTE (Hugo NaPOleão):· Que-
como assegurar não apenas a liberdade de infonna- ria agradecer ao Dr. Álvaro Augus!o Ribeiro Costa e, 
ção formal, mas a liberdade efetiva de que o amplo antes de tecer as considerações e passar a palavra 
espectro da realidade social, econôrnica, wtural e ao Relator, eu queria apenas dar uns avisos de que 
política trespasse pelos meios de comunicação. a Presidência e a Rela!oria imaginaram urna progra-

Também seria fundamental a questão de se _mação que gostariam de submeter a Plenário para o 
examinar os indicativos do art. 221, incisos I, 11, III e efeito de convite nos próximos dias. 
IV da Constituição. Aqui os princípios são de tal Agora, ainda em setembro, dia 26, Murilo Cê-
modo gerais sobre alguns aspectos. O que se enten- sar Ramos, Universidade de Brasilia; em outubro, 
de rigorosamente por regionalização da produção dias 03, 17 e 24, Dias Gomes, acadêmico, dramatur-
cultural, o que se entende por preferência a finalida- go e teatrólogo, Valter Avancini, TVE-RJ, Antônio 
des educativas, artísticas do ponto de vista prático, Ataide, NET; novembro, dias 21, 28, com dia 7 em 
do pon!o de vista de uma planilha? Sentimos uma aberto, dia 21 o Sr. Nelson Sirotsky, da RBS- Rede 
grande dificuldade, porque, embora saibamos que. · Brasil Sú. de Comunicações e dia 28 a Juíza de Di-
não será nunca possível reduzir esses fatores a um reito Or-> Denise Frossard. 
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Hã a idéia de se convidar o Sr. Dr. Even Do
gsn, da Public Broadcasting Service, dos Estados 
Unidos, que tem vasta experiência em TV pública e 
co Sr. Bill Moers, criador do Public Broadcasting 
Sentice, para realizar uma exposição sobre também 
a ótica de TV pública 

Indagaria se, em princípio, se conseguirmos ado
lar esse convites, se a Comissão estiver de acordo e 
não houver quem se oponha, a Presidência passaria 
anião a proporcionar esses convites. (Pausa) 

Não havendo quem deseje se manifestar e 
quem desacorde, considero aprovada 

Faço, agora. apenas um suein!o comentário, 
agradecendo ao Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, 
que traz uma ótica sumamente interessante, que é a 
do Ministério Público na defesa dos princípios cons
titucionais e com fatores extremamente importantes 
dos quais eu destaquei: a superação das desigual
dades e que os cidadãos devem ter o direito de 
acesso ao suprimento dos meios de comunicação; a 
democratização da informação; enfim, a questão da 
violência, do sexo. S. Ex!! abordou também a ques
tão dos •enlatados", que jã tem sido discutida aqui. 
Foi uma manifestação extremamente apropriada 

Outro falo que tenH>e repetido é a queslão da 
exposição do ser humano a ridículos, que muitas ve
zes constituem até crime. Esse feixe de problemas 
apresentados, sob a ótica do Dr. Álvaro Augusto, 
realmente, encerra um aspecto importantíssimo que 
é a visão jurídica do ponto de vista do Ministério Pú
blico. Agradeço a magnifica oportunidade. 

Concedo a palavra a quern dela desejar fazer 
uso. Inicialmente, concedo a palavra ao Sr. Relator 
Pedro Simon. 

O SR: PEDRO SIMON - Em primeiro lugar, _ 
cumprimento V. Exª pela exposição e pela sua expe- · 
riência muito grande, basicamente como Procurador 
Federal dos direitos do cidadão. A idéia da Comis
são em convidar V. Exª foi exatamente esse aspec!o 
que o Presidente e o nosso Vice-Presidente salien-
taram. · 

Essa é a pergunta que eu faria a V. Ex•: mui!os 
pafses, França, Inglaterra, têm uma espécie de con
selho superior que é responsável pelo recebimento 
de queixas dos cidadãos que se sintam atingidos ou 
que tenham alguma reclamação a fazer com relação 
aos meios de comunicação. Seria o seu setor encar
regado dessas questões no Brasil? Teria algum ou
tro setor? Em países- mais adiantados, quando o ci
dadão comum se sente atingido, tem alguma interro
gação, vai a um conselho, diz o qt•e está acontecen
do, e o conselho toma as providências. No Brasil, 

seria o órgão presidido por V. Ex!!, a Procúradoria 
das· Direitos do Cidadão? Gu quem deserÍ'Ipenharia 
esse papel? 

O SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 
- Senador Pedro Simon, agradeço muito a acuidade 
da sua preocupação. Recebi uma colaboração do 
Prof. lufs Martins da Universidade de Brasília, que 
traz um resumo de como isso ocorre em diversos 
países. Confesso que não pude aprofundar o exame 
desse material, mas o que se verifia!; mesmo super
ficialmente, é que, em alguns deles, além do proble
ma da concessão, da renovação, ele.. esses conse
lhos ou essas altas autoridades, como em alguns lu
gares são denominadas, têm uma função de receber 
queixas dos particulares e adotar algumas providên
cia em relação a isso. 

De certo modo, Isso tem uma interface com a5 
funções do Ministério Público no nosso caso, mas 
não vejo isso de uma forma literal. Creio que, dos di
versos países em que se procura desenvolver a ci
dadania, na verdade, o que existe são sistemas e 
não organismos estanques. Um dos desafiQS que se 
colocam para quem estuda essa matéria e procura 
implementá-la é que, em vez de se disputar compe
tências, o caminho melhor talvez seja incorporar es
sas expeRências e trabalhar a integração entre elas. 

No caso brasileiro, creio que o conselho auxi
liar do legislativo tem um papel que poderia aluar 
quase que como uma ponte com o Ministério PüJiico, 
porque ele poderia fazer as investigações, fazer as re
comendações e poderia aproftsldar a diSct JSSão, o in
quérito sobre os diversos aspectos a serem considera
dos. Assim o Ministério PúbfiCO poderia tomar as meão
das conseqOentes a isso ou encaminhar ao próprfo 
conselho a soriCitação de aproftndamenk> rle sugestõ
es, de debates, de investigações e inquéri1DS. 

É possível que se aproveitem as prerrogativas 
que tem hoje o Ministério P(bfico corno ombudsman 
e a possibilidade, que é mais do que o ombudsman, 
de propor as ações de responsabilidade administrati
va, penal, civil e até mesmo politicas em alguns ca
sos. Se aproveitássemos essas duas experiências e 
se construíssemos um sistema novo, não teria como 
adiantar como seria o desenho disso. Vejo a possibi
lidade mui!o clara de que isso possa acontecer. 

O SR. PEDRO SIMON - Uma emissora de rá
dio e televisão, quando adquire a concessão do Go
verno. assume uma série de compromissos entr.e os 
quais dar preferência para a parte cllltur3!, para a 
parte educativa, ele e o Senador Hugo Napoleão 
sabe mui!o melhor do que eu porque foi Ministro, e 
concessões na sua época foram dadas. 
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Por exemplo, amanhã vamos ter uma série 
sncrme de renovação de concessões. O Ministro 
~as Comunicações faz os proje10s, votamos aqui e 
depois tenriina a nossa participação. Daí em diante 
S'> ~.s 9missoras fazem ou não é por conta própria 
Sl3 uma determinada rádio ou uma determinada es
t"-;-i'.o c!e televisão tem .um programa mais ou menos 
17~.:!~ .. ~~~. m:::is cu menos literário, mais ou menos in
formativo, não há intervenção, não há presença ne
nhuma, não há nenhuma fiscalização, não há nada, 
nsrro do Governo, nem da sociedade. 

De que fonma se poderia fazer uma análise em 
cima dessa questão? Bem ou mal, certo ou errado -
àcho qLoe certo -, a GER criou uma espécie de um 
Conselho, e muitas vezes esse Conselho tem fun
cionado, fazendo um controle do abuso, daquilo que 
ela entende ser praticado em excesso. Eu mesmo 
tonwi conhecimento de mais de uma reooião da 
GER. Algumas vezes até se reuniu sem dar ptblici
t'rode rara analisar casos que estavam acontecendo 
'l''<) eles entendiam ser prejuãteial à insti!Ução da 
te~·:::t<:!são como um todo. 

Quanto à sociedade, ao Governo e a nós, 
<:CIT'J seria? ·como poderia ser essa questão em ter- . 
rm::- da presença do Estado, do cidadão, dessa aná
lise de crítica ou d.e fiscalização? O se10r de V. 81-
tetia 'com:'ições ou seria necessário criar um se10r 
r.ryvo para essa matéria? 

O S!'l. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 
• C•.,rfeo;:-,o que tenho a mesma constatação que V. 
Exª tem sobre a fragifidade do sistema para não di
zer ('a inexistência de um sistema que possa exerd
t:!.r c~sa cobrança. 

i J.a verdade, temos, na previsão constitucional, 
a pe.>'!icipação do EXecutivo, que faz a sua proposta, 
e do Legislativo, que, em rigor, pelo Conselho, pode
ris fa;.er uma análise das condições do postulante à 
ç0r;o<:ssão. Mas é próprio do poder concedente fa
~er :;; fisc-:Jiização do cumprimen10 das condições da 
~oP.cessão. Evidente que, se não existe hoje esse 
Wo!tr.cle, é muito mais pela inexistência de um mo
c'elo de aferição que possa definir os parâmetros. A 
rigor, hoje, no Executivo - e ~nas no Executivo -, 
cx'3te o 2C'Jmpanhamentc. Quando ocorrem relações 
rna.is graves, a legislação aluai até prevê algumas san
çêes. S6 não pode chegar à cassação, ao cancela
msn!o, ou à_ não-renovação, porque isso depende des

. sas condições, constitucionalmente, estabelecidas. 
T <:>davia, concordo com V. f:x§ que é necessá

rio que se estabeleça. a partir da experiência do pró
prio E'ecu!ivo, do Legislativo e da Comissão do 
Ccn~elho, que é previsto em lei, um sistema e se 

des~volva um modelo da refar.ências para que se 
possa, através do próprio Ministério Público, que 
tem essa Íegitimldade, propor sanções administrati-

: vas éiEl próprio Poder Executivo, que é o Poder con
·. cedente, e, na hipótese de necessidade de atuação 

judicial, que o Ministério PCblico exercite as ações 
pertinentes. 

Aliás, na Lei Complementar n"- 75, de 1993, 
prevê-se a legitimidade do Ministério Público Federal 
para propor ação de cancelamento da concessão. 

Creio, portan10, que temos um esboço de um 
sistema, mas não ternos ainda a integração desse 
sistema e a sua complementação. O Ministério Pú
blico, creio, pode participar dele no exercicio das 
suas competências já existentes e aprofundar da 
sua atuação pela atuação do Conselho de Comuni
cação Social previsto. 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Per
mita-me ~nas. porque tempestiva e oportuna, em 
função das observações de V. Ex", Senador Pedro 
Simon, fazer duas referências. A primeira é que, du
rante a minha gestão no Ministério das Comunicaçõ
es, não houve concessões para rádios ou televisões. 
O Presidente Itamar Frartea deliberou sustar e 
aguardar um reexarne melhor da matéria Mas hou
ve sim concessões de uma televisão educativa, no 
Estado de Minas Gerais, e de algumas poucas rá
dios educativas. A essas, com pardmõnia e com cri
tério, o Presidente ltaniar. Franco, então, deliberava 
em favor da concessão • 

A outra é a observação também feita pelo Dr. 
Álvaro Augusto relalivàmente à questão da fiscaliza- . 
ção. É importante qí.ie se diga que, doranle tir'n de
terminado período, as empresas de rádio e televisão 
são obrigadas a guardar os seus materiais ll~va-. 
dos, os seus programas. Porque o que há no Mirús
!ério das Comurúcações é um Serviço de Adminis
tração de Rádiofreqilências para um espectro nacio
nal de rádio-freqüências nas suas civersas variaçõ
es, desde a telefonia móvel à freqüência modulada, 
à freqüência normal; enfim, as diversas freqüências. 
Administra para não haver conflito. Aliás, é uma área 
que deve ficar mesmo sob o poder do Estado. 

O que ela pode fazer - esse papel quanto à 
censura de costumes naturalmente compete mais ao 
Ministério da Justiça - e já foi feito, inclusive, à épo
ca, uma delas fiz menção, aqui, a um Deputado que 
levou a mim uma fita em que havia cenas, conside
radas imorais, divulgadas pela televisão, pude cha
mar o Dire10r e, então, usamos o poder concedente 
para o efeito, não digo de coagir, mas de recolocar a 
situação da programação em níveis aceitáveis; a OlJ-
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tra sobre um radalis1a, no Rio Grande do SU, .que O Senado tem sido muilo cobrado com rei~ 
ofendeu com palavras de baixo calão, num progra- à inStalação do Conselho. Se nlio me engano, inclu-
ma de rádio, o Presidente da República. Nesse sive, a Mesa da Câmara dos Deputados já fez um 
caso, obtivemos a gravação e aplicamos uma pena- entendimento em tomo dos membros do Conselho, 
lidada. e isso foi encaminhado para a Mesa do Senado. Na 

Existem penalidades que, antigamente, eram Mesa do Senado, ássumo a responsabilidade, fui 
aplicadas pelo DENTEL Como o DENTEL foi extin- um daqueles que pedi a protelação. Por quê? Por-
to, está slilsti!uído nas suas iLrlções pelas Delega- que as informações que tivemos foi que nesse Con-
cias do Ministério ~ Collllllicações. selho, com todo o respeito, as pessoas estavam 

Era um pequeno esclarecimento apenas que mais como indicação de cada setor. 
gostaria de prestar neste momento, devolvendo a Por exelllJ)o, a OAB nlio era um repre-
palavra ao ilustre Senador Pedro Simon. sentante, um advogado, era um advogado das pró-

O SR. PEDRO SIMON - Muilo obrigado. prias ~esas de televisão e assim por diante. 
v. EJ<A faz referências, e mtitas pessoas já fi- Desde enlão, teffi.se feito uma discusslio, um deba-

zeram referências ao Conselho de CollUlicação So- te em tomo da rnodificaçlio. 
cial. Na verdade, foi previsto o art. 224 da Consti!U- Nilo sei se é do conhecimento do Sr. Senador 
ção, se nlio me engano, do nosso Senador... Artü- da Távola, mas foi apresentado ao Presidente 

O SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA José Samey um estudo fel1o por sua Assessoriâ. a 
- A questlio do Conselho foi uma grande disputa, foi pedido de S. Ex&, para regtAamenfar essa queslão. 
o pomo da discórd".a deste capHUo. Eu, como Rela- A Idéia é que se crie uma ComissAo do Congresso -
tor, nllo alribula tanta importancia ao Conselho Senadores e Deputados - para elaborar os nomes 
quanto aos itens que estilo no art. 221, citados pelo do Conselho para vir ao plenário. 
nosso Uustre PIOCU!ador, que slio os seguintes: Penso até que, se fosse o caso, deverfamos 

conversar com o Presidente José Samey para saber 
"Art. 221 - A produçãO e a programa- como está essa questlio e, dentro do possível, cons-

ção das emissoras de rádio e televisão aten- tib:innos uma representatividade para acompanhar o 
derlio aos seguintes princfpios: desenvolvimento dessa questlio. 

I - preferência a finalidade educativas, 
artísticas, culturais e informativas; Muitls têm cobrado de mim, Pedro Simon, por-

li _ promoção da culli.l"a nacional e re- que sabem que fui à reiJ'Iillo da Mesa e fui o res-
gional e estímulo à produção independente ponsável por ter levantado esse debate. Realmen

te entendo que está negativo, porque estlio co-
que objetive sua divulgaçlio; brando de nós que, afinal, o Conselho foi criado e 

III - regionalizaçãlo da proàJçllo CU!u-
ral, artfstica e jomallstica, conforme per- espera-se que seja instalado. Essa instalação será 
centuais estabelecidos em lei; um avmço desde que nao seja composta de no-

IV _ respeito aos valores éticos e so- mes que nlio tenham essa representatividade ne-
ciais da pessoa e da femllia". cessária; ou seja, que o i:idadlio da OAB seja o ci

. dadlio da OAB, que o cidadão da ABI seja o clda-
Considerava fundamentei, o que também foi ci- dilo da ABI; que tenha uma certa independência 

!ado a ele, a questão da complementeriedade dos para ser um Conselho de debate, de discusl!llo en-
sistemas privados, público e estatal nas concessões. tre as partes e nllo um Conselho em que um deter-
Isso, a meu jufzó, era o fundamentei. Como notei minado setor, o mais forte, é que terá prioridade 
que a grande disputa se dava em torno do Conse- dentro desse Conselho. • 
lho, confesso a V. Ex" que, com algum grau de es- Corno está na mesa do Presidente José Sar-
perteza, deixei que a disputa se desse ém tomo do ney uma proposta que S. Ex" está estuda!ldo, atra-
Conselho e nlio am tomo desses temas que me pa- vés da qual a Idéia ser:ia - porque haveria responsa-
receram mais relevantes. O fato é que o Conselho billdade, concordo,·porque designar uma Comisslio, 
até hoje nlio funciona, nlio está regulamentado pelo mas apresenfar os nomes ao Presidente do Con-
Congresso por razões que podemos analisar daqui a grasso, que era o Senador HIJI1lllertl) tucena, já de-
pouco. Nlio queria interromper a fala de V. Ex&. tenninados, após terem sido acordados entre o Pre-

0 SR. PEDRO SIMON - Vou entrar na análise. sidente da Câmara e os Uderes daquela Qasa, sem 
Antes de entrar na análise, achei muito ill1lQr!ante a · · que ninguém seja responsável direlamente, é ãlfe
explicação de V. Ex" . · - rente de uma Comissão criada para discutir, debater 
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e encaminhar para o Plenário os nomes que c9mpo- em detrimento dos outros. Parece-me qae há possi-
rão esse Conselho. bilidade de conciliação de tudo isso desde que esse 

. Apresento a V. EJ<A, Sr. Presidente, a ~<.:gestão princípio seja observado no Qeral e setorialmente. 
~;3 conversarmos com o Presidente José Samey, O SR. PRESIDENTE (Hugo -Napoleão) - Muito 
.::scutirmos a proposta que S. Ex• tem e, dentro bem. 
dela, inteirarmo-nos desse entendimento Q'Je vai ser Passo, então, a palavra ao Senador Artur da 
le·iado adiante. Távcla. 

O que V. Ex•. pensa a respeito? O SR. ARTUR DA TÁVOLA -A abordagemju-
0 SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA rídica dessa matéria tão bem feita pelo nosso emi- 0 

- Períeitamerite. nente Procurador merece algumas observações ge--
0 SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Com rais para a .nossa própria meditação. A primeira de-

s. r-a!avra o nobre expositor. las é que tem muita razão o Procurador, quando alu-
O SR. ÁLVARO AUGUSTO RiBEIRO COSTA de ao fato de não estar no texto do Capítulo V, Da 

- Senáâor Pedro Simon, realmente, não tenho um Comunicação Social, uma referência ao direito do 
ponto de vista formado sobre a questão da composi- usuário, ao direito de ser informado com amplitude e 
ção do Conselho. O que me parece mais impor'.ante iiberdade. 
em relação a ele, de acordo com a Lei n" 8.389, são Ne5se ponto, houve uma vitória dos setores 
-as competências e os instrumentos de atuação que mais ligados aos lobbies dos meios, o que determi-
eie possa ter. É uma questão sempre m ,;to difícil, nou a inexistência desse dispositivo, embora hou-
!alvez, sem solução de consenso para iodos, o pro- - vesse, na ocasião, textos nessa direção. Realmente 
blema da representatividade e da legitimidade dos não há qualquer ponto que defenda o direito do 
Conselhos e, dentro dos Conselhos, dos repre- usuário. Ele está implícito em outros direitos, como 
sentantes de cada categoria Isso ócorre em todas disse bem o Procurador, espalhados no texto consti-
es áreas em que essa questão tem-se colocado. tucional. 

O importante, portanto, dentro dessa idéia de Uma segunda falha observo nesse texta; já 
que o Conselho deva-se instalar, é menos uma analisando sob uma outra ótica, sete anos depois. O 
questão burocrática do que a questão da partilha de art 223 regula a concessão, permissão e al.!!.oriza-
responsabilidades, não apenas no que diz respeito, ção para o serviço de radiodifusão. Não há, poréin, 
como V. Ex" bem destaoou, ao problema da Asses- no nosso texto constitucional, uma alusão sequer a 
seria ao próprio Congresso para a questão das con- um expediente bastante comum nos meios de comu-
cassões, mas sobretudo levando-se em conta a am- nicação: a venda 
plíssima esfera de atuação que a lei conferiu a esse Um concessionário de meio de comunicação 
Conselho, no art 22, em que quase tudo está dentro que, para obter a concessão, segundo a lei, passa 
do ãmbito da sua manifestação, embora sem ser por um crivo tão grande não tem qualquer limitação 
t;ma manifestação de caráteir definitivo; é sempre na no momento de vender. E efn relação ao comprador, 
condição de um órgão auxiliar. Principalmente na não há os cuidados estabelecidos para a concessão. 
formulação dos modelos de acompanharnento do Esse é um ponto sobre o qual deveríamos meditar, 
cumprimento ou não dos princípios constitucionais porque é muito comum, ou muito mais freqUente do 
do art. 221 é qu,e a questão se colocaria que se imagina, a venda do meio de comunicação, 

No outro aspecto do problema que foi tão bem sobretudo tendo em vista os orilêrios pelos quais, no 
levantado pelo· Senador Arthur da Távola, também remoto ~do, foram distribuídos os canais - já 
concordo em que o importante·é considerar esse que desde a gestão do.Ministro Hugo Napoleão em 
princípio da complementariedade dos sistemas, que diante houve um grande controle sobre essa maté-
está no caput do art 223. Desde que haja essa pro- ria, que dura até hoje. O fato é que se processou 
porção e, portanto, se possa encontrar canais de nesse campo, desde• esse tempo, um sem número 
convivência de interesses nesses três aspectos, isso de vendas para pessoas que não estayam habilita-
pode ser exigido do sistema como um todo, ou de das se se levasse em conta o nível de exigências 
cada órgão, ou de cada setor em particular. que se tinha para o concessionário. ESse então é 

Os sistemas de monitoramento e de acampa- um outro ponto que, juricfiCarnente,- merece a nossa 
nhamento poderão ter essa flexibilidade com a resul- reflexão. 
~nte que se deseja, ao invés de se transformar a Outro muito interessante - falo isso apenas 
çues·mo nüm embate sempre de in"-:""o;:;'.;:J de uns como exemplo- é o§ 22 do art 223, que diz: 
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"Art 223 ................................................. . 
§ 2". A não-renovação da concessão ou per

missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 
dois quintos do Congresso Nacional, em votação no
minal". 

Aqui houve uma vitória formidável dos chama
dos lobbies ligados aos meios de comunicação. No 
texto original que eu apresentara corno Relator, ha
via um enfoque distinto, um enfoque de elaboração 
de critérios para a renovação e não critérios para a 
não-renovação. 

Eram critérios para a renovação, desde logo, o 
respeito comprovado à legislação pertinente. O no
bre Senador citou a questão hoje dessa legislação 

· que está sob a jurisdição das delegacias regionais 
do Ministério das Comunicações. 

Reparem os Srs. Senadores que não há refe
rência alguma na nossa ConslitUção relativa aos cri
térios para a renovação. Ao contrário: a não-renova
ção é que tem que passar por um quorum de dois 
quintos. 

Essa foi uma das conseqüências da disputa 
acendrada que se deu no momento pela questão do 
conselho. Enquanto se discutiu o conselho, assim 
corno eu fú capaz de fazer passar esses critérios 
corno os da complementaridade do sistema público, 
privado e estatal, que democratiza a oferta de comu
nicação, sem dúvida, no País, e esses quatro itens 
do art 221, os grupos de pressão ligados às emisso
ras, com muita habilidade, souberam colocar essa 
aparentemente inocente expressão da não-renova
ção que precisa de dois quintos, quando o que seria 
de se esperar no sistema de concessões é que a re
novação, para ser concadida, tivesse que ter alguns 
embaraços. Mas não, os embaraços são para a não
renovação. 

De maneira que tem-se praticamente hoje a re
novação corno automática. Em primeiro lugar, pela 
própria força dos meios; em segundo lugar, pelo falo 
de que grande parte da composição da casa é de 
proprietários de meios de comunicação - trata-se de 
uma bancada bastante poderosa e que, ainda, com 
todas as restrições sobre a votação em causa pró
pria do texto constitucional, não tem problema algum 
em votar essa maléria sempre que ela aparece. __ _ 

Então, a não-renovação, praticamente, se tor
nou impossível. Como conseguir dois quintos para 
uma não-renovação em voto nominal? Ora, saben
do-se do poder de pressão que os meios de corruni
cação têm sobre a classe política. .. 

O SR. PEDRO SIMON- A aprovação é ... 

O SR. ARTUR DA TAVOLA- Trata-se da não
aprovação. 

.. O SR. PEDRO SIMON - A aprovação Onaudí
vel) . 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Não está tratado 
aí. É justamente o que estou ... 

O SR. PEDRO SIMON- A votação é por voto 
simbólico? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Não. É nominal. 
Melhor dito ... 

O SR. PEDRO SIMON - Se eu quiser fazer a 
renovação, como é que devo fazer? 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Não existe a 
possibilidade da renovação, é para isso justamente 
que estou chamando a atenção: existe a não-reno
vação. Trata-se de uma sutileza do texto constitucio
nal que escapou à plenitude da lucidez no momento 
da sua votação para a qual estou chamando a aten
ção, porque ela merece também a observação da 
nossa Comissão. 

O SR. PEDRO SIMON- (inaudível) 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- O que se apro

va, na realidade, é um projeto de decreto legislativo. 
O SR. PEDRO SIMON - ... Senadores e Depu

tados (inaudível) 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Bom, os que sa
biam foram vencidos, pórque a idéia da não-renova
ção também vinha encapada num espírito libertário, 
decorrente de um período de abertura após um pe
ríodo autoritário. A idéia de que também não seria lí
cito criar critérios muito rigidos para a renovação - e 
com esse ponto de vista estou de acordo - de vez 
que quem investiu numa atividade, durante dez anos 
em rádio ou quinze em televisão ... 

O SR. PEDRO SIMON - Esse seria um argu
mento forte. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Evidentemente 
que seria necessãrio um argumento muito forte para 
perder, já que fez investimentos etc. e, eventualmen
te, por razões políticas, poderia perder essa conces
são. É uma maléria de mw1o difícil delimitação. mas 
o falo é que saiu de alguma forma favorecida a não
renovação ao invés de_ se estabelecer um critério 
para a renovação. 

Rnalmente a questão do Conselho. 

O SR. PEDRO SIMON- (inaudível) 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Exatamente. 

Nem ao Poder Público deu-se o caráter discri-
cionário de poder impedir uma renovação - por razõ
es de interesse político -, o que entregava ao Poder 
Executivo uma força lotai ne~a matéria. 
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O legislador tenlou colocar o Poder Legislativo 
pari passu com o Poder Executivo nessa matéria, 
mas, como muilo bem disse o Procurador, não es!ão 
delimitados os campos específicos da atuação do 
Executivo e do Legislativo, criando-se af um meio
campo no qual a ação da lei praticamente não se faz 
possível. Tanto o Poder Executivo pode fiscalizar, 
como o Poder Legislativo pode, mas não cabe a ne
nhum em particular. O es[orço do legislador naquele 
ocasião foi trazer para o Poder Legislativo tal prerro
gativa 

O SR. PEDRO SIMON- (inaudíveQ 
O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Por 

favor, para efeito de registro de gravação, pediria ao 
Senador Pedro Simon que falasse junto ao microfo-
ne. ~-

0 SR. PEDRO SIMON - É multo importante o 
que V. Ex" está falando, porque, na verdade, vota
mos por votar. Eu renovo tudo; nãó tenho condições 
de dizer sim ou não. Chega-se à conclusão que fa
zemos uma votação meio grotesca. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Ela passa pela 
Comissão. 

O SR. PEDRO SIMON - Que também não faz 
nada 

O SR. ARTUR DA TÁ VOLA- Não sei. 
O SR. PEDRO SIMON- Eu sei. 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA ·Na Câmara, a 

Comissão fazia um bom estudo sobre a matéria 
O SR. PEDRO SIMON - Acho que o Senado 

nem tem comissão destinada a esse fim. 
O SR. ARTUR DA TAVOLA • No Senado, a 

, Comissão de Educação é competente para tratar do 
assunto. 

O SR. PEDRO SIMON • Na verdade, até já 
analisamos esse aspeclo sob esse ângulo. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA -Lógico. 
O SR. PEDRO SIMON • Alguma coisa tem de 

ser feita 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA • Mas havendo 

quorum para a não-renovação ..• 
Ficou pela metade a intenção do legislador da 

éPoca de passar para o Poder Legislativo o controle 
dessa matéria Há no texlo constitucional uma inten
ção e uma semi-realização. 

O próprio texto referente ao conselho, que foi o 
grande pomo de discórdia, acabou anódino - aliás, o 
procurador aludiu a isso. 

"Para os efeitos do disposlo neste capítulo, o 
Congresso Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o 
Conselho de Comunicação, na forma da lei". Havia, 

na· época, vários· textbs ~imitando as funções do 
conselho; ele tinha funções específicas. Ele era o ór
gão que opinaria diretamente nessa matéria 

O SR. PEDRO SIMON· (inaudíveQ 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA ·Na época da dis-

cussão do texlo constitucional. 
O acordo possível •.. 
O SR. PEDRO SIMON· (inaudível) 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA -·No texlo consti

tucional. 
O SR. PEDRO SIMON- (inaudível) 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Algumas atribui

ções do conselho. 
Não houve acordo para isso; a forma acordada 

foi essa, na qual os defensores do conselho, no fun
do, foram derrotados. Ao mesmo tempo, essa forma 
acabou gerando um conselho não muito bem espe
cificado quanlo ás suas funções, o que toma bastan
te difícil essa matéria 

Então há, portanto, - acredilo eu, ainda - pon
tos a serem desenvolvidos no texto; talvez por 
emendas constitucionais. Esta Comissão, · quem 
sabe adiante, poderá até propor alguma coisa nessa 
direção. 

lsse dito, provocado saudavelmente pela expo
sição do Sr. Procurador, gostaria de fazer a seguinte 
pergunta: sendo matéria de Direito Público aqtilo 
que foi aqti abordado pelo Procurador, não pode o 
Ministério Público ter a iniciativa de ações dessa na
tureza? 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Com 
a palavra, o nobre expositor. 

O SR. ALVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 
- Não só pode como deve e está no ãrnt:-:!o das suas 
atribuições; não só genericamente, na própria defini
ção do art. 127, como no caso do Ministério Público 
Federal, por uma disposição expressa da Lei Com
plementar n'! 75 de 1993. 

O SR. ARTUR DA TÁVOLA - Nesse sentido, 
deixaria como sugestão, que poderia já ser até um 
resultado de trabalho desta Comissão, a lembrança 
sobre o art. 21 da Constituição, inciso XVI: 

"Ar!. 21 •••••..•.•.•.•..•.•..... : ••.•..••..•...••.•••. : ..... 
. XVI - exercer a classificação, para efei

to indicativo, de diversões públicas e de pro
gramas de rádio e televisão". .. 

A Constituição oplou pela classificação~' não 
pela censura, para efeilo indicativo. No entanto, não 
estamos observando respeito algum a esse tipo de 
atividade. Acho que cabe ao Poder Público, no caso 
ao Ministério das Comunicações, a classificação 
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para diversões públicas de programas de rádio e de. 
televisão, porque observo que não se tem respeita
do a questão da classificação em horários. A COI11JEl
tição leva ao abuso dos horários, tomando adutos 
os horários a partir das 16h30min, com programas 
que antes começavam às 20h e que já estão definiti
vamente incorporados em horários de programação 
para adultos, ou pelo menos para adolescentes e 
para adultos.. · 

Isso é um pon!o que, evidentemente, pode me
recer a atenção do Ministério Público, se lhe parecer 
adequado. 

O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Não 
havendo mais quem queira manifestar-se, indago ao 
Dr. Procurador se deseja aduzir algum esclareci
mento ao seu pronunciamento. 

O SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 
- A propósito desse testem1.11ho hislórico do Sena
dor Arthur da Távola, gostaria de registrar a minha 
satisfação, porque talvez só ele tenha entendido tão 
bem como é que esse texto chegou a ser formulado 
da maneira como está 

A respei!o do que está no § 3" do art. 220, que 
diz que lei federal deverá regular diversões e espe
táclios pl.tllicos, cabendo ao Poder PCblico informar 
sobre a natureza deles, faixas etárias etc, esse as
pecto foi bem salientado. Ter essa informação é um 
direito do cidadão. No que diz respeito ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente, parece que há algo 
mais detalhado. 

Outro aspecto da maior importância, que de
penderia de lei, é o que diz o inciso II, ou seja, que a lei 
deve estabelecer os meios legais que garanlam à pes
soa e à fam'fia a possllifidade de se defenderem de pro
gramas ou programações de rá:fio e de televisão que 
contrarie o disposto no art. 221. Aql.i está se dando à 
própria pessoa ou à tanma, como já se dava oo Ministé
rio P(bJ'ICO, a iniciaiva disso. Aql.i há todo um conjl.ll!o 
de identificação de iniciativas que. a patir... _ 

O SR. PEDRO SIMON- (inaudíveO 
O SR. ARTUR DA TÁVOLA- Não se legislou 

ainda sobre a matéria; é uma das falhas ... 
O SR. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA 

- Apenas teria essas observações a fazer. E antes 
de concluir, gostaria de reafirmar que da parte da 
Procuradoria foi uma honra - e muito ·nos gratificou -
poder participar deste diálogo. Gostaríamos de con
tinuar a contribuir para a formação desse sistema. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Hugo Napoleão) - Agra

deço imensamente a valiosa colaboração trazida 
pelo Dr. PJ'O(. ... rador Álvaro Augusto Ribeiro Costa, 

que analisou o assunto sob um ângulo absolutamen
te indispensável ao bom resultado dos trabalhos 
desta Comissão. 

Com estas considerações, renovo os agradeci
mentos e declaro encerrada a presente relJ1ião, 
convocando outra para terça-feira às 14h, que terá 
como expositor o Dr. Munlo César Ramos, da Uni
versidade de Brasma. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta -se a rewião ás 16h10min.) 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DA 
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS, 
DA 1~SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 5Q!. LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 'Z1 DE SETEMBRO DE 1995, ÀS 10:51 HORAS. 

As dez horas e cincoenta e um minutos do ã1a 
vinte e seis de setembro de mil novecentos e noVen
ta e cinco, na sala de reuniões da Comissão, Ala Se
nador Alexandre Costa, reúne-se a Comissãó de As
SllltoS Econõmicos, sob a presidência do Senador 
GILBERTO MIRANDA e com a presença dos senho
res Senadores Ney Suassuna, Onofre Quinan, Car
los Bezerra, Fernando Bezerra, Ramez T ebet, Fran
celino Pereira. Vilson Kleinfbing, Jonas Pinheiro, 
BeiJo Parga, João Rocha, .Carlos Patrocínio, Beni 
Veras: Jefferson PereS,- Pedro Piva. Geraldo Melo, 
Espendião Amin, Leomar Quinlatlilha, Lauro Cam
pos, Eduan:!o Suplicy, Valmir Campelo, Osmar Dias, 
João França. Osmar Dias, Mauro Miranda. Pedro Si
mon, Gerson Camata, Joel de Hollanda, Waldeck 
Omelas, Romero Jucá, José Bianco, Seio Alvares, 
Sérgio Machado. Lucídio Portela, José Eduardo Ou
tra e José Roberto Arruda. Deixam de comparecer 
os Senadores Gilvan Borges, e Sebastião Rocha. O 
senhor Presidente declara abertos os trabalhos dis
pensando a leitura da ata da reunião anterior, que é 
dada como aprovada e, a seguir, comunica que a 
presente reunião destina-se à votação dos dispositi
vos destacados do PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"-115, DE 1993 (N"- 824/91, na origem), que •regula 
direitos e obrigações relativos à propriedade indus
trial" de autoria do Poder Executivo, cujo rela!or, Se
nador Fernando 'Bezerra, teve seu parecer favorável, 
nos termos de um substitutivo aprovado em 14 de 
setembro de 1995, ressalvados os destaques. Pas
sa-se a votação dos destaques são aprovados os 
seguintes dispositivos: emendas n2 07, 15, 23, 
28(CCJ) e 151 (CAE); sub-emendas n" 01 e 
02(CAE). A seguir, o Senhor Presidente submete a 
votação e são aprovados seguintes requerimentos: 
N~ 23-CAE, DE 1995, DE AUTORIA DO SENADOR 
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EDUARDO SUPUC'i', REQUERENDO SEJA CON
VOCADO O BR!GADEIRO MAURO JOSÉ MIRAN
DA GANDRA, MINISTRO DA AERONÁUTICA, E 
CONVIDADOS O DOUTOR ROGÉRIO CÉSAR DE 
CERQUEIRA LEITE, PRESIDENTE DA COMPA
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO POLO DE 
ALTA TECNOLOGIA DE CAMPINAS E O GENE
RAL THAUMATURGO SOTERO VAZ, PARA· 
PRESTAREM INFORMAÇÕES ACERCA DO 
PROJETO "SIPAM/SIVAM"; N° 24-CAE, DE 1995, 
DE AUTORIA DO SENADOR GILBERTO MIRAN
DA, REQUERENDO SEJAM CONVIDADAS AS 
SEGUINTES AUTORiüADES, PARA PRESTA
REM INFORMAÇÕES ACERCA DO PROJETO 
"SIPAM!SIVAM": Federal Aviation Administration 
dos Estados Unidos da América;Convidados: O. 
Hinson, ·Administrador-Chefe; George Donahue, 
Administrador Assistente para Pesquisa e Aquisi
ções; Joseph Dorfler, Diretor do Programa GPS; 
Stanley Rivers, Diretor Delegado do Serviço de 
Vias do FAA.Department of Defense da Austrália 
(DoO) Convidados: Ronald Dicker, Chefe do Proje
to JINDALEE ,Chris Sieben, Diretor Técnico do 
Projeto JINDALEE Telecom da Austrália, Convida
do: Dr. Bob Jarrott, Diretor Técnico do Consórcio 
Telecom para o JINDALEE Project NIIDAR - Insti
tuto Científico de Pesquisa em· Comunicação de 
Longo Alcance de Moscou Convidados: Yuri J. 
Abramovitch, Professor do Instituto Politécnico de 
Odessa e responsáVel pelo desenvolvimento técni
co da unidade de OTH de KOMSOMOLSK e con
sultor do Consórcio Telecom da Austrália; Fyeder 
F. Evstratov, Chefe do Programa de Desenvolvi
mento de Radares do NIIDAR; Department Of De
fense dos Estados Unidos da América Convidado: 
Brian Sherman, Subsecretário Assistente do Drug 
Eilforcement and Support. N" 25-CAE, DE 1995, 
DE AUTORIA DO SENADOR GILBERTO MIRAN
DA, REQUERENDO SEJAM CONVIDADOS OS 
RESPONSÁVEIS PELOS PROGRAMAS DE PES.. 
QUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) NAS SE
GUINTES EMPRESAS INTERNACIONAIS E CIEN
TISTAS BRASILEIROS, PARA PRESTAREM lN-· 
FORMAÇÕES ACERCA DO PROJETO "SIPAM/SI
VAM": 1. Empresas internacionais: a) General Elec
tric Company - Marconi (GEC!MARCONI) do Reino 
Unido; b)Hughes Aircralt Company dos USA; c) Ge
neral Electric Corporation dos USA; d) R"!ytheon 
Company dos USA; e)Thomson S.A da França; I) 
Westinghouse Corporation dos USA e, g) Lockheed 
Technology dos USA2. Cientistas brasileiros: USP
Universidade de São Paulo Convidados: Professor 

José Goldenberg, ex-Ministro da Ciência e Tecnolo
gia e Educação e ex-Reitor da USP; Professor Ro
gério Cézar de Cerqueira Leite, Catedrático da USP. 
lnstill,l1o Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 
Convidado: Professor Márcio Nogueira Barbosa, Oi
retor-Geral do INPE. Nada mais havendo a tratar, 
Sua Excelência encerra a reunião às treze horas e 
cincoenta ecinco minutos, lavrando eu, Dirceu Vieira 
Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, 
será publicada em conjunto com suas notas !aqui
gráficas. Senador Gilberto Miranda Batisla 

Presidente da Comissão 

Reuniao 27-9-95 -1 Oh50min 

Presidente: Senador GilbertD Miranda 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Sr"s 

e Srs. Senadores, está aberta a 32ª reunião da Co
missão de Assuntos Econômicos, que vai apreciar o 
projeto que regulamenta marcas e patentes.· 

Esta Presidência pretende adotar o seguinte 
critério de trabalho: o autor da emenda tem um mi
nuto para falar sobre ela, e o Relator tem um minuto 
para acatar ou não a emenda. Este é o tempo máxi
mo. Peço a todos os Srs. Senadores que compreen
dam que há mais de 120 emendas. Se cada um falar 
mais de dois minutos, teremos cinco ou seis horas 
de reunião. 

Será franqueada a palavra aos Srs. Senado
res, mas peço também a todos que, ao encaminhar, 
sejam o mais breve possível, porque a matéria é do 
domínio de todos. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. 
Requerimento nº- 1, Emenda nº- 4, art 6º-, caput. 

V. Ex• tem a palaVra por um minuto, Senador 
Ney Suassuna. 

O SR". NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, não 
vai ser lido o texto de cada emenda, como é feito 
normalmente na CCJ e no Plenário? 

O SR. PRESIDENTE (GilbertO Miranda) - To
dos os Srs. Senadores têm uma Cópia das emendas 
e poélerão acompanhar por ela. Rca muito mais fá.. 
cil. Ler as 130 emendas eu acho que é impossível. 
Creio que todos têm ·as emendas à mão, •e eu direi 
qual é a emenda e qual é o artigo, o que facilitará 

O SR. NEY SUASSUNA - O texto da emenda 
diz o seguinte: 

"Dê-se ao inciso IX do art 10 a seguinte reda
ção: Toda e qualquer parte de seres -vivos ou mate
rial biológico, inclusive o genoma, ainda que isolado 
da natureza, e os processos biológicos naturais." 
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Esta é a nossa colocaÇão. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Não. 

É a Emerida nº- 4, que modifica o caput do art. 6". 
V. Ex" tem todo o tempo para se organizar. 
O SR. NEY SUASSUNA - É o seguinte o texto 

da emenda: 
· "Dê-se ao caput do art. 6" a seguinte redação: 

Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será 
assegurado o direito de obter patente que lhe garan.
ta a propriedade e uso exclusivo, nas condi?)es es
tabelecidas por lei. • 

Está na página 2. É o Requerimento nº- 1 , 
Emenda n" 4. 

No nosso, Presidente, nós acrescentamos a 
expressão •e uso exclusivo". 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Relator. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
te, nós rejeitamos a emenda por entender que é re
dundante e desnecessária a expressão, uma vez 
que o uso exclusivo é atributo inerente ao próprio di
reito de propriedade e, portanto, não precisa ser ex
plicitado. 

O texto, como veio da Câmara foi acrescido 
dessa expressão, que eu rejeito. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -A pa
lavra está franqueada aos Srs. Senadores. (Pausa) 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os que estão de acordo com o parecer do Re

lator permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado, com o voto contrário dos Senadores 

José Eduardo Outra, Ney Suassuna, Onofre Quinan 
e lauro Campos. 

Rejeitada a emenda 
Requerinieritri nº- 02, Emenda nº- 05. O autor da 

emenda é o Senador Ney Suassuna Modificativa 
Art. 6", § 4" . 

Concedo a palàvra ao Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA - Peço, Sr. Presiden

te, que seja nomeado e qualificado o inverrtor. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con

cedo a palavra ao Relator, Senador Fernando Be
zerra 

O SR. FERNANDO BEZERRA - O parecer é 
pela rejeição. 

(Prrcede-se à leitura de parecer.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. · 

Em votação. 
Os que estão de acordo com o parecer do Re

lator permaneçam sentados. (Pausa.) 
Voto contrário...dos Senadores Ney Suassuna, 

José Eduardo Outra e Laura Campos. 
Requerimento nº- 03, Emenda nº- 150, dó ·se

nador Eduardo Suplicy, modificativa ao inciso IX 
do art. 9". 

Não estando presente o autor, eu pediria que o 
Senador José Eduardo Outra defendesse a emenda. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Inicialmen
te, gostaria de fazer uma correção, porque aqui se 
diz que dá redação ao inciso IX do art. 9", quando o 
correto é inciso IX do art. 1 O. 

Essa emenda leva em consideração as preocu
pações colocadas nos debates públicos efetuados 
nesta Comissão, particularmente pelo representante 
da CNBB e pelo representante da Confederação Na
cional da Agricultura 

Nós sabemos muito bem que, quando se dis
cute a questão de patenteamento de seres vivos, 
exige-se do legislador uma cautela muito grande, na 
medida em que essa questão pode provocar reper
cussões profundas do ponto de vista ... 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Eu 
pediria a todos os presentes que mantivessem silên
cio, cu não teremos a oportunidade de ouvir o 8e;;a
dcr Du!:ra. 

Pergunto ao Senador Eduardo Suplicy, que 
acaba de chegar, se deseja usar da palavra. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Não, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
tinua com a palavra o Senador José Eduardo Outra. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obri
gado, Sr. Presidente. 

. Como eu estava dizendo, essa questão de pa
tentearnento de S!ll'eS vivos exige uma cautela muito 
grande por parte do legisladQr, principalmente em 
relação à definição de microorganismos, e, no nosso 
entendimento, o aluai relatório não contempla essa 
nossa preocupação. 

Em função disso, nós estamos apresentando 
essa emenda incluindo a questão do genoma, já 
que, do- nosso ponto de vista, é indispensável a in
clusão de "genoma e seqüências genéticas" para 
tomar clara a impossibilidade de patenteamento da 
vida, se é esta a intenção desta Comissão. 

Além disso, com relação à questão dos micro
organismos, estamos apresentando o parágrafo úni-
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da, Laura Campos, Osmar Dias, Valmir Campelo, 
Jefferson Péres e Onofre QLinan. 

Aprovado o texlo do Relator. 
(Apartes paralelos.) 
Para evitar dúvidas, vamos proceder à votação 

nominal. 

(Procede-se à votação) 

A Presidência adolará o seguinte princípio: 
quando o resultado de uma votação for como esta, 
de 1 o a 09, o Presidente abster-se-á de votar, por
que senão terá sempre a· condição de empatar. 
Creio que isso facilita, tendo em vista que esta maté
ria ainda vai a Plenário, e não criaríamos polêmica 
maior. Portanto, só votarei no desempate. 

Aprovada a emenda do Senádor Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidenle, que

ria apresentar um requerimen!o, nos termos regi
mentais, solicitando preferência para a votação dos 
Destaques n2s 6, 16, 23, 30, 38, 49, 50, 112 e 115, 
porque São os importantes; teríamos, com Ioda a 
certeza, mais produtividade. 

O SR. PRESIDENTE (GHberto Miranda) - Se
nador Ney Suassuna, não tem amparo regimental, a 
não ser que se retirem lodos os demais. Como eu 
não acredito que serão retirados, vamos seguir esta 
ordem, que facilita a apreciação dos Srs. Senadores 
e a pauta que temos. 

Passa-se à apreciação do Requerimento n2 5, 
Emenda no 8, do Senador Ney Suassuna, modificati
va, no art. 1 QO., inciso IX. 

Com a palavra o autor da emenda, Senador 
Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA - A nossa colocação, 
' Sr. Presidente, é que é mais restritiva Como se tratrj 

de assunto ainda embrionário e que pode nos Criar 
problemas, não só no campo da agriculrura, mas 
também no que se refere ao nosso patrímônio gené
tico, acreditamos que essa expressão "tal como•, in
serida pelo Reléi!or, cria uma amplidão. Ficamos, en
tão, com a mais restritiva, fazendo a inclusão da ex
pressão •genoma•, mas principalmente retirando a 
expressão "tal como•. . 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Fernando Bezerra 

O SR. FERNANDO BEZERRA -A nossa posi
ção é pela rejeição. 

A emenda do nobre Senador Ney Suassuna foi 
rejeitada por colidir com o TRIPS. Ao restringir, 
substancialmente, a abrangência do que pode ser 
considerado como microorganismo, não fazendq dis
tinção entre material biológico resultante de expe-

riências e pesquisas laboratoriais e aquele jã e~is
'tenle no . .meio arnbieple, flUe não fora objeto das 
açõás humanas· modificadoras ou criadoras e que, 
coino tal, não pode ser considerado invenções e me
ras descobertas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) • Em
discussão o relatório. (Pausa.) 

Não havendo quem queira fazer uso da pala
vra, encerro a discUSsão. 

Emvotação. . 
Os Srs. Senadorés que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovado, com o volo contrário dos Senadores 

Onofre Qtinan, Valmir Gampelo, Carlos Bezerra, -
Laura Campos, Eduardo Suplicy e Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidenle, peço _ -
a palavra para uma questão de ordem. 

· O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con- -~ 

cedo a palavra, para uma questão de ordem, ao no
bre Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, o que 
está sendo votado, nesle momento, são as emendas. 
Entao, a preferência é daS emendas, e não do Relãtó
rio. O Relatório jã foi votado, na reunião passada, e eu 
pediria que houvesse a inversão •• 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - A _ 
Mesa acãta o pedido de V. Ex• e inverterá a pauta. -
Vai ser interessante, porque haverã muito mais Srs. 
Senadores em pé. 

O SR. NEY SUASSUNA- É bom para a saúde. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Item ô: 
Requerimenlo no 6, Subemenda O 1, do Sena- -

dor Ney Suassuna, modificativa, no art. 1 O. inciso IX. 
Com a palavra, o Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA - Insistimos, Sr. Presi

dente, em que é o mesmo assunto ar.iarior. A ex
pressão "tal como' não se encontra no acordo do 
GATT e, por isso, não debatemos no anterior, por
que amplia Preferimos que ela seja restrita por esta _ 
razão, porque, como temos um grande patrimônio 
genético e preocupação com microorganismcs, é im
portante, mas muilo importanle mesmo que façamos 
a restrição nesta conceituação. · 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Fernando Bezerra. 

O SR •. FERNANDO BEZERRA - Pela mesma 
razão, rejeito a emenda porque ela colide com o 
TRIPS, que determina, de forma clarfssima. o paten
teamento de microorganismos. E ao restringi r;;'Subs
tancialmente a abrangência do que pode ser consi
derado como microorganismo, não fazendo distinção 
entre os materiais biológicos resultantes de e"pe- · 
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co, estabelecendo que o Poder ExecutivO apresenta
rá proposição legislativa sobre a aplicação dos prin
cípios de proteção da propriedade intelectual relati
vos a microorganisrnos e a processos blolealológi
cos, a partir, de 12 de janeiro do ano 2000. Entende
mos que essa emenda possibilita uma maior unifor
midade entre.a Lei de Patentes aprovada pela Ar
gentina e a que poderia ser aprovada pelo Brasil. 
Entre esses~ dois países integrantes do Mercosul é 
fundamenfaf a uniformidade em relação a esses as
pectos. 

Entendemos que o relatório elaborado pelo 
üustre Senador Fernando Bezerra não contempla 
essas preocupações, que deveriam estar resguarda
das a partir da deliberação de matéria tão pofêmica 
como esta. 

·O SR. PRESIDENTE (Giberlo Miranda) - Se
nador José Eduardo Outra, estou pedindo para a as
sessoria verificar se a emenda não está prejudicada, 
tef!do em vista que foi colocado art 9'L quando o cor
reto seria art 1 O. Caso esteja prejudicada, terá pre
ferência a do Senador Ney Suassuna A assessoria 
está verificando, e, enquanto isso, podemos ganhar 
tempo e ouvir o Relator, em caso de não estar preju
dicada a emenda 

Com a palavra o Relator Fernando Bezerra 
O SR. FERNANDO BEZERRA - Com relação à 

emenda que dã nova redação ao§ 9" do art 9", de au
toria do Senador St.plicy, n6s opinamos pela rejeição. 

(Leilura de parecer.} 

Eu aqui apenas repito o que foi acordado no 
TRIPS. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Não 
colocarei em votação, porque a assessoria me infor
ma que a emenda está prejudicada, porque teve 
erro de redação. Quando da ,redação, ao irrvés de 
colocarem art 1 02, colocaram art 99-. Logo, ela está 
prejudicada · 

Passamos ao próximo item da paula 
Requerimento n" 4, Emenda n" 7, do Senador 

Ney Suassuna, modiliCativa do art 102, inciso 8º. 
Com a palavra o Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA- A nossa colocação é 

no sentido de que seja colocado •seres vivos", por
que o Relator colocou só animais. Queremos colocar 
•seres vivos•, para que inclua plantas, inclusive por
que isso vai ter um reflexo muito grande na lei de 
cultivares. Por essa razão, pedimos a modificação, 
colocando "diagnóstico para aplicação em seres vi
vos•, e só fazemos a exceção lá na frerrte, em •m;. 
croorganismo transçrP 1ico". 

Essa é a nossa colocação. O GATT não proíbe 
·iSso, permite que seja assim. Não há razão para res
tringirmcis, quando podêmos ·generalizar, colocando 
"seres vivos", para que aí estejam incluídas as plan
tas, urna vez que essa vai ser uma guerra mtito 
grande entre os paí~es, no futuro. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Relator. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Eu estou per
cebendo um equívooo aqui. Destaque n" 4 da Emen
da n" 7. do Senador Ney Suassuna: "Dê-se ao inciso 
VIII do art 1 O a seguinte redação: 

"Inciso VIII: Técnicas operatórias ou cirúrgicas 
e métodos terapêuticos ou diagnóstico para apflca
ção em seres vivos. • 

~ O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Se
nador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA - É isso mesmo. Es
tou colocando a expressão "seres vivos•, ao invés 
de restringir, como foi aprovado na CCJC. 

O SR. FERNANDO BEZERRA • No art. 18, no 
inciso !V, eu coloquei: •métodos diagnósticos, tera
pêuticos e cirúrgiCos para tratamento de seres hu
manos ou de animais". 

O nobre Senador quer que inclua vegetais em 
diagnósticos terapêuticos e cirúrgicos para tratamen
to de seres humanos ou de animais. 

A emenda foi rejeitada. Isso. em função de me
lhor adequação em relação ao TRIPS. 

Os conceitos de irrvenção e de patenteabilida
de têm significados distintos. Nem toda criação ou 
inovação é definida como irrvenção. Assim como al
gumas irrvenções. tecnicamente assim considera
das,. não merecem aprovação nesta lei que tutela 
apenas aquelas destinadas à utilização industrial. 
Na hipótese em exame, trata-se, sem sombra de dú
vida, de material não patenteável, nos termos do art. 
27, III, a, do TRIPS, sendo de todo conveniente alo
car-5e faf inciso no art 18, conforme emendas 171 e 
176, que apresentei e acabei de ler. 

Meu voto é pela rejeição. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - O 

Relator rejeita a emenda 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira fazer uso da pala

vra, está encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o 

Relator permaneçam sentados. (Pausa) 
Votos contrários dos Senadores Ney Suassu

na, Carias Bezerra, Eduard~ SUplicy, Mauro Miran-
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O SR. NEY SUASSUNA - Aqui, Sr. Presidente, transcrevo integralmente o texto da Convençãó .de 
deixamos "qualquer tipo de indústria" por ser mtito Paris, que o Brasil assinou. Se for do entendimento 
mais amplo, senão seria retirada inclusive a área de desta Comissão uma modificação do texto, eu não 
fazendas, etc. Quanto à definição, também acredita- tenho nada a opor. 
mos que clarifica mais o texto e deixa mais genérico, O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - An-
neste caso, porque é importante que fique mais ge- tes de franquear novamente a palavra, creio que to-
nérico. dos entenderam. Se ternos um acordo internacional 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com assinado, se nós modificarmos, temos que rever 
a palavra o Relator. · esse acordo. · 

O SR. FERNANDO BEZERRA - A emenda foi Em discussão. 
rejeitada para se adotar o disposto no PL 115. Esta O SR. NEY SUASSUNA - Não me consta, Sr. 
texto coaduna-se com a Convenção da União de Pa- Presidente, que tenha que se rever o acordo. 
ris que, em sua Revisão de Estocolmo, em 1967, no O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
art 1 Q, inciso III, estabelece uma orientação de que a palavra o Senador Ney Suassuna 
propriedade industrial deve ser entendida em sua · O SR. NEY SUASSUNA - Não consta que te----
acepção mais ampla e in verbis. A propriedade in- nha que se rever o acordo. É apenas uma amplidão 
dustrial, entende-se na mais ampla acepção, aplica- maior na definição. 
se não só à indústria e ao comércio propriamente O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
dito mas tarrt>ém às indústrias agrícolas e extrativas a palavra o Senador José EdUardo Outra 
e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Temos, 
Então é a manutenção de um acordo do qual o Bra- também, que levar em consideração o GATT. A pro-
si! é dos subscritores mais antigos, no mundo. posta do nobre Relator avança em direção à delibe-

0 SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em ração do GATT. 
discussão. O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 

Com a palavra o Senador José Eduardo Outra discussão. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi- Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

dente, são requisitos para a concesSão de patentes O SR. EDUARDO SUPLICY - Qualquer tipo de 
à apfocação industrial. A emenda do nobre Senador indústria já satisfaz o acordo. É importante a aprova-
Ney Suassuna define que •a invenção e o modelo de ção do destaque do Senador Ney Suassuna 
utilidades são considerados susceptíveis de aplica- O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
ção industrial quando possam ser utilizados em discussão. 
qualquer tipo de indústria". E retira a expressão 'in- Com a palavra o Senador Geraldo Melo. 
clusive agrícola e extraliva e de produtos rnanulatu- O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, o 
rados ou naturais". Ora, se permanecer essa última Relator se manifestou dizendo que para a manuten-
expressão, como pretende o Relator, estaríamos in- ção da espinha porsal do seu relatório essa altera- · 
ventando a indústria dos produtos naturais que, não ção não era substantiva.. Ele próprio declarou que 
sendo a floresta amazOnica, só poderia estar se re- está de acordo. E corno V. Ex~ tem insistido na gran-
ferindo à produção de sementes. No meu entendi- de pauta que temos pela frente, creio que se poderia 
menta, a insistência em manter esses termos acaba chegar a um entendimento entre as duas correntes. 
revelando a intenção do Governo e do Relator, que E não há nenhuma questão essencial em jogo, não 
normalmente tem sido negada, que é o patentes- vejo motivo para não se acolher. • 
menta de sementes .. Portanto, entendemos que é de O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
fundamental irnportãncia a aprovação da emenda do a palavra o Relator. V. Ex" aceita as ponderaçõe!S do 
nobre Senador Ney Suassuna.. Senador Gerai!:Jo Melo? 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Eu e O SR. FERNANDO BEZERRA - Eu gostaria 
o Senador Jefferson Péres agradecemos a Roresta apenas de ler o texto integral como ele se encontra 
Amazõnica. na Convenção de Paris, no Acordo de. Estocolmo em 

Com a palavra o Relator. 1967. Diz o art 1Q, inciso III: · 
O SR. FERNANDO BEZERRA - Eu não tive A propriedade industrial entende-se na mais 

nenhuma intenção e um dos princípios que . adotei, ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao 
quando elaborei meu parecer. Foi o respeito aos comércio propriamente dito, mas também às indús-
acordos que foram assinados pelo Brasil. Eu apenas Irias agrícolas e extrativas e a todos os produtos ma-
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riências e pesquisas laboratoriais daquele jã existen
te no meio atl)biente e que não toram objeto das 
ações humanas modificadoras ou criadoras e que, 
como ial, ·não podem ser considerados invenções e : 
sim meras descobertas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados, lembrando que houve inver
são de votação. (Pausa.) 

Aprovada a emenda do Senador Ney Suassuna 
O SR. FERNANDO BEZERRA - Eu só não en

tendi como é que a mesma emenda, de um texto ab
solutamente semelhante, acabou de ser aprovada e 
a outra acabou de ser rejeitada. Mas é uma decisão 
que eu respeito. 

O SR. NEY SUASSUNA - São textos diferen
tes. Uma tem "inclusive e tal" e a outra não tem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Al
gum dos Srs. Senadores tem alguma divergência? 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Pela ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, 
pela ordem. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - A matéria 
foi votada 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Não, 
o voto não serã modificado, Senador José Eduardo 
Outra. Como temos ainda mais cem votações, per
gunto se algum dos Srs. Senadores tem alguma dú
vida para continuarmos votando desta maneira 

Sem dúvidas. 
Passamos ao item 7. 
O. SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, eu 

retiro esse ~em. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - O 

Senador Ney Suassuna retira esse item. 
Requerimento n2 8, Emenda n"- 11, de autoria 

do Senador Ney Suassuna, modificativa do art. 12, 
inciso I. 

Com a palavra o Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA -Aqui, Sr. Presidente, 

o inventor precisa fazer oficialmente o desvenda
menta de sua invenção. E essa é a nossa coloca
ção, que precisa ser uma colocação oficial e não 
aleatória, sem ser de modo oficial. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Relator. 

. O SR. FERNANDO BEZ!:Bi-'iA - Pela rejeição, 
Si. Presidente. A emenda foi rejeitada por enfraque
cer a proteção ao inventor q~,;e, ainda que não reali
ze demonstrações em entidades científicas ou exibi
ções em exposições oficiais, oficialmente reconheci-

. das, deve fazer jus ao período de graça, sob pena 
de restar afrontado o princípio do tratamento isonô
mico, que goza de respaldo constitucional. 

O SR. PRESlDEii!TE {Gilberto Miranda) : Em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Reje~a a emenda do Senador Ney Suassuna. 
Requerimento nº- 9. 
O SR. NEY SUASSUNA - Eu a retiro, Sr. Pre

sidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Reti

rado o Requerimento n"- 9. 
Requerimento n"- 1 o. Einenda 1 ~. de autoria 

do Senador Ney Suassuna, modificativa do art 13. 
Com a palavra o Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA - Colocamos essa de

finição por acreditar que seja melhor do que a de ati
vidade inventiva Ela explicita mais o texto, dando 
maior clarificação, maior entendimento e melhor 
compreensão. 

O SR. PRESIDE~JTE (Gilber.to Miranda) - Com 
a palavra o Relator. 

O SR. i"ERNANDO BEZERRA - Pela rejeição, 
uma vez que a emenda coloca em um mesmo artigo 
dois institutos jurídicos distintos, contrariando melhor 
técnica legislativa 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) .:-Em 
discussão. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com a 

emenda do Senador Ney Suassuna queiram perma
necer sentados. (Pausa) 

Rejeitada a emenda, Senador. 
Passamos para a 11 ª· 
O SR. NEY SUASSUNA- Retiramos a 11•. Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Reti

ra a emenda o Senador Ney Suassuna. 
Décima segunda, Emenda n"- 15, Senador Ney 

Suassuna, modificativa no art 15. - -
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nufaturados ou naturais.• - Po'r ·exemplo, vinhCls; 00'
reais, tabaco em folha, frutas, animais, minerais, 
água minerai, cervejas, -flores, farinhas, etc. 

Se não houver nenhuma implicação relativa ao. 
nosso País em relação a esses acórdos internacio
nais que foram firmados, eu não teria, pessoalmen
te, nenhuma restrição em relação à retirada do texto. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - V. 
ExA, então, acata a emenda do Senador Ney Suas
suna? 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Pessoalmen
te, me pautei por um principio, que foram os acordos 
internacionais. Não acho que eu deva me manifes
tar. Eu apenas não vou me sentir constrangido se 
houve modificações, mas não quero propor, uma 
vez que foi o meu principio, que se modifique nesta 
Comissão um acordo que o Brasil assinou lã fora e 
que vem honrando até agora. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
dicussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que estão de .acordo com a 

Emenda do Senador Ney Suassuna, queiram per
manecer sentados. (Pausa) 

Aprovada 
Passa-se ao item 132. Emenda nº- 16, Senador 

Ney Suassuna, modificativado arl162, § 12. · 
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, eu 

havia feito o voto em separsdo, mas pedi destaque .. 
para muitos itens. Jã debatemos com o Senador 
Fernando Bezerra, do PMDB, tivemos vários outros 
entraves e eu me convenci de alguns. 

Retiro de pauta as Emendas nº-s 13 e 14, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Reti
radas de pauta as Emendas nº- 13 e 14. 

Passa-si! à Emenda no. 31, subemenda, nº- 05, 
do Senador Ney s'uassuna, modilicativa 

Requerimento n<rf5, Emenda nº-19, de autoria 
do Senador Ney Suassuna, que medifica o arl 152, 
§ 4", supressiva 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA -Sr. Presidente, nes

se artigo é dado um prazo diferenciado para estran
geiros e para nacionais. Os nacionais têm um prazo 
menor do que os estrangeiros, que têm 60 dias. Ora, 
eles jã têm avanço tecnológico, a potência, são mul
tinacionais. Então,. não hã por que diferenciar, dando 
prerrogativas a estrangeiros. Que sejam iguais aos 

.... nacionais. Por-isso; pedimos que seja_suprimido 
para ficar em iguais condições ao nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Relator. 

.. O SR. FERNANDO BEZERRA - A emenda foi 
anexada e resolvemos adotã-la de acordo com o 
que foi estabelecido no §12 a respeito de depósitos 
de pedidos internacionais, exigindo-se apenas a 
apresentação da tradução simples da documentação 
da origem, consoante nonnas de Direito Internacio
nal às quais aderiu o Brasil. 

Novamente, aí, hã o respeito às normas inter
nacionais. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. 

Não havendo quem queira discutir, passa-se à 
votação. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
com a emenda do Senador Ney Suassuna queiram 
permanecer sentados. (Pausa) 

Rejeitada 
São mais ou menos 13 votos favoráveis ao Re

lator. Somos 27. 
Requerimento nº- 162, Stbemenda nº- 02, Sena

dor Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA - Por que não fazer 

nominal, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Po

demos fazer nominal, Senador; não hã problema al
gum. 

São 13 votos favoráveis e o Presidente não vo
tando, é maioria 

{Procede-se à votação) 
O resultado foi 13 a 1 o, com o Relator. A Presi

dência esteve certa 
Passa-se ao Requerimento nº- 16, Subemenda 

nº- 02, Senador Ney Suassuna, caput, modificativo, 
art 18, inciso III. 

Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, esta 

co~ementa.a que acabamos de aprovar, que foi o 
inciso X, onde tivemos um .destaQue aprovado, aliás, 
o art 1 o, inciso IX, e trata-se de um pedido da 
SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, que ampHa, faz uma definição mais adequa
da do artigo no que se refere a microorganismos. 

Então, é uma complementada que toi aprovada. 
· O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con

cedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra. 
O SR~ FERNANDO BEZERRA- O arl18, diz 

o seguinte: • ... não são patenteáveis" e no inciso III, . 
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como no tex1o original, •seres vivos, exceto microor
ganisrnos•. 

O Senador Ney Suassuna, diz: •o todo ou parte 
dos seres vivos, inclusive microorganfsrnos, quando 
desvinculados de um processo industrial específico". 
Ou seja, o Senador Ney Suassuna admite o paten
teamento de microorganismos desde que seja por ' 
um processo industrial específico. Não tem nada a 
ver com a votação an1erior. 

A minha posição é de rejeição. Essa subemen
da foi rejeitada por seu caráler reslritivo que colide 
comoTRIPS. 

Mais uma vez, queria renovar aqui a minha po
sição de respeito aos acordos in1emacionais assina
dos pelo Brasil e que foram homologados pelo Se
nado Federal, em 14 de dezembro de 1994. 

O SR. PRESIDENTE (Giberto Miranda) - Pedi
ria Silêncio a todos os Srs. Senadores presentes. 
Aqueles que tiverem interesse em conversar que 
saiam da sala 

O SR. FERNANDO BEZERRA -O TRIPS que 
não perm~e quaisquer restrições quanto ao palen-
1eamento de microorganismos. Obedecido o requisi
to da novidade, passe inventivo e aplicação indus
trial, os microorganismos deverão ser paten1eados. 

Ainda mais, entende es1e Relator que o palen
teamento na área de biotecnologia é absolutamen1e 
poswo para o Pais, haja vista que es1e setor no 
Brasil regis!Ja números específicos, demonstrando 
capacidade competWa e boas perspectivas de de
senvolvimento, desde que seja assegurada a prote
ção à atividade inventiva 

Gostaria apenas de acrescentar que, atual
men1e, o Brasil patenteia microorganismos e que há 
nesta área, no IPI, cerca de 700 pedidos de regis
tros, a maioria já concedidos. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presiden1e, peço 
a palavra para a réplica 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - An-
1es de passar a palavra a V. Exf., vamos nos enten
der - ou ficarí!lo somente Senadores na Comissão -
para que os trabalhos sejam realmente realizados. 
Faltam ainda 1 oo emendas para serem apreciadas. 
Se ficarmos nesse tipo "mercado de peixe" não será 
possível. Temos sessão plenária às 1 4h30min. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA - O TRIPS, Sr. Presi
dente, permite regulamentação. Não há por que se 
dar genérico o palenteamento de microorganismos, 
com efeito guarda-chwa, podendo fazer tudo, se pu

, ~ermos restringir. Isso eu busquei ver em outros pai-

ses que fizel<llil o mesmo. Restringiram, até porque 
o Trips prevê revisão em _qua!J:o anos. 

Não há por que se dar o inais se pudermos 
nos precaver, defendendo-nos, com toda certeza, 
da sanha de patenteamento que virá na área de 
biotecnologia " 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Para 
tréplica, concedo a palavra ao nobre Relator. 

0 SR. FERNANDO BEZERRA - t muito sim
ples e gostaria que o Senador Ney Suassuna fizesse 
a leitura do texto do Trips que se refere es1e artigo. 
A nossa divergência nesse ponto - e eu pediria ao 
nobre Senador Ney Suassuna que fosse muito claro 
- propõe o patenteamento de microorganlsmos. A 
modificação é que o microorganismo pa1enteado na 
proposta do Senador Ney Suassuna se destine a um 
único produto industrial. 

Estou me referindo exclusivamente ao Acordo 
Trips. Gostaria que o nobre Ney Suassuna fizesse a 
leitura do artigo a que se referiu. 

O SR. NEY SUASSUNA - t o art. 27, qüe trata 
de microorganismos. Mais adian1e, diz que os paí
ses podem regulamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - O 
Senador Fernando Bezerra lerá o texto. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Art. 27 do 
Acordo TRIPS, item 3: 

"Os membros também podem conside
rar como nãó paten1eáveis: 

· a) Métodos de diagnóslicos 1erapêuti-
cos e cirúrgicos para tratamento de seres 
humanos ou de. animais; 

Isso incluSive já foi objeto de discus
são. 

"b) plantas e animais, exceto microor
ganisrnos e processos essencialmente bioló
gicos para produção de plantas ou animais, 
excetuando-se os processos não biológicos 
e microbiológicos. Não obstante, os mem
bros concederão proteção a variedades ve
getais, seja por meio de patentes, seja por 
meio de um sis1ema sul generis eficaz, seja 
por uma combinação de anos. 

O disposto neste subparágrafo será re
visto quatro anos após a entrada em vigor, 
de acordo com disposwo da OMC." 

Diz que será revisto quatro anos de
pois e manda que seja paten1eado agora 

Sr. Presiden1e, eu gostaria de, mais uma vez, 
dizer, que adotei, como linha e norma, para a elabo
ração do meu parecer essencialmen1e o respeito 
aos acordos internacionais firmados pelo Brasil e, de · 

. . . 
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modo particular, o de Trips, que teve aprovação des
te Senado Federal. . 

O SR. PRESIDENTE (GilberfD. Miranda) - COn
cedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. ·Presidente, es
tamos conscientes de que esta se trata de uma das 
disposições mais sensíveis de 1odo o projeto que es
tamos votando. 

Quero apenas divergir de uina posição que en
volve urna conceituação pessoal que vem sendo fei
ta pelo Senador Ney Suassuna em relação ao Sena
dor Fernando Bezerra. Tenho uma posição, inclusive 
neste particular, que não é· a mesma do Senador 
Fernando Bezerra. No entanto, não posso concordar 
com o uso de expressões que sugerem alguma coi
sa que não tenha sido a convicção do Senador Fei
nando Bezerra de que estava servindo ao melhor in
teresse nacional tenha presidido a sua tomada de 
posição. S. Ex"- optou por urna linha que foi a de 
aprovar as disposições que sejam COOl)atíveis com 
oTRIPS. 

Posso adotar, como qualquer um de nós, uma 
6nha diferente daquela adotada pelo nosso Relator, 
mas, ao optar por um critério, acho que deveríamos 
- podemos até votar contra a posição do nosso Rela
tor - votar respeitosamente em relação a um coOl)a
nheiro que fez um trabalho exaustivo, intenso, difícil, 
complicado e que anunciou a esta Casa que a sua 
posição seria presidida por um critério que foi anun
ciado e que é conhecido por nós. Não somos obriga
dos a votar com o Relamr, mas acho que temos o 
dever de respeitar a posição dele. 

O SR. PRESIDENTE (GilberfD Miranda) - Con
cedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra e, 

· depois, ao Senador Ney Suassuna 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, discordo respeitOsamente da posição do Re
lator. Existem centenas, talvez milhares de cláusulas 
e acordos envolvendo essa questão de lei de paten
tes e, especificamente, neste aspec1D, é a única 
cláusula que prevê inclusive a revisão daqui a 4 
anos, o que significa que essa é uma discussão que 
não está acabada, inclusive no âmbito do T rips 
GATT. 

Ora, se a interpretação dada pelo nobre Rela
tor fosse a única, o Parlamento europeu não teria re
jeitado essa matéria. Portanto, em nome da prudên
cia e respeitando a posição do Relator, entendo que 
o próprio Iam de o Trips prever a revisão desta 
questão daqui hâ quatro anos significa que devemos 
adotar uma posição com maior cautela · 

Voto pela emenda do nobre Senador, _respei
tando profundamente a posição dele. 

O SR. PRESIDENTE (GilberfD Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, em 
hora nenhuma faltamos com respeito e não vamos 
faltar, só que hã mais de uma vertente. 

Não descuOl)ri. o TRIPS em hora nenhuma, 
tampouco a CCJ, ninguém está descumprindo ou vai 
descuOl)rir. 

O SR. PRESIDENTE (Ç3ilberfD Miranda) - Eu 
pediria a V. Ex" e a todos os Srs. Senado.res que 
nos ativéssemos única e exclusivamente no requeri
mento e na emenda Se começarmos com perfuma
ria, não vamos acabar hoje, com 1odo o respeito aos 
Srs. Senadores. 

O SR. NEY SUASSUNA - Não é perfumaria. 
Sr. Presidente. O art. ao. do Acordo TRIPS diz o se
guinte: 

"Os membros, ao formularem ou emendarem 
suas leis e regulamentos, podem adotar medidas 
necessárias para proteger a saúde, a nutrição públi
ca e para promover interesse plblico em setores de 
importãneia vital para o desenvolvimento sócio-eco
nômico e tecnológico, 1esde que as medidas sejam 
coOl)atíveis com o disposto neste acordo-• 

Nada fere essa emenda; pelo contrário, ela é 
restritiva e defende os interesses, a nosso ver. 

O SR. PRESIDENTE (GilberfD Miranda) - Con
cedo a palavra ao Senador Osmar Dias e, depois, 
ao Senador Esperidião Amin. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Preside:nte, na reu
nião passada, levantei exatamente isso que acaba 
de abordar o Senado José Eduardo Outra. Estamos ~ 
legislando em excesso porque estamos legislando 
sobre algo provisório. O Acordo TRIPS, no que se 
refere aos microorganisrnos, é mtito claro. Podere
mos rever a posição e não precisamos estabelecer 
nenhuma norma definitiva agora 

A emenda apresentada pelo Senador Eduardo 
Suplicy estâ sendo discutida em conjunto porque ela 
posterga parii1" de janeiro do ano 2000 o estabele
cimento de regras para patenteamento de microor
ganismos, da forma que propõe o Senador Ney 
Suassuna? É uma pergunta que faço ao Presid~te. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) :Não. 
Estamos apreciando neste momento só a emenda 
do Senador Ney Suassuna 
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O SR. OSMAR DIAS - Então, diante do que 
acabo de expor, ·encaminho favoravelmenle à emen
da do Senador Ney Suassuna 

. O SR. PRESID€NTE (Gilber1o Miranda) - Con
cedo a palavra: ao Senador Esperldião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidenle, eu 
gostaria de fazer minhas as palavras do Senador 
Geraldo Melo. Estou absolutamenle convencido - e 
quero deixar isso registrado - do espírito p(blico, do 
patriotismo e da lucidez do Senador Fernando Be
zerra. Quero fazer esse comentário pessoal e politi
camente. 

Em segundo lugar, estou convencido de que 
esta é uma matéria mt.ifO delicada e vejo com satis
fação que o Senador Ney Suassuna evoluiu em sua 
posição. Na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, S. Ex" deixou de aceitar um conjunto de 14 
emendas que apresenlei com esse objetivo. O obje
tivo está proposto agora para as Emendas 17, 18 e 
19. Peço licença a V. Ex" para consignar isso. . 

Eu propus, e nos Anais da Comissão de Cons
tituição, Justiça e Cidadania eu disse: os senhores 
ainda vão mudar de idéia, vão concordar que deve
mos reservar uma faixa de 4 ou 5 anos. A minha !Jii
ma emenda propunha exatarnenle o ano 2000. Por 
quê? Porque é a nossa faixa de ignorartcia como so
ciedade, já que não sabemos tudo ainda 

Em nome do patriotismo do Senador Fernando 
Bezerra, em nome da busca de um caminho que 
esta Comissão está fazendo, votarei a favor dos 
destaques referentes às Emendas n"s 17, 18 e 19, 
não porque as inventei, mas porque estava procu
rando esse caminho para nos proleger, para prote
ger o Brasil, já que os que sabem mais do que nós -
pelo menos 160 são os signatários desse Acordo 
T rips - fixaram um prazo de revisão. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Eu 
pP.diria a V. Ei<Ãque concluísse. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN -Vou concluir. Se o 
prazo de revisão é de 4 anos, fariarnos mui\:1 bem 
se aproveitássemos o prazo de revisão de 4 anos 
para não assumir um compromisso definitivo. 

Com essas palavras, Sr. Presidente,. prelendo 
encaminhar o meu voto - por esJe motivo exorbitei 
um pouco do tempo - referenle às Emendas n"s 17, 
18 e/ou 19; porque elassàoconcorrenles. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. 

O SR. NEY SUASSUNA - Um exclui a outra? 
A ordem será esta: se aprovarmos uma, prejudicará 

a outra? Então, ·retiro a 1!?, PS!:ª poder fortalecer a 
17,18e19. 

. O SR. PRESIDENTE (Gilber1o Miranda) - O 
• autorretiraa~n"16. 

Passemos.~ dfscussão do Requerimento n" 17, 
subernenda n" 03, do Senador Ney Suassuna Idem 
mod"óicativa no art 18, inciso III. 

O SR. NEY SUASSUNA - Retiramos também 
a 17. 

O SR. PRESIDENTE (Gilber1o Miranda) - Pas
samos à 18. Emende n" 150, Senador Eduardo Su
plicy, modilicativa no art 18, inciso III. 

Concedo a palavra ao autor da emenda, Sena
dor Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidenle, 
uma boa allernativa que dispensa a definição de rrú
croorganismo é encontmda nes!a emenda O mais 
importanle nesJe subernenda é a citação explícita da 
não-palentealidade de parles dos seres vivos, como 
suas células, material genético e reprodutivo e pro
cessos biolecnológicos. 

Neste caso, a proleção palenlária rnicroorga
niSn\0 seria estabelecida a partir do ano 2000. quan
do o GATT irá prever a sua cláusula relativa ao as
sunto. Com a aprovação des!a emenda, estaríamos 
consoanles com as importanles decisões ado!adas 
pelo parlamento europeu e indiano, que rejeitaram, 
nesle momenfo, a paJenJe a seres vivos. 

O SR. PRESIDENlJõ (Gilberao Miranda) - Peço 
à Assessoria do Senador Ney S1.2;5una que usasse 
a sala ao lado, se necessário. ·( 

Votar pela aprqvação do destaque, caso o 
acordo mencionado não seja possível, é a recoiTlen'
dação. 

Concedo a palavra ao Retator. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
Je, acho que há um equí11000. O art 18, inciSO"H~iz 
oseguinle: 

"Não são palenleáveis seres vivos, exceto os 
micro organismos" 

Esse é o Jexto proposto. 

Ele propõe que não sejam patenleáveis seres 
vivos, maleríal biológico ou processo biológico. Essa 
é uma questão, inclusive, que entra em choque com 
a atuat prática adotada em nosso País. 

Exislem, hoje, patenteadas no INPI e em pro
cesso de palenlearnenfO mais de 300 pedidos. Eu 
gostaria - se me permitissem, porque houve uma re
ferência ao Parlamento europeu - de dizer que o foi 
rejeitado foi a diretiva de harmonização, o que &.gni
fica que não será aplicada uma nonna comunitária . 
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supranacional. Isso não significa que os países da 
União ·Éuropéia não estabeleçam proteção para mi
croorganismos. Eles o fazem de acordo com as suas 
respectivas legislações nacionais. .E; entre os países 
da União Européia que são membros do Tratado de 
Budapeste para o reconhecimenlo internacional de 
microorganismos para fins de patenteamento, es1ão 
os seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Di
namarca, Espanha, França, Finlândia, Grécia, Ho
landa, Itália, Reino Unido e Suécia. 

A grande fonte de controvérsia nesse debate 
foi que a proposta de harmonização previa o paten
teamento de animais e plantas e descobertas de ge
nes, objelos que não serão patenteados nesse subs
titutivo apresentado pelo Rela1or. Há, também, o 
equívoco na manifestação do nobre Senador Ney 
Suassuna. quando S. ~ lê parte do art 27, do 
Acordo TRIPS, que diz - e é verdade, mas não se 
refere exatamente a microorganismos - que os 
membros ••• 

O SR. PRESIDENTE (Gilberlo Miranda) • Sr. 
Senador, eu pediria à Assessoria, aqui à direita, que, 
se quiserem conversar, façam o favor de se dirigir a 
outra sala. Da próxima vez, eu pedirei que a Asses
soria se retire porque não é possível continuar do 
jeilo que está. A Assessoria fala mais al1o do que os 
Srs. Senadores que estão discutindo a matéria. Lá 
atrás, no final da sala, há muitas pessoas e ninguém 
está conversando, lodos .estão atenlos. Eu posso 
parar, se V. ~tiver necessidade de orientar, quan
tas vezes forem necessáriàs, porque a matéria é im
portante - eu compreendo -, V. ~ tem direito de 
consultar, mas a Assessoria deve conversar do ou
tro lado. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, está 
havendo um cer1o nervosismo aqli, porque nós nos 
equivocamos e eu pediria o revigoramento da Emen
da n"- 16 que, por equívoco, eu pedi a retirada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Tão 
logo o Sr. Senador Fernando Bezerra conclua, eu a 
submeterei ao Plenário. 

Com a palavra o Sr. Senador Fernando Bezerra 
O SR. FERNANDO BEZERRA -O Sr. Senador 

Ney Suassuna leu o texlo do art 27, do item 11, que 
diz o seguinte: 

Art 27 - Os membros podem considerar como 
não patenteáveis invenções cuja exploração em seu 
território seja necessária evitar para proteger a or
dem plblica ou a moralidade, inclusive para proteger 
a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal, ou 
para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde 

que esta determinação não seja feita apenas porque 
a exploração é proibida por sua legislação. 

Ou seja, se houver entendimenlo desta Comis
são de que o patenteamento de microorganismos é 
algo que fere a ordem pública ou a moralidade e, in
clusive, se ela for necessária para proteger a vida ou 
a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar 
sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que isso 
não seja fixado em lei, o patenteamento é perfeita
mente permissível. 

O Parlamento europeu, em momenlo algum, 
proibiu o patenteamento de microorganismos. Hoje, 
no Brasil, os microorganismos são patenteados. Eu 
apenas volto a repetir: nesta matéria apenas defen
do esses pontos de vista porque tive o trabalho de 
estudar o assunto um pouco mais e dizer que me 
ative, exclusivamente, à determinação do TRIPS 
que foi aprovado pelo Senado Federal. Uma desa
provação nesta direção significa que a Comissão irá 
propor a desaprovação do que foi aprovado pelo Se
nado Federal em 1994. 

Pessoalmente, eu não me imporlo com a deci-
• são dos Srs. membros desta Comissão. Eu apenas 

não posso me conformar com informações contro
versas, desinformação ou com um encaminhamen1o 
que eu não considero hones1o. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberlo Miranda) - V. 
~concluiu? 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, cita
do, eu queria fazer uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Eu 
não .ouvi citação alguma. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Eu não citei 
em momento algum o Senador Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA- O nobre Senador fa
lou que eu citãi o TRIPS e, no entanto, ele citou ou
tro e falou o meu nome. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberlo Miranda) - S. 
~não falou o seu nome. 

Está franqueada a palavra para discussão. 
(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra encoerro a 
discussão. 

Em votação o artigo. 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o 

au1or da Emenda J11'.150, Requerimento· no. 18, per
maneçam sentados. 

Vamos sl.bmeter à votação nominal. 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 

peQO a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDEtiTE (Gilberfo Miranda) --Con- imbuldo nos melhores princípios. Ele tem entendi-
cluída'a votação, paSsarei apalavra a V. fxllpela~r- rnenlo diverso do meu, mas não pode, de maneira 
dem.. Iremos apreciar, também, o pedido. alguma, passar o· meu corno dele. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, é O SR. jORESIDENTE (Gilberto Miranda) - Sr. 
prejucfiCial. A proposição é para o mesmo dispositi- Senador, peço a V. fxll que conclua 
vo. Ess8 é a colocação. Não há razão para se votar Antes de entrar na discussão da Emenda no 
o Destaque n" 18 porque são duas redaçOes diferen- 16, Sr. Senador: Ney Suassuna- porque V. fxll pe-
tas que estão sendo propostas para o Inciso III, do diu a palavra pela ordem, depois passaremos a dis-
art 18. cutir a Emenda de V. fxll- eu queria pedir aos Srs. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Com- Senadores Fernando Bezerra e Ney Suassuna que 
preerido, Seríador Geraldo Melo. Acontece que o facilitassem asila votação e esse entendimen10. S. 
Senador Ney Suassuna retirou a Emenda Nós pas- Exts são dois excelentes e respeitados Senadores 
sarnas a discutir a Emenda do Senador Eduardo Su- do meu Partido, trabalharam na matéria - um na 
plicy e, quando a Emenda do Senador Eduardo Su- CCJ e outro aqui - e não vamos levar por este cami-
plicy jâ estava bem encaminhada, o Senador Ney nho. Se começarmos com palavra para cá, palavra 
Suassuna se deu conta de que tinha retirado a para lá, vai ser dificll. 
Emenda errada. Eu não posso parar uma discussão, O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Senador, 
mudar lima votação por causa de um equivoco co- peço a palavra pela ordem. 
metido, a não ser que os Srs. Senadores queiram O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con-
discutir, primeiramente, como é bem democrático, se cedo a palavra a V. fxll, pela ordem. 
podemos voltar com a Emenda do Senador e se o O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
Rela1Dr estaria, também, de acordo. Se o Rela10r e dessas 1 00 emendas que estão aí, calculo que pelo 
os demais Srs. Senadores estiverem de acordo, po- menos 30% ou 40% delas podem ser fru10 de um 
daremos voltar à Emenda do Senador Ney Suassu- entendimento entre as partes. . · 
na (Pausai O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Bes 

Voltamos, en.tão, ao Requerimento o" 16 - Su- jâ tiveram 10da a oporll.llidade; jâ sentaram, conver-
bemenda n" 2. Por se tratar do mesmo art e. do saram e estão mantendo, Sr. Senador. 
mesmo Inciso, não estamos ferindo, absolulamente, O SR. CARLOS BEZERRA - Eu gostaria que 
o Regimento. V. fxll suspendesse a sessã() por meia hora para 

Com a palavra o I"Klbte Senador Ney suassuna que ambos pudessem conversar e verem quais são 

O S os pontos passiveis de entendimento. 
SR. NEY UASSUNA - Sr. Presidente, eu O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Eu 

pedi a palavra, pela ordem, porque eu queria, mais peço sHêncio ao Plenário. 
uma vez, dizer que eu não posso admitir alguém ci- Senador cartos 8ezerr;l. nós jâ tivemos·oportu-
zer que não es10u lendo o l;rips ln totum e que é nidade de discutir esta matéria, inclusive na Banca-
desones10. Aqui está o Tratado do Trips. O Senador da do nosso Partido. Os dois jã sentaram, conversa-
leu oart 27, mas eu li 0 art li", item 1"· que diz: . ram. Agora, o que se vai resolver é, efetivamente, o 

·• .. ·~AI!. 82 ...................... ;. ............................. - • vo10. Nada de ataques pessoais. 
I - Os membros, ao fonnularem ou Com a palavra o nobre Senador Ney Suassuna 

ernendarilm ·suas leis e regulamentos, po- para defender a sua EmElncla 
dem ~medidas rnicessârias para prote.. O SR. NEY SUASSUNA -A Emenda n" 16 ern 
gera saúde, a nutrição p(i)lica e para pro- nada fere o GATT. Trata-se de um consenso da co-
mover interesse p(illico em se10res de im- rrunidade cientifica e dà Sociadade brasileira Por 
porfância vital para o seu desenvolvimento essa razão, acreditamos que ela é menos restritiva, 
sócio-econOmico e tecnológico, desde que mas deixa um conforto maior para o nosso País e 
essas medidas sejam compatlveis corn o deveria ser aprovada 
dispos10' neste acordo. • Essas são as nossas considerações: 

Sr. Presidenie, Srts e Srs. Senadores, eu não O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) ·· Can-
sou dono da verdade mas não posso admitir que se cedo a palavra ao nobre Aela10r. 
use a palavra "desones10" e, mui10 menos, que eu O SR. FERNANDO BEZERRA - Primeiro, eu 
não estou imbuldo dos melhores princípios porque queria dizer ao nobre Senador Ney Suassuna que a 
acredi10 que o Sr. Senador Fernimdo Bezerra está ele não me referi absolutamente. Se ele se sentiu 
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lido, peço-lhe desculpas porque não tive a me- • 
ntenção de atingi.Jo. Tenho 9 maior respeito 
nobre Senador e sei que as sua& intenções são 
esmas que tenho em relação a este projeto. 
No que diz respeito a esta matéria, assinalo 

a posição do Senador Ney Suassuna é a mes
iue tenho e que o Acordo TRIPS determina em 
:ão ao patenteamento de microorganismos. A de 
xf. se restringe a um único processo industrial. 
•ma pequena diferença em relação a minha po
). Por coerência, apenas não tenho aqulo que 
ndi. A Proposta do Senador Ney Suassuna não 
o Acordo Trips. Creio que a minha é mais aro
mais fiel ao texfll. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

te, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberb Miranda) - Con-

o a palavra o nobre Senador José Eduardo Ou-

O "SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
lte, eu não quero tumultuar mas, por exclusão, eu 
senti ofendido agora, porque o Sr. Senador Fer

Ido Bezerra falou em encaminhamentos desones
. O Sr. Senador Ney Suassuna e eu fizemos refe
JCia ao Parlamento europeu. Quando V. Exa disse 
~ não se referiu ao Sr. Senador Ney Suassuna, 
r exclusão, penso que V. &a se referiu a mim 

Enfão, eu solicitaria ao nobre Senador que reli
;se a expressão "desonesto• que, no caso, estare
IS de acordo. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - De maneira 
JumS: eu me referi ao nobre Senador, tampouco 
o Sr. Senador Ney Suassuna- eu !ti genérico. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - _Muito abri
Ido. 

O SR. PRESIDENTE (Gilbet1o Miranda) - Con
ldo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, eu só 
uero repetir a pergunta que fiz anteS porque ela 
1m procedência: se votarmos a Emenda f1l! 16 es
tremas prejudicando a Emenda f1l! 150, de autoria 
o Senador Eduardo Suplicy que, no meu entendi
lento, é a melhor. Então, se votarmos ade n" 16, 
ão poderemos mais discutir nem votar a de f1l! 
50. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Na 
ordem em que está e o Plenário tendo aceito a volta 
la Emenda, de autoria do nobre Senador Ney Suas
;una, acontecerã isso. Cabe aos Srs. Senadores vo
arem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin 
pela ordem. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Eu queria lazer a 
seguinte ponderação, Sr. Presidente: a Emenda que 
tem um sentido da garantia para o nosso País - se
gundo o meu entendimenl!l porque apresentei esta 
Enlllnda na Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania, tenho o seu teor que é o mesmo e que o 
Sr. Senador Ney SUassuna, na época, não aceitou, 
S. Exf. eslá requerendo para que seja votado - o tex
to é igual. Mostrei para S. &a os Requerimentos nOs 
17, 18e19. 

O Requerimento f1l! 16 se for aprovado tem um 
alcance muito pequeno. Portanl!l, eu tenho a seguin
te sugesfão de que primeiro - jâ que esse assunl!l 
havia saldo, e concordamos que voltasse- se vote o 
de f1l! 18 ou o de f1l! 19 e, depois, o de "" 16. ~ um 
requerimento que faQo e simplifico. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Sub
mel!l ao Plenârio o requerimenl!l do Sr. Senador Es
periãlão Amin. 

OS Srs. Senadores que o aprovam queiram 
pennanecer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Passamos ao item rfl. 19. 
Com a palavra o nobre Senador Eduardo Supli

cy- Emenda n" 150, Requerimento rf1.19, supressiva 
do art. 189-, parãgrafo único. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
ressaltei que uma boa alternativa que dispensa a de
finição de microorganismos é encontrada nesta 
Emenda. O mais importante, aqui, é a citação explí
cita da não patenteabilidade de parte de seres vivos 
corno suas células, material genético e reprodutivo, 
também, dos processos biotecnológicos. 

A proteção patenlária de microorganismos se
ria estabelecida a partir do ano 2.000, quando o 
GATT irá rever sua sua clâusula relativa ao assunto. 
Com a aprovação dessa emenda estarlamos con
soantes com as importantes decisões adotadas pelo_ 
Parlamento europeu, em Viena, que rejeitaram nes
se momenl!l a patente a seres vivos, quaisquer que 
sejam. 

O Relal!lr informou que existem mais de tre
zentas patentes de microorganismos. É preciso la
zer uma distinção. Existem diversos pedidos de pa
tentes, mas apenas três patentes jâ concedidas na 
ãrea. Essas patentes foram concedidas com o argu
menl!l de que a lei em vigor não proíbe tais paten
tes, mas incorrem numa falha.. A lei anterior é de 

.; . . ·. 
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1971 'e não poderia P.rever o patenteamenf!l de lJ!I13 ri!!. d.o Senador Ney Suassurni, arl 18, III, inodificati-
tecnologia, que só viria aparecer posteriormente. • va 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Reator. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
te, pelas razões que expus, eu rejeito, e passaria, in
clusive, como opção, a apoiar, no caso; a emenda 
do nobre Senador Ney Suassuna, Emenda no. 16. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. 

Com a palavra o Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO -Sr. Presidente, que

ria apenas fazer uma ponderação. Mesmo no ITU1do 
jurídico - penso que os juristas vão me permitir essa 
intromissão - há expressões que ciistalizam determi
nados conceitos. Para mim, por exel11lfo, é satisfa
tória a redação dada pelo Senador Eduardo Suplicy, 
mas ocorre que, nessa questão em particular, a ex
pressão "microorganismos• tomou-se uma endemá
tica. A emenda do Senador Suplicy trata do mesmo 
asslB11D, mas se reiere a •seres vivos, material bioló
gico ou processos biológicos. A redação do Senador 
Ney Suassuna. no Destaque no. 17 se refere a •seres 
vivos, parte deles ou procesSos biotecnológicos". 

Tenho receio de que se tenha cristalizado con
ceitualmente uma noção de microorganismos até 
por se tratar de alguma coisa que, cientificamente, 
comportando uma controvérsia de definição bastan
te ampla, que falta essa expressão, essa conceito 
textual. 

Por isso, como se trata de emendas que propõ
em uma redação para o mesmo disposffivo, é que 
i!lsisti, desde o começo, que o Destaque no. 16 ldsse 
votado antes. Já antecipo o meu voto que é favorá
vel. Voto com a emenda do Senador Ney Suassuna 
Porém, para que essa emenda seja votada, vai ser 
preciso rejeitar a emenda do Senador St.plicy. 

O SR. PRESIDENTE (Gtlber1o Miranda) - V. Ex" 
tem que votar contra a emenda do Senador Supftcy, 
para que tenha a passibilidade de ser apreciada 

O SR. GERÃLDO MELO - Eu agradeço essa 
orientação de V. Ex", que era ó que estava pedindo 
aestaCasa .. 

O SR. PRESIDENTE (Gilbel10 Miranda)- Mas 
V. Ex" tem que pedir aos outro~ Srs. Senadores. 

Não tendo mais ninguém para discutir, coloco 
em votação norniilal a emenda do Senador S1.41licy. 

(Procede-se á votação) 
O resultado foi de 18 a 5, com o Rela1Dr. . 
Voltamos ao item seguinte da pauta Trata-se 

. do Requerimento no. 16, subemenda no. 02, de auto-

Com a palavra o autor da emenda 
O SR. NEV SUASSUNA - Como dissemos, Sr. 

Presidente, apesar de ser mais restritiva, em nada 
fere o GATT, além de dar maior tranqüilidade e con
forto à nossa indústri<i. ao nosso comércio, enfim, a 
todos que militam nessa área 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Fernando Bezerra 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Acolho a 
emenda do Senador Ney Suassuna 

O SR. PRESIDENTE (Gilbel10 Miranda) - Em 
disetiSSão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada 
Item n"19, Emenda n"150, do Senador Eduar

do Suplicy, arl 18, parágrafo único, emenda supres-: 
siva 

Com a palavra o autor da emenda 
Ela é'"supressiva de parágrafo único. 
Requerimento no. 19, Emenda no. 150. 
O SR. EDUARDO SUPUCY-Retiro, Sr. Presi

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Reti

rada 
Emenda no. 20. 
O SR. EDUARDO SUPUCY - Retirada, Sr. 

Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilbel10 Miranda) -. Re

querimenkl rJO. 21, Emenda no. 151, do Senador Eduar
do Suplicy, art 18, pamgrafo mico, modificativa 

Concedo a palavra ao auror da emenda; Sena-
dor Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPUCY
(Procede à leifllra de emenda) 
O SR. PRESIDENTE (G~bel10 Miranda) - Se

nador Eduardo Suplicy, pediria a V. Ex" que con
cluísse, pois S9!J tempo está esgotado. 

O SR. EDUARDO SUPLICY-
(Continua leilllra de emenda) 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Gelm 

a palavra o Relator. 
O SR. FERNANDO BEZERRA - Manifesto-me 

contrário às razões apresentadas nas considerações 
gerais sobre o mérito do parecer. 
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(Procede à leitura do parecer.} 
.Não ronsegui uma definição clara do que é mi

croorganismo e, por isso, no nosso parecer, deixa
mos para que a Ciência Jurídica e as Ciência de 
uma maneira geral dêem a sua definição, sém a ne
cessidade de que fique explicitado na lei Q seu signi
ficado. Como também, de resto, é assim que está no 
Acordo TRIPS. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Osmar Dias. 

O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, os argu
mentos do Relator fortalecem a emenda do Senador 
Suplicy. Se não é possível definir o que é microorga
nismo, segundo o Relator, ficaria rnu~o aberto se co
locar a palavra microorganismo sem dar a sua defi
nição, porque senão ficaremos sujeitos ao patentea
mento de coisas que poderão não ser microorganis
mos. E o risco é muito grande. 

Por isso, encaminho favoravelmente à emenda 
do Senador Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
a palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Senador Ney Suassuna, para dis
cutir. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, tam
bém estou favorável à emenda do Senador Eduardo 
Sup6cy por uma razão. Na CCJ apresentamos uma 
definição, mas perdemos por uma emenda do Sena
dor José lgnácio. Entretanto, depois disso, recebi 
inúmeras cartas, inclusive do Instituto Agronõmico 
de Campinas que diz que a não definição de micro
organismos ressuntará o patentearnemo de plantas 
e animais •. que terá desdobramentos na Lei de Pro
teção de Cultivares etc. Recebi um outra da Uníver-

- sidade de Uberlândia, onde o Dr. Varvik Estevam 
Kerr diz também que era preciso que houvesse uma 
deli 'lição de microorganismos. 

Por essa razão o meu voto é favorável e reco
mendo que se vote favoravelmente, até por que va
mos poder revisar essa definição daqui a quatro 
anos; mesmo que não esteja perfeita, essa definição 
deixa em aberto, gerando polêmica e criando proble-
mas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para discutir. 

O SR, PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Sen...1or José Eduardo Outra 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA.- Sr. Presí
dente, eu queria que os Srs. Senadores atentassem 
para úm aspecto que considero perigoso. 

A Lei n" 8.97 4, de 5 de janeiro de 1995, de au
toria do Senador Marco Maciel, em seu art 30-, dis
põe o seguinte: 

Art 30-- Para os efeitos dessa lei, define-se or
ganismos: toda entidade biológica capaz de reprodu
zir ou de transferir material genético, incluindo vírus, 
prfons e outras classes que venham a ser conheci
das. 

Ora, na ausência de uma definição mais preci
sa de microorganismos nessa lei que estamos cfiScu
tindo hoje, é tendência natural que se firme jurispru
dência em outra lei que define organismos, que, no 
caso, seria a Lei 8.974. ·E tomando por base essa 
Lei 8.97 4, qualquer entidade biológica capaz de se 
reproduzir, desde que microscópica - uma célula ani
mal ou vegetal, por exemplo -, poderia ser conside-
rada como microorganismo. · 

Portanto, entendemos que é fundamental defi
nirmos uma restrição no que diz respeito à definição 
de microorganisrnos patenteáveis. Não concorda
mos com os argumentos de que essa definição seria 
restrita à Ciência Biológica, porque não estamos de
finindo microorganismos. •• 

O SR. PRESIDENTE (Giiberto Miranda) - Peço 
a V. Ex" que conclua 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Não esta
mos definindo microorganismo no campo da biolo- . 
gia, estamos definindo o que sejam microorganis
mos patenteáveis. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. (Pausa) · 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovada 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 

peço a palavra 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con

cedo a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo. 
O SR. GERALDO MELO - Quero apenas lem

brar que já tramitou no curso da apreciação desse 
projeto no Congresso uma emenda, que foi prejudi
cada noutra Comissão, do Senador José lgnácio. A 
emenda propunha que a lei definisse microorganis
mo posteriormente. Concordo com a necessidade de 
definir microorganismo, mas a sugestão era a ~ 
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~. em" vez de defiri-lo agora, entrando numa seara 
técnica dessa complexidade, deixássemos Isso para 
outra lei. Mas V. ExA disse que a matéria já está es
gotada. Agradeço a atenção de v. ExA 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Já ti
nha sido votada. 

Passamos ao item 22 da pauta: Emenda 23A, 
de autoria do Senador Ney Suassuna, aditiva do arl 
22, § 12. 

Concedo a palavta ao Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA - Traia. Sr. Presidente, 

daquele processo industriaL O microorganismo estaria 
Stlllllf9 vincúado a um processo industrial produtivo, 
de fonna a fazer 3:llHlla restrição que estaria coerente 
com a que anterionnente nós wtamos. 

Em coerência com a aprovação da emenda éll
terior do Senador Fernando Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Ten
do o Senador Fernando Bezerra acolhido a emenda, 
coloco-a em diset ISSão. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejarem fa
zer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pau
sa.) 

Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa.) 
Aprovada. 
Passamos ao requerimento 23: Emenda 150, 

do Senador Eduardo SL.Picy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, a 

emenda eslá prejudicada Eu a retiro. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pre

judicada a emenda. 
Passamos ao item 24: Emenda n" 24, de auto

ria do Senador Ney Suassuna, referenle ao arl 22, § 
2"-, aditiva 

Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 
Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, a 
Emenda n" 24 e ·a Emenda n" 25 acrescentam itens 
para acrescentar o processo que anlerionnente foi 
votado, dizendo que uma é para o processo e outra 
é para o microorganismo, também do processo. En
tão acredito que são coerentes, porque elas comple
mentam o que foi anteriormente votada. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Relafor. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
te, sobre a Emenda n" 24 tenho uma discordância 
relativa à parte final do texto onde diz: ••• "ficando 6-
vre o uso do processo biotecnológico patenteado em 
diferentes processos industriais". 

O sentido que apreendo desse texto se choca 
com o que foi anteriormente aprovado, aprovado 
que as patentes se dão para um único processo in
dustrial, mas sem a liberação de que os oufros pro
cessos industriais ficam livres de serem patentea
dos, a não ser que haja um entendimento equivoca
do da minha parte. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. 

Não havendo quem discutir, vou encenar a dis
cussão. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden
te, não sei se ficou claro para todos, inclusive para o 
Senador Ney Suassuna. Gostaria que S. ExA me 
desse uma explicação porque posso ter entendido 
errado. -

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. , 

O SR. NEY SUASSSUNA - A minha opinião é 
a de que se nós aprovamos para um único processo 
industrial e restringimos as outras duas coisas são 
complementares. Farlamos a revisão daqui a quatro 
anos nobre Senador. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Não esbJu en
tendendo nada. 

O SR. NEY SUASSUNA- Trata-se dos subi-
tens do artigo que foi aprovado. · 

O SR. FERNANDO BEZERRA -O§ 2"- do item 
22 •. 

O SR. NEY SUASSUNA- Exalo. 
O SR. FERNANDO BEZERRA - Se puder ler, 

nobre Senador. 
O SR. NEY SUASSUNA- "No caso de proces

so biotecnológico, a respectiva invenção deve se 
restringir à utilização de um úniCO processo indus
trial, ficando livre o uso do processo biotecnológico 
patenteado em diferentes processos industriais." Ou 
seja, pura e simplesmente pode-se pat91jf:ear um mi
croorganisrno transgênico para um processo industriaL 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Não ~ cla
ro dessa forma, não. Não es1Du entendendo nada 

O SR. NEY SUASSUNA - É que nós explicila
mos em três artigos: um para o processq .!Jiológieo, 
um para o microorganismo e oufro r)ara... Não há 
definição do que é um processo biôtecrioiÓgico. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Se
nador Ney Suassuna, o Relator quer interagir com V. 
ExA 



556 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outnbro de 1995 -

·vou interromper a reunião até que o Senador Requerimento112: Emenda 146, áe autoria do 
termine a conversa com o Governador. Senador Ney Suassuna, modificativa do art. 227. 

O SR. NEY SUASSUNA - Eu estava falando Concedo a palavra ao autor da emenda 
com o Governador Marcel lo Alencar. O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, Srs. 

O SR. PRESIDENTE (Giberto Miranda) - Con- Senadores, queria lembrar a todos que sou vice-Lí-
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna der de um partido que apóia o Governo. Queria lem-

O SR. NEY SUASSUNA - Entendemos que as brar também gue na GCJ nós fizemos um acordo 
emendas são complementares e definem melhor e com o Governo, segundo o qual nós diminuímos o 
clarificam o item anteriormente aprovado. prazo e acatamos estes· Hens: pipeline, tecnologia, 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden- etc. 
te, se me pen'nHe, apenas para esclarecer. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. FERNANDO BEZERRA -Não estou en
tendendo dessa forma. Pelo que entendi, o paten
teamento se dará p:;ra um único processo industrial 
de cada vez. 

Da forma como está colocado, fica impedido 
que o patenteamento se faça para outro produto in
dustrial se utilizando o mesmo processo. 

O SR. NEY SUASSUNA - Não, o mesmo mi
croorganismo. Ele vale unicamente para um único 
processo industrial. Nós restringimos. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Mas aqti se 
fala em processo, não em microorganismo. 

O SR. NEY SUASSUNA - Não. São três arti
gos: um é o miéroorganismo, que ele pode patim
tear; o outro é o processo biológico e outro nós fare
mos a definição. Os três são complementares para 
melhor clarificação da matéria 

O SR. PRESIDENTE (Gilberfll Miranda) - Con-. 
cedo a palavra ao nobre RelaiDr. 

O SR. FEFINANDO BEZERRA - Entendi o ob
jetivo do Senador Ney Suassuna, mas penso que 
não está claro. Com a parte final do texto, não con
cordo, porque é incoerente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Não 
acenas as por!9erações pelo Relator. 

Em discussã~. (Pausa) 
Não havendÓ quem queira. discutir, vou encer

rar a õiSCUSSão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda do 

Senador Ney Suassuna queiram permanecer senta
dos. (Pausa) 

Aprovada 
SubmeiD ao P!enário a inversão de pauta, pro

posta pelo nobre Senador Ney Suassuna. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados.(Pausa) 
Aprovada 

Quero dizer aos companheiros Senadores que 
o pipeline não é cobrado em nenhum Pafs, a não 
ser o pipeline do GATI, a-partir de 1~ janeiro desse 
ano. De 1 ~ de janeiro desse ano, aí sim, é devido. 
Dar mais do que nós temos obrigação de dar é, no 
nosso entender, lesar a nossa nacionalidade. Por 
esta razão e por tudo isso, eu pediria •. 

Sei que o Líder do Governo e os Líderes dos 
partidos estão extremamente preocl4lados com 
esse item porque o Governo tem feHo questão dele, 
mas um Governo dura 4 anos e urna patente dura 
20, portanto, cinco governos. Quando a patente está 
finalizando, pode-se pedir a revigoração, e ela dura 
mais 20. Isso vai crucificar as gerações futuras e 
nós. E não devemos pagar mais. Os países que de
ram pipeline deram-no em contratos bilaterais e to
dos .efes sob pressão. 

Pablo Shalu, o grande técnico que ajudou a fa
zer a lei da Argentina, disse: "Não entendo como a 
nacionalidade pode abrir mão dos seus direitos•. 
Digo mais ainda: nós estamos sendo penalizádos, 
seja no mercado europeu, seja no mercado norte
americano; sempre estão nos cobrando mais, e nós 
não ficaríamos sem moeda de negociação. Podía
mos, no futuro, até vir a fazer·.algum contraiD bilate
ral. Mas porque dar de mão beijada algo que não 
nos é pedido, algo que apenas um acordo, talvez, 
feHo às escondidas, lá no estrangeiro, à revelia do 
Congresso Nacional, disse que ia fazer, quando não 
podiam ter assumido esse compromisso? 

Por essa razão, embora Vice-Líder de um parti
do que apóia· o Governo, embora sempre torcendo 
para que haja govemabilidade e que esse Governo 
dê certo, peço aos Srs. Governadores que não se 
deixem levar pela paixão do partido ou pelo coman-

- do, mas s_im pela sua consciência; que cada Sena
dor vote pensando no futuro do seu Pafs, no futuro 
dos ll8US filhos e netos e pense e vote com cons
ciência 

Esse é um assunto polêmico, a respeito do 
qual temos tido uma pressão tremenda, mas solicHo 
aos Srs. Senadores que, neste momento, esteja aci-, 
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ma da sigla partidária o peso da consciência e o [n- Isso não implicará. em hipótese alguma, em qual-
tarasse nacional. ., quer pagamento .de royalties retroativos. 

Mui1o obrigado. .. Se tiver sido _feito, por l!(gun;t laboratório nacio-
0 SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con- nal, algum inv!lSfimento na direção· de' lànçar um 

cedo a palavra ao nobre Relator. r:>rodu1o cuja páteirte tenha sido concedida no Exte-
0 SR. FERNANDO BEZERRA - Em primeiro riór, também, nesse caso, colocamos na lei meca-

lugar, quero dizer que, evidememente, o nobre Se- nisrnos que protegem Q lançamento desse produto. 
nador Ney Suassuna entende que estou defendendo De modo que hã um equivocado conceito disso. 
também o interesse nacional; não se trata de um pri- Na verdade, o pipeline representa uma deci-
vilégio apenas de S. ~ são do Senado Federal no sentido de continuar cc-

Rejeito a emenda do Senador Ney Suassuna e piando por mais algt.m tempo ou de parar de copiar 
apresentarei subemendas que deixam clarissimo no agora. Em momen1o algt.m, coloquei que a Indústria 
texto uma certa confusão que foi feita por uma falta Farmacêutica Nacional era pirata. A partir de 1971, 
de conhecimento mais profundo... essa indústria pôde Iegalmeme continuar a fabricar os 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Só produtos; isso foi feito com o objetivo de desenvolver 
para um entendimenlo. Essas subemendas são no- tecnologias novas e de fortalecer essa indústria 
vas, nobre Senador? 

O SR. FERNANDO BEZERRA -São novas. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - En

tão, sugiro que façamos uma pausa para reproduzi
las e distribui-las eirtre os Srs. Senadores, a fim de 
facilitar o acOmpanhamento, visto que se trata de 
matéria importante e polêmica. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Relator. 
O SR. FERNANDO BEZERRA - Sr. Presiden

te, tenho a mais absoluta convicção de que essa 
questão de pipeline passa muito mais pelo conhe
cimento do que seja esse nome esqlisito do que as 
conseqüências que possa causar na hipótese de vir 
ou não a ser aprovado. · 

Entretan1o, há uma colocação que considero 
vital neste processo. Foi dito - e hoje estão nos jor
nais -, atravéS· de uma instituição chamada Farmaé
tica. que· são fundamentais as seguintes salvaguar
das: não inclusão do pipe line, que, se previsto em 
IEÍi, forçará as empresas nacionais ao pagamenlo de 
royalties retroativos, o que poderia inviabilizar a sua 
existência. Nem o Senador Ney Suassuna, que de
fende a adoção do pipe line, entende que haverá 
pagamento retroativo em hipótese alguma. Esla co
locação tive oportunidade de debater junto à Banca
da do PMDB de forma clara. 

Goslaria, se não fosse cansativo, porque consi
dero imporlante, que se conceituasse bem o que é 
pipe line. O pipe line é um mecanismo de cessão. 
Por quê? Porque foi tomado píillico o conhecimento 
da paterna. Isso para conceituar como seria feito. 
Então, se uma patente for concedida em qualquer 
país e se se refere especificamente ao caso de me
dicamento, e se este produto não tiver sido comer
cializado em qualquer lugar do mundo, admitimos 
qué essa patente deve ser reconhecida pelo Brasil. 

Então, a decisão passa por esse ponto. 

Com o objetivo de explicitar - não quero colo
car isso como uma subemenda - uma redação que' 
causava uma cerla confusão, proponho uma nova 
redação ao art. 228. 

GoStaria de ler o art. 227, que é a proposla do 
Senador Ney Suassuna, e o art. 228, para que os 
Srs. Senadores possam votar conhecendo o assunto 
de forma mais clara. 

"Art. 227. Aos pedidos em andamento, 
serão aplicadas as disposições desla lei, ex
celo quairto à patenteabilídade das substân- · 
cias, matérias ou produtos obtidos por meios 
ou processos químicos e das substâncias, 
matérias, misturas cu produtos alimemícios • 
químicos ou farmacêuticos e medicamentos 
de qualquer espécie, bem como os respecti
vos processos de obtenção ou modificação. 
que só serão privilegiáveis nas condições 
estabelecidas no arts. 228 e 229 desta lei. 

Art 228. Poderá ser depositado pedido 
de patente, relativa a substâncias, matérias 
ou produtos obtidos por meios ou processos 
químicos e às substâncias, matérias, mistu
ras ou produtos alimenticios químicos ou 
farmacêuticos, por quem tem a proteção ga
rantida em tratado ou convenção em vigor 
com o Brasil - estou precedendo a explicita
ção de que não há pagamento -, ficando as
segurada a data do primeiro depósito no Ex
terior, desde que esse objeto não tenha sido 
colocado em qualquer mercado, por iniciati
va direta do titular ou por terceiro com seu 
consentimento, nem tenham sido realizados 
por terceiros no país sérios e efetivos prepa-
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rativos para a exploração· di'f pedido da pa
• Sr. Presidente, se foi ouvido com atenção o tente.• 

.•. , · , • que fçi .lido, penso ·que nã.o há mais nada a acres-
Isso foi colocado para melhOf.éxplicitar o objeti- • • centar. Esse texto objetivou o aprimoramento e o es

vo protegido por esse mecanismo transitório. No § . clarecimento definitivo de dúvidas eventualmente le-
5'!, propomos a seguinte redação:. · . vantadas neste Plenário. 

"§ 5'! O depositante que tiver pedido de 
patente em andamento, relativa a 'substiln
cias, matérias ou produtos obtidos por meios 
ou processos químicos e às substâncias, 
matérias, misturas oú Pródutos alimentícios 
químicos ou farmacêuticos e medicamentos 
de qualquer espécie, bem corno o respectivo 
processo de obtenção e modificação, pode
rá apresentar novo pedido no prazo e em 
condições estabelecidas neste artigo, jun
tando prova da desistência do pedido de an
damento." 

Isso também foi colocado para fazer 
uma .melhor explicitação. 

Para dirimir definitivamente as dúvidas em rela
ção a qualquer pagamento retroativo de royalties 
proponho que .o artigo tenha a seguinte redação: 

• A produção ou utilização, nos termos 
da legislação anterior, de substáncias mate
riais ou produtos obtidos por meios ou pro
cessos químicos e de substâncias, matérias, 
misturas ou produtos alimentícios químicos 
ou farmacêuticos e medicamentos de qual
quer espécie, bem como os respectivos pro
cessos de obtenção ou modificação, mesmo 
que protegido por patente dê produto ou 
processo em outro pafs, rle conformidade 
com o tratado ou convenção em vigor com o 
Brasil, poderão continuar nas mesmas con
dições anteriores à aprovação desta lei. 

§ 12 Não será admitida qualquer co
brança retroativa ou futura, em qualquer va
lor, a qualquer tf!Uo, relativa a produtos pro
duzidos ou processos utilizados no Brasil, 
em conformidade com o caput deste artigo. 

§ 2" Não será igualmente admitida co
brança, nos termos do parágrafo anterior, 
caso, no período anterior à entrada e vigên
cia desta lei, tenham sido realizados investi
mentos significativos para exploração de 
produtos ou de processos referidos no ca
put deste artigo, mesmo que protegido por 
patente de produto ou de processo em ou
tros pafses. • 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr. Presidente, 
peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra a V. Exi · 

O SR. CARLOS BEZERRA - Sr •. Presidente, 
gostaria de fazer uma indag~ à Liderança do Go
verno na Casa. O Governo não ·vetaria essa propos
ta do Rela1or sobre o pipeHne, se a mesma for apro-
vada aqui na Com~o? · 

O SR. ELCIO ALVARES- Tenho a impressão 
de que se trata de um aiO de soberania da Comis
são. Inclusive, haveria a votação no plenário. A Co
miSsão estabelece uma preliminar da fixação de um 
comportamento. Confesso, com toda lealdade - os 
Colegas sabem como procedo-, que não me anteci
po à decisão, que depende evidentemente do Go
verno, representado pelo Presidente Fernando Hen
rique. 

Apenas quero dizer, neste momento, que o 
empenho do Governo é no sentido de que os Srs. 
Senadores lj_xaminem com a maior amplitude possí
vel essa matéria, que é muito importante para o Bra
sil. 

Não vou fazer aqui nenhum discurso. Estou 
apenas acompanhando, com muita atenção, esse 
assunto e quero fazer duas referências: foram ex
cepcionais as participações dos Senadores Ney 
Suassuna e Fernando Bezerra 

Com todo respeilo ao Senador Carlos Bezerra, 
penso que seria melhor votarmos essa matéria em 
plenário. Depois, então- como sempre ter.ho feito 
em relação a V. Exa -,comprometo-me em conver
sar com o Governo, para. constituir um ponto de 
acordo entre o Legislativo e o Executivo. 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço 
apalavra 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra a V. Ex" 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, Srlls 
e Srs. Senadores, quero estar em paz com a minha 
consciência e não estou dizendo que o Senador Fer
nando Bezerra não está em paz com a dele. Trata
se de apercebimentos diferentes de uma mesma 
realidade. 

S. ~começa dizendo que se trata de um me
canismo de exceção. Pergunto: Por que o Brasil faz ' 
exceção com quem nunca faz exceção conosco, 
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com quem sempre nos trata como se fOssemos, está reclamando que os Estados Unidos os obrigou, 
pura e simplesmen~. clientes de final de quintal? prostroll-'OS, e eu não quero o meu.Pals prostrado. 

Não fornos nós que falamos dos 600 milhões; Muito obrigado. • · · 
foi a indústria americana que disse que perde 600 O SR. PRESIDENTE (Gilberlo Miranda) - Em 
milhões. Houve várias insinuações, principalmenle discussão. . . 
de uma fabricantes de chlps, que, mal a lei come- O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -Pela ordem, 
çou a ser feita, já começou a acionar jurkfiCalTlente Sr. Presidente. · 
os brasileiros. O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 

Fechamos no território nacional. E os Tribunais a palavra o Senador José Eduardo Outra 
internacionais? Como vamos fazer? Vamos ser pa- O SR. JOSÉ: EDUARDO DUTRA - Queria fa-
gos lâ fora ou, cada vez que chegar um bem brasi- zer uma consutta. iliQimental à Mesa. No nosso en-
feiro será feito como se fazem com os navios, que tendimento, nãO caberia mais a apresentação de su-
são, pura e simplesmente, presos? bemendas, mesmo pelo Relator. Então, essa ques-

Em relação à pesquisa, hã dados da Universi- Ião de ordem é pi'eliminar, para sabennos se vamos 
dade de Campinas. Otávio, Diretor-Geral do lnstituiD discutir ou não essà subemenda 
AgronOmico de Campinas, que tem 100 anos de O SR •. PRESIDENTE (Gilberlo Miranda) - A 
existência - é o mais impor1ante centro de pesqúsa Mesa entende, depois de collSUtar a sua assesso-
nacional -. diz o segunte: "Quantl ao pipeline, solici- ria, que é um aprimoramento da redação, e essa 
tarnos ao Senador o voto contrário. O acordo com o matéria foi exaustivamente discutida, e nós. eStamos 
GATT concadeu o prazo de 1 O anos para a adoção de na fase de disciJSSão para voiàção. 
novas patentes. Por que adotar retroatividade? E pre
cise notar que essa retroalividade alingirâ IOda a bio
tecnologia, tomando impossivel a pesquisa nessa 
área. No momento em que se dâ a uma molécUa um 
dono, IOda a pesquisa adiante está morta. • 

Além do mais, o Professor Valdir Kerr, da 
Universidade de Uberlênáa, Presidente da Socieda
de Brasileira de Genética, enviou um fax, que diz o 
seguinte: • A aprovação do pipeline pode significar 
para o Brasil um prejulzo de R$2 bilhões em relação 
àpesquisa.• . 

Pergunto: Por que adotarmos isso, se isso não 
é devido? Por que o Brasil tem que pagar mais essa 
conta? Como nós, representantes do povo brasileiro, 
vamos dizer que concordamos com isso? A propa
ganda da própria INTERFARMA diz que o custo 
será pequeno, e, quando um vendedor diz que o 
custo será pequeno, começamos a nos preocupar. 

Finalmente, por que tratar como matéria velha 
a bic.tecnologia? Essa é uma maléria nova, de que 
todos os países estão-se precavendo. Por que per
mitir essa inserção? Salvaguardo, mais uma vez, a 
honestidade e a integridade do Senador Fernando 
Bezerra. Por que deixar que a nossa nacionalidade 
assuma mais um peso sem necessidade? Eu não 
consigo entender e, por isso, voto contrário ao pipe
line, como fez a Argentina, pais vizinho aqui, e 
corno fizeram quase todos os paises da Europa, ex
ceto os que estlo com o pires na mão, os do Leste 
Europeu, que não lém como fazer e fizeram um oon
trato bilateral, que a própria Comunidade Européia 

. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Insisto na 
questão de ordem, Sr. Presidente. Se, por acaso, um 
jornal ptblicar uma foto qo Senador Gilberto M'Jranda e 
colocar entlaixo a legenda Senador Geraldo Melo, 
esse fato não tmusbma a foto do Senador Gilberto 
Miranda no Senador Geraldo Melo, embora seja, tal:
vez, uma hora em que esteja falando dos dois. 

O SR. PRESIDENTE- (Gilberlo Miranda) - É 
que nós dois somos a mesma pessoa,\Senador. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA - Conside
rando esse comentário, o fato de se intitliar uma su
bemenda como subemenda redacional não significa 
que ela seja uma subemenda redacional. Eu não 
consigo entender como uma emenda de redação 
acrescenta dois parágrafos a um artigo, Sr. Presi
dente. A emenda ao arL 229, acrescente-se após o 
arL 229. No relalório original tinha arL 229, a; essa 
emenda acrescenta dois parágrafos. 

Eu gostaria de saber qual é o encaminhamento 
que a Mesa do Senado dará, por exemplo no caso 
do petróleo, em se aprovando a emenda no primeiro 
turno e ao chegar no segundo turno e apresentar 
uma emenda acrescentando um parágrafo, ã!Zendo 
que a PETROBRÁS não pode ser privatizada e inti
tular a emenda como de redação. 

No nosso entenãllllento, o simples fato de se 
intitular a emenda como subemenda redacional não 
a transforma em emenda redacional. E não consigo 
entender como uma emenda, que acrescenta doi$_ 
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parágrafos a um artigo, possa ser classificada como 
emenda de redação. . . 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Se
nador José Eduardo Outra, todo!\ OtNimos a sua 
ponderação, e submetemo-la ao Plenário - como fi
zemos desde o começo, inclusive para voltar atrás o 
pedido de que não caberia a proposta do Senador 
Ney Suassuna:- se aceitam as colocações do Sena-
dor Fernando Bezerra ou não. . . 

Os que estão de· acordo com .a colocação do 
Senador Fernando Bezerra permaneçam como es
tão. (Pausa.) 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Apro
vado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Havia uma 
questão de ordem anterior à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - V. 
Ex• levantou uma questão de ordem, eu a submeti 
ao Plenário, e o Plenário da Comissão .é soberano. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, antes de colocar em votação, eu insisti na 
questão de ordem. O que se está colocando em vo
tação? Não dá para atropelarmos o Regimen1o em 
função da maioria ser substancial. Cumpra-se ou 
não o Regimento, senão qualquer questão a ele re
lativa, a maioria vai, a todo momen1o, atropelar o 
Regimento, utilizando-se do lato de ser maioria Sin
ceramente, esse encaminhamen1o poderá até ser 
aprovado porque é maioria, mas está frontalmente 
chocando-se com o Regimen1o do Senado. 

Eu quero que os Srs. Senadores assumam 
isso. Podem até aprovar por maioria, transformando 
uma emenda em que se acrescentam dois parágra
fos como emenda de redação. 

O SR.j'RESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Rela1or. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - O meu objeti
vo foi único e exclusivamente no sentido de esclare
cer dúvidas e deixar de uma maneira muito clara 
que não hotNesse qualquer prejufzo no entendimen
to que tenho. 

No final do art. 229. há uma proposta de artigo 
que diz o seguinte: "as pessoas que antes da vigên
cia da presente lei exploravam objeto de invenção 
em matéria não patenteáveis, nos termos da legisla
ção anterior, é assegurado o direito de continuar sua 
exploração. sem qualquer ónus na forma e condiçõ
es anteriores. 

Pode-se verificar que se trata de um texto mais 
explicito, mais claro, nada mais do que isso. 

O SR. PRESiDENTE (Gilber!o Miranda) - Con-
tinua em diScussão. - -

Com a palavra o Senador Geraldo Melo. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi

dente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Gilber1o Miranda) - Eu já 

tinha concedido a palavra ao Senador Geraldo Melo. 
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - ~ uma 

questão de esclarecimento. . 
O SR. PRESIDENTE (Gilber!o Mitanda) - ~ 

uma questão de minutos, se V. Ex• puder OlNir o Se
nador Geraldo Melo, que tem um minuto para falar. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - ~ sempre 
um prazer OtNir o Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, te
nho a impressão de que há duas questões: a primei
ra, em tomo da posição levantada pelo Senador 
Eduardo Outra que, de repente, assumiu uma linha 
de extremo formalismo, que até não é muito pareci
da com a linha que S. Exª normalmente pratica-

Eu estranho porque a discussão em tomo do 
mérito da questão do pipeline centra-se nàs objeçõ
es principais que estão sendo levantadas no seio da 
sociedade dentro do Congresso Nacional. Essas ob
jeções nos suscitaram dúvidas, inclusive em mim, 
que discuti com o Senador Fernando Bezerra, dizen
do que se essas coisas não estivessem muito claras 
eu mesmo não teria condições de votar. Admitiu-se 
que iríamos concordar em instituir privilégios de na
tureza jurfdica, legal, oferecer direitos a entidades 
que tinham constituído seus direitos lá fora, antes da 
nossa lei, e gerar para essas pessoas direitos sobre 
pessoas jurídicas ou naturais brasileiras. que esti
vessem, eventualmente, utilizando na sua atividade 
produtil(a bens patenteados antes da lei. 

Com isso> passávamos, por exemplo, sobre a 
indústria farmacêutica, que foi quem mais falou a 
esse respeito. Colocávamos sobre ela um garrote, 
porque quem estivesse fazendo hoje um medica
men1o que, eventualmente, estivesse sendo paten
teado ou tivesse sido patenteado, no exterior, essa 
lei iria impor à indústria farmacêutica napional a obri
gação de pagar royalties, apesar de o seu produto 
já estar na prateleira da farmácia 

Segundo, a expressão "retroativo" doeu na 
consciência de todo mundo, pois, dava a impressão 
de que iríamos, na data da lei, verificar que há um 
produto patenteado lá fora há seis anos; e iríamos 
mandar seis anos de royalties atrasado$. 

Que nome tenha essa emenda redacional, su
bemenda ou o que seja,-de autoria do Senador Fer
nando Bezerra, o que ela faz é deixar absolutamente 
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claro que quem estiver produtindo alguma coisa, sa últimá reunião. S. Exª sanà toda e -QualQuer dúvi-
que esteja sendo.oa tenha sido patenteada-antes da da. Então, acho que isso é muito importante. 
lei lá fora; no entanto, se o seu produto está na pra- Agora, V: 'Ex• tem razão em levantar a ques-
téleira; não pagará royalties desse produto, apesar tão. V. Ex" podérá, se não concordar com a decisão 
de se instituir ou conceder uma patente lá fora, nem da Mesa, apelar· para a Comissão de Constituição, 
atrasado nem para frente. Justiça e Cidadania. Mas tenho certeza de que V. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Gos- Ex• compreenderá que a maioria está querendo 
taria que V. Ex• conclufsse. aceitar coniõ redacional. 

O SR. GERALDO MELO - Não há absoluta- Em discussão. (Pausa) 
mente nada para mandar de atrasado a quem quer O SR. CARLOS PATROC(NIO - Sr. Presiden-
que seja te, peço a palavra pela ordem. 

Daí por que penso no interesse nacional que O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con-
tan1D preocupa a todos e ao Senador José Eduardo cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio. 
Outra, que se for preciso alguma flexibilidade na O SR. CARLOS PATROC(NIO- Sr. Presiden-
nossa relação com o Regimento hoje, essa flexibüi- te, apenas gostaria de ouvir o eminente Rela1Dr das-
dada é para atender ao interesse nacional e disso!- sa matéria, que tem procurado aprimorá-la 
ver uma preocupação que ifl!roduziu na votação A seu juízo, Sr. Rela1Dr, qual seria o impacto 
desse pipeline um componente emocional, que ago- sobre os preços, doravante, dos produtos aqui lista-
ra já não se justifica mais. dos, já que o temor da retroatividade está afa$do? 

Acredito que com a posição, com o acréscimo O SR. FERNANDO BEZERRA - Nãp há im-
de redação que o relator fez, ele aprimorou o tex1D pacto absolutamente nenhum. O pipeline é apenaS 
dando-lhe uma clareza total, que encerra esta dis- o reconhecimen!ll de patentes de produtos que não 
cussão e deixa, como quer o Senador Ney Suassu- existem em qualquer mercado do mundo. Só isso. 
na, a consciência de todos nós erri paz. O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Está 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi- esclarecida a questão. . 
dente, peço a palavra pela ordem. Com a palavra o Senador Ney Suassuna 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con- O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, Sr's 
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador José e Srs. Senadores, já es1Du até encaminhando, por-
Edu'Ydo Outra. que acei1D que deve ser essa a colocação. 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi- Na subemenda do Senador Fernando Bezerra, 
dente, primeiramente eu queria registrar que os mi- S. Ex" amplia a definição. ele fala em substãncias, 
nutos de alguns têm mais segundos do que os minu- matérias, produtos e processos. Não constavam 
tos dos membros do Partido dos Trabalhadores, em- substãncias e matérias anteriormente, e essa aber-
bora eu tenha sempre imenso prazer em ouvir o no- tura inclui até hormônios ou substãncias similares. 
bre Senador Geraldo Melo. Essa abertura é mais ampla do que o pipeline da 

Em segundo lugar, não é uma questão de for- Câmara, que inclusive precedeu o GATT, que, no 
mafismo, já aconteceu diversas vezes nesta Casa a seu arL 70, diz: · 
fleXIbilização do Regimento quando houve consen
so. Ag·ora; flexibilização do Regimento por votação, 
sinceramente<, acho que é demais. 

O que. quero-saber é se mesmo por maioria a 
Comissão está aceitando as s]Jbemendas do nobre 
Senador Fernando Bezerra É a pergunta que dirijo 
ao Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -
Senador José Eduardo Outra, a Mesa entende 
que é um aprimoramento, com o qual só o País 
tem a ganhar •. 

Se a votação for favorável ao Senador Ney 
Suassuna, o País ganha Se a votação for favorável 
ao Rela!or Férnarido Bezerra, o País ganha tam
bém, porque não ficam dúvidas que havia até a nos-

"Este acordo não gera obrigações rela
tivas a aros ocorridos antes de sua data de 
aplicação para o respectivo membro." 

Agóra, pergun!ll - sou vice-presidente de uma 
Federação de AssociiiÇões Comerciais e Industriais 
do Rio de Janeiro e o meu companheiro e dile!o ami
go Fernando é o Presidente da CNI -. como é que o 
empresário, e o Brasil - que, no campo mundial, vai 
ser colocado como um comerciante, 'como um em
presário, porque se trata de comércio- vão dar de 
mão beijada uma coisa que podia ser negociada, in
clusive nas nossas negociações internacionais? 

Não entendo por que dar mais e entregar uma 
vantagem a um concorrente sem negociá-la, sem . 
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considerar que estamos tratando como matéria ve- Acredito que isto seria 'il11l0rtante para a nossa refie-
lha biotecnologia e a pesquisa. • xão. 

Segundo, queria ter a tranqOilidade dos nobres O SR. PRESIDENTI; (Gilberto Miranda) - Em 
Senadores, porque aqui tenho um instituto de cem votação a matéria 
anos dizendo que a pesquisa vai para o ar; aqui te- O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA " Sr. Presi-
nho o Presidente da Sociedade Brasileira de Genéti- dente, peço a palavra para encaminhar a votação. 
ca dizendo que a pesquisa vai para o ar. Fico sem O SR. PRESIDENTE (Güberto Miranda)- Tem 
entender a tranqüilidade com que pessoas que não a palavra V. Ex" para encaminhar a votação. 
entendem do assunto falam: Não, não há problema, O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - lnicialmen-
não vai haver problema, está tudo bem, vamos ca- te, eu registraria que ninguém tem o monopólio da 
minhar como ovelhas e como cordeiros. verdade sobre o que é bom para o Pais. Existem di-

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com versas interpretações do que é o Pais; uns acham 
a palavra o Relator. que é o Pais que temos hoje; outros, que deveria ser 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Bom, eu que- um pais diferente. 
ria esclarecer que quando explicito, apenas cito Com relação a esse aspecto, eu relembraria 
aqtilo de que tratam as alfneas a e b, do arl 9<', da uma intervenção que fiz em uma reunião anterior, 
Lei n" 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Queria di- quando o nobre Relator citou os pafses que adota-
zer que esse tipo de discussão não leva a nenhum varn o pipeline. Fiz um comentário de que a metade 
lugar. Estou aqui exclusivamente na condição de daqueles países era oriunda do antigo realismo-so-
Senador da Repíblica Não me consta o fato de ter cialista e que, em função das cfdiculdades da econo-
sido eleito Presidente da CNI. Col~e neste pie- mia, aderira a qualquer acordo para poder atrair o 
nério para relatar qualquer projeto. capital. Fiz referência ao México e ao Ganadá que 

Quanto à preocupação do Senador Ney Suas- estavam essencialmente vinculados ao NAFTA. E 
suna de como vou ser visto como empresário, asse- levantei dúvida sobre a questão da China, em ft.n-
guro que a unanimidade dos meus companheiros ção de que, normalmente a China faz mtitos acor- . 
me colocaram na posição de Presidente da Conte- dos para inglês ver. Surpreendeu-me ver urna rnaté-
deração Nacional da Indústria Posso assegurar que ria da Gazeta Mercantil a respeito da China, citando 
esta é uma posição hoje da Confederação que não explicitamente que ela aceitava uma série de acor-
presido, mas é a sua posição. A Confederação Na- dos exatamente porque ela não os cumpria. Como 
cional da Indústria entende que isso não resultará entendo que essa Lei de Patentes está sendo feita 
em qualquer prejuízo à indústria nacional. Apesar de no Brasil para cumprir é que voto a favor da emenda 
me colocar aqui na condição de Sanador da Repú- do Senador Ney Suassuna 
blica, não tenho feito, em qualquer hipótese, apelo O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)· Não 
emocional; não me dei ao trabalho de procurar um a havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
um qualquer dos Srs. Senadores. Em votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com (Procede-se à votaç;!lo.) 
a palavra o Senador Eduardo Suplicy. Vou proclamar o resultado: 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, o Votaram SIM 19 Srs. Senadores e NÃO 5. 
Senador Ney Suassl!na citou o arl 70 do TRIPS. Passamos à pauta normal. Quando 0 Senador 
Gostaria de citar o § 3", do arl 70 deste acordo so- Ney Suassuna pediu a inversão de pauta, retirou as 
bre os aspeclos dos direitos de propriadade intelec- outras emendas? 
tual, relacionados ao comércio contido nas delibera- o SR. NEY SUASSUNA _ Só essas duas agora. 
ções do GATT e absolulamente claro. Diz: 

Não haverá obrigação de restabelecer prote
ção da matéria que na data de ptJllicação deste 
acordo para a mesma questão tenha caido no domf
nio píblico. 

Ora, se o GATT não nos obriga por que o Go
verno brasileiro estaria nos pressionando tanto para 
incluir este instrumento que irá beneficiar principal
mente a indústria farmacêutica dos Estados Unidos? 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Vol-
taremos à pauta normal. Requerimento n" 25 da 
pauta V. Ex" permanece ou retira? Ainda há mtita 
matéria a ser discutida 

O SR. NEY SUASSUNA - Essa está prejt dicada 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - N" 

26, Senador Ney Suassuna; art. 24. 
O SR. NEY SUASSUNA - Prejudicada tam

bém. 



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 563 

O SR. PRESIDENTE (GDberto Miranda) - Se- O SR. EDUARDO SUPLICY - Está cerfD e u 
nador Eduardo Suplicy, Requerimento n" 27, Emen- Relator tem razão. 
da n<t 150, parágrafo único do art 24. · O SR. PRESIDENTE (GilberfD Miranda).- O 

O SR. NEY SUASSUNA - Retiro. Senador Eduardo Suplicy concorda que es1á prejucli-
0 SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Refi:· cada ·passaiOOs ao ·requàrilllfinfD de preferência 

rada. 1112 28, subemenda Ney Suassuna Nos tennos do art 311, alínea a, do Regimento 
o SR. NEY SUASSUNA - Prejudicada tam- Interno do Senado, requeiro preferência para vola-

bém. ção n" 63, do Senador Ney Suassuna, Senador Fer-
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - 1\12 nando Bezerra. 

30, parágrafo único da 24 igual Ney Suassuna A ou- Emenda 38, Senador Ney Suassuna, art 43, 
tra era supressiva e essa é modificativa. inciso IV, rnodificativa: 

O SR. NEY SUASSUNA - Essa eu mantenho Concedo a palavra ao autor da emenda. 
Sr. Presidente. Existem inúmeros institutos que têm O SR. NEY SUASSUNA- Tram..;e de exaus-
como fazer um banco de aniostra e sempre que se tão de direilo e na nossa eménda diz que o produto 
faça o patenteamento de um microorganismo tangê- fabricado, de acordo com a patente de processo de 
nico devem-se depositar neSte banco amostra do produto, que tiver sido colocada no mercado interno 
mesmo para que haja a comprovação, tranqOilidade ou externo, diretarnente pelo titular da patente ou 
e clareza de que aquele microorganismo é tangênico com o seu consentimento, inclusive no que se refere 
e tem qualificação. a peça. partes e componentes. 

O SR. PRESIDENTE (Gilber1D Miranda) - Con- Aqui buscamos que haja exaustão de direitos 
cedo a palavra ao Senador Fernando Bezerra. interna e externamente ao Pais. Exaustão de direito 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Mocfdico o pa- busca fazer com que não paguemos direitos duas ou 
recer e acolho a emenda do Senador Ney Sualsuna três vezes, porque esses .são casos reais eomo o 

O SR •. PRESIDENTE (Gilber1D Miranda) - Não que se refere a shlps, que tem urna ou mais funçõ-
havendo quem peça a palavra, encerro a disaiSsão. es e que algumas instituições desejavam receber di-

Em votação. . te rentes aumen1os e se foi COIIllradO no exterior 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram eles queriam receber novamente dizendo que seria 

permanecer sentados. (Pausa) uma outra função a ser exercida pelo ship. 
AProvado. O SR."' PRESIDENTE (GDberto Miranda) - Sr. 
1\12 30, Senador Eduardo Sl4Jiicy, Emenda n" Presidente, rejeitamos a emenda por entendermos 

153, art 24, § 22, modificativo. V. Ex'l mantém a absolutamente incoerente com a filosofia que deve-

emenga~R. EDUARDO SUPLICY - Sim. A emenda ~ daral aolocalprojeto que é o de estimular a fabricação 
nac10n , • 

obriga o depósito do material biológico, objeto de pe- A proposta do Senador Ney Suassuna é oo 
dldo de patente, como ocorre em outros países que sentido da liberação integral das importações parale-
aceitarn esse tipo de patente. las, ou seja, a aplicação do principio da exaustão in-

0 texto do substitutivo condiciona esse depósi- temacional. 
to' à impossibilidade de... Poderia explicar rapidamente essa matéria di-

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Si- zendo que a exploração da patente se dá de duas 
lêncio. fonnas: ou pela fabricação local ou pela importação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - .•• impossibilida- Adotamos preferencialmente a fabricação local, ape-
de de cessão e de acesso p(blico. Por se tratar de nas abrimos mão de que a fabricação local não se 
matéria viva, a comprovação plálica do objeto da dê quando houver inviabilidade econômica e aí se li-
patente depende da existência de amostras deposi- bera a exploração da patente por illllOrtação, mas 
tadas oo elo do pedido de patentes, daf porque re- ao mesmo tempo se adotou o mecanismO da impor-
comendo a aprovação desta emenda. tação paralela, ou seja, não dar exclusividade a de-

O SR. FERNANDO BEZERRA -A emenda fica tenninados produtos com o objetivo quem possa de-
prejuõiCada com a aprovação do destaque anterior, da tenninar os proqutos, com o objetivo de desestimular 
emenda do Senador Ney Suassuna, que também... a continuidade deste processo partindo para a fabri-

0 SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Peço cação local. 
silêncio a todos os Srs. Senadores e a todos os pre- Na questi!o da fabricação local também coloca-

. sentes. mos mecanismos de proteção, sobretudo ao consu- . 
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midor, quando concedemos a licença rompulsória e 
concomitantemente a este processo, à importação 
paralela, no caso de abuso do poder económico, no 
caso do abuso do direito, uso de instrumen1os de 
mercado e outros fatos. 

Essa questão diz respeito diretamente a dúvi
das existentes entre os fabricantes. de ships no Bra
sil. Discuti longamente essa matéria com a Associa
ção Brasileira dos Fabricantes de Computadores e 
eles se consideram absolutamente protegidos nesta 
queslão. 

De modo que, embora reconheça que a inten
ção da emenda do Senador Ney Suassuna seja tam
bém a da proteção da fabricação local ela se toma 
incoerente porque desestimula quando abre a impor
tação paralela. Enlão, rejeito a emenda apresentada 
pelo Senador Ney Suassuna. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - A 
matéria está em discussão. 

O SR. NEY SUASSUNA -Sr. Presidente, peço 
a palavra só para complementar a minha colocação. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra a V. Ex" 

O SR. NEY SUASSUNA - Realmente tanto a 
minha colocação quanto a do Senador Bezerra fa
lam da fabricação local. A minha é um pouco mais 
radical porque. tenho certeza de que não haverá 
transmissão de conhecimento se não houver produ
ção local. Ambos falamos de produção local mas a 
minha tem uma gradação um pouco mais dura e 
essa é a única divergência a fazer. • . _ 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
discussão. Concedo a palavra ao Senador José 
Eduardo Outra. . 

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presi
dente, gostaríamos de explicitar o que estamos vo
tando. O arl 43 originariamente, projeto que veio da 
CCJ e que agora é objeto de emenda do Senador 
Ney Suassuna, diz no seu inciso IV: 

" .. .a produtos fabricados de acordo com 
palentes de processo ou de produto, que tiver 
sido colocado no mercado interno ou externo, 
diretamente pelo titular da patente ou com o 
seu consentimento, inclusive no que se refere 
a peças, partes e componentes." 

O relatório do Senador Fernando Bezerra retira 
a expressão "ou externo", o que restringe o acesso 
dos consumidores aos produtos colocados legal
mente no eXterior. 

O Senador Fernando Bezerra tem se pautado 
por dizer que o seu relatório está orientado pelos 

acordos internacionais, particularmente em relação 
ao Trips. Ora, nesse caso especifico, o Trips se refe
re apenas ao ar!. 6" da seguinte maneira: Foram 
propostas de solução ·de êontrõvétSia, .no marco 
desta acordo e sem prejulzo do disposto no arl 3 e 
4 nada neste acordo será utilizado para tratar da 
questão da exauslão dos direitos de propriedade in
dustrial. 

Entendemos que a emenda tio Senador Ney 
Suassuna está mais de acordo com o princípio da 
exauslão em tratar os direitos e entendemos que 
não teria sentido, também nesta questão, avançar
mos em relação ao que o Trips jã define. 

Por isso, sou favorável à emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 

discussão. (Pausa) · . 
Não have!'199 ÇiuefTI peça a palavra, encerro a 

discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que estejam de acordo com 

a emenda queiram .perinànecer. sentados. 
Rejeitada a emenda. 

. N"- 31 do Senador Ney Suassuna. 
O SR. NEY SUASSUNA - Permanece, Sr. Pre

sidente, · porqúe é oriUhcla da Cãmara e mostra prin
cipalmente a diviAgação do conhecimento quando 
hã uma desistência.,. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -
Emenda n" 5; do· Senador Ney Suassuna, que modi
fica caput do arl 29. Concedo a palavra ao Relator. 

Antes de passar a palavra a V. Ex!', gostaria de 
alertar a todos os Srs •. Senadores e aos autores das 
emendas que em. 58 minutos terrniríaremos a reu
nião, porque não podemos adentrar no horãrio da 
sessão do dia. Então, pàdiria aos Senhores que fos
sem mais objetivos nas suas ponderações. 

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Senador Bcio Alvares. 

O SR. ELCIO ALVARES - Temos vãrias 
emendas aqui. É evidente que são emendas que, de 
uma forma ou de outra, contribuem para aprimorar o 
projeto. Como o Senador Ney Suassuna teve uma 
participação muito intensa, se ele podia ser embargo 
da sua participação, selecionar os destaques que S. 
Ex!' tem, enlão deixariarnos as outras emendas. 

O SR. NEY SUASSUNA - Jã estamos fazendo 
isso. E. para adiantar, já peço que sejam suprimidas 
as de nºs 34, 35, 36 e 37. 

O SR. ELCIO ALVARES- Agradecemos em 
nome de todos os colegas: Assim fica mais prãtico. 
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O SR. FERNANDO BEZERRA - Sobre essa O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Re-
emenda é muito claro. Simplesmente, a propos1a querimenlo n2 49, Emenda n2 155- Senador Eduar-
não dá. a uma pessoa que se arrependeu de um pe- do ~icy- 43, VI, modificativa 
dido, o direito de retornar. Não vejo por que pLtllicar O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
uma patente da qual se desistiu. mantenho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberkl Miranda) - Em O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con-
discussão. (Pausa.) cedo a palavra ao autor da emenda. Senador Eduar-

Não havendo quem peça a palavra, encerro a do S~icy. 
discussão. O SR. EDUARDO SUPLICY - A Emenda n2 

Em volação. 155 acrescenta inciso VIl, excetuando do direito de 
Os Srs. Senadores que estilo de acordo do o patente componentes de rnicroorganismos transgê-

autor da emenda, queiram permanecer sentados. nicos patenteados quando transferidos para ou ex-
(Pausa.) pressas em seres vivos não-patenteáveis, nos ter-

Rejeitada a emenda. mos dos arts. 1 O e 18. 
O Senador Eduardo St.Picy retira as Emendas Sr. Presidente, queiram desculpar-me; isso se 

de n2s 33, 38, 40, 42, 44 - destaque - e 121. Mesmo refere ao Destaque n2 50. 
assim, ainda temos· mais de 50 emendas. Vou retirar este requerimento. 

Requerirnerm n2 32, Emenda rfl. 29 - Senador O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Reti-
Ney Suassuna- § 2", rnoãdicallva. ra o 49. E mantém o 50, Senador? . 

Concedo a palavra ao auklr da emenda. O SR. EDUARDO SUPLICY - Este, sim, é o 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Está prej:xi- que e:;'~~ ~~ndoV.II cetuand d di · 
cada. ""'""""' ,.., o lllCISO , ex o o retto 

O SR. PRESIDENTE (Giberto Miranda) _ Se- de ~ componentes de microo~aniSmos 
nadar Ney Suassuna, está prejudicada· a Emenda n2 transgêmcos patenteados_. quando transfenoo;; para 
32 tendo sido wlada a Emenda n2 311 · ou expressos em seres VIVOS não patenteáveiS~ nos 

' · termos dos art 1 QO. e 18. 
O SR. NEY SUASSUNA_- De aco_rdo. Novamente, o Relator rejeitou a emenda, por 
O SR. PRESIDENTE (GIIberlo Muanda) - Pas- considerar que sementes não podem ser patentea-

sa-se ao Requerimenm n2 39 - Senador Ney Suas- das. 
suna-Emendan236,art42,§ 1ll.,supressiva. Se o Relalor estiver correto, a emenda será 

O SR. NEY SUASSUNA - fietiJildo. inócua. mas não atrapalhará em nada a aplicação 
O SR. PRESIDENTE (Gilben) Miranda) - Pas- da lei. Se o Relator estiver errado, a ausência desse 

sa-se ao Requerirnerm n2 41 - Senador Ney Suas- inciso será cruciaL 
suna- Emenda n2 37, art 42, § 2". Na dwida, a lógica indica que a emenda deve 

O SR. NEY SUASSUNA - Retirado.· ser aprovada, dai por que recomendo a aprovação 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pas- do destaque, Sr. Presidente. 

sa-se ao Requerimenm n2 45, Subemenda n2 07 - O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
Senador Ney Suassuna-43, inciso v. a palavra o Relator. 

O SR. NEY SUASSUNA- Retirado. O SR. FERNANDO BEZERRA - Eu mantenho 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassln!) - Emen- a rejeição (fora do microfone, inaudfvel) 

da n2 39- Senador Ney Suassuna- 43, inciso V, mo- Ainda mais, ~ este R~ que o paten-
dificativa teamenm na ãrea de biotecnologa.. eu defendo os 

Todas as outras foram retiradas do mesmo in- mesmos pontos-de-vista e em face do que já foi apro-
ciso. va::lo eu rejeito a emenda. por considerá-la in6Cl1a. 

O SR. NEY SUASSUNA - Podemos retirar O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Em 
tarroém. • diSCIISSão. .. 

O SR. PRESIDENTE (Giberto Miranda) - Re- Não tendo ninguém para discutir, em. votação. . 
queriment> n2 47. Os que estão de acordo .co.m. a emenda do Se-

O SR. NEY SUASSUNA- Retirada. nador Eduardo Suplicy permaneçam cõmo estão. 
O SR. PRESIDENTE (Giberto Miranda) - Re- Rejeitada. 

querirnerm n248-SenadorNey Sl•assuna-43, VI. O SR. CARLOS PATROCINIO- Sr. Presiden-
0 SR. NEY SUASSUNA- Retirado. te, pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mirarida) - Pela 
ordem, Senador C!liios Patroclnio. . 
. O SR. CARLOS PATROCINIO- Sr. Presiden

te, gostaria de saber se a qu9Stâo eiS irilportação pa
ralela já foi tratada e já foi acolhida pelo eminente 
Relator, Fernando Bezerra, porque me parece que é 
um assunlo importante e que acho que deveria ser 
aqui considerado. 

O SR. FERNANDO BEZERRA - Não, ainda 
não. - .. 

O SR. CARLOS PATRociNIO·- •• :conceitos 
gerais de um artigo enquanlo nós votamos isso aí. 

O SR. PRESIDENTE (Gibértc)" Miranda) - En
tão, os conceitos gerais no artigo que nós votamos. 

CinqOenta e dois, subemenda· a, Ney Suassu-
na, art. 44. Retira. 

Emenda 41, Destaque 53. 
O SR. NEY SUASSUNA- Essa, se tan!D ••• 
O SR. PRESIDENTE (Gübeno_ Miranda) - Cin

qOenta e três, Ney Suassuna, após o 44, aditiva 
O SR. NEY SUASSUNA - Se tàn1o o relalório 

da CCJ, como o relatório da Comissão de Economia 
coni:Oidam que a produção deve ser local, Sr. Presi
dente, é bom, então, que se clarifique quais são os 
direitoS do titular da patente e quais lião os deveres. 

Por essa razão, nós mantemos a emenda 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 

a palavra o Rela!or. 
. O SR. FERNANDO BEZERRA - Nossa rejei

ção é por entendermos que é de!!o~. por 
tratar de conteúdo disciplinado em oulro dÍSJlOSilivo 
do projeiO. 

O art. 24 eslli:lelece disposlivo que obtlJa ·o 
desvendamenlo lotai do objetl da p!tente e o art. 611, 
por sua vez, eslli:lelece as condiçi5es para exploração . 
efeliva do objelo da patente no territ6rio nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Giber1D Miranda) - Em 
diseussão. 

Coma palavra o Senador Ney Suassuna 
O SR. NEY SUASSUNA - Se tem um titulo de 

direito, si-. Presidente, Srs. Senadores, nada mais 
justo que haja um de deveres. 

Af, não se incluem os deveres que nós nos 
preocupamos em colocar também para os detento
res da patente. 

O ~R. PRESIDENTE (GilberiO Miranda) - Em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão. 

Em votação. 
. Os que estão de acordo com a emenda quei

ram permanecer sentados. 

Rejeilàda. 
Senador Eduardo Suplicy, RequerimeniO n<> 54. 

V. Ex" mantém ou retira? 
O SR. EDUARDO SUPLICY -Retiro. 
O SR. NEY SUASSUNA - CinqOenta e cinco 

retiro também. 
O SR. PRESIDENTE (GilberiO Miranda) - Ney 

Suassuna -retira 55. 
Cinqilenla e seis, Senador Ney Suassuna? 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, Srs. 

Senadores. todos os pàíses desenvolvidos têm o fa
moso· offlce.pàtent, que busca exatamente verificar 
o que pode e o que não pode ser patenteado. 

No Brasil nós não temos. Por essa razão, no 
parecer da CCJ nós enfatizamos que o DNPI deve
ria ser um organismo-que tivesse esse papel. 

Os Outros mah!êm OS seus, OS OUÜ'OS países, 
mas ·querem que não subsista no nosso. 

Por essa razão, nós colocamos e insistimos 
Que. q DNPI deve ter um papel. for1alecido. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Rela!or. 

O SR. JOÃO_ ROCHA ~ Sr. Presidente, peço a 
palavra . 

.. O SR .• PRESIDENTE (Gilberto "'iranda) - Con
cedo.apalavi'aao.SenadorJoão Rocha 

O SR. JOÃO ROCHA - Acho que a votação fi
caria mais fácil sé se invertesse esse processo. 
QiJem ·estiver a favor do Rela1Í>r permanece corno 
está.• i=iea mais fácil assim. 

O SR. PRESIDENTE (GilberiO Miranda) -
Como nós -já chegamos na 50, V. Ex" tem razão. 
Nós vamos .il)ver:ter agora para poder dar ao Gover
no a oportunidade de continuar sentado. 

O SR. JOÃO ROCHA - É matéria vencida, Sr. 
Preslclen!ÉI. · 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - -A 
Mesa atende o pedido do Senador João Rocha 

CinqOenta e $6is. Rela!or. · 
O SR. FERNANDO BEZERRA - Rejeito a 

emenda porque generaiiza a obriga!oriedade de 
averb;lção de contrato de licença. 

O contrato Jl(O!luz efeito entre as partes, inde
pende do registro: O registro visa garantir a eficácia 
em relação a terceiros, portant:l é aiO facultativo 
para produzir efeito entre as partes. 

Este é aquele caso de que a transação de 
compra de tecnologia não diz respeito a uma deci
são do INPI. 

O SR. PRESIDENTE (GDbérto Miranda) - Os 
Srs. Senadores que estão de acordo com a emende 
do Senador Ney Suassuna se levantem. (Pausa) 
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Rejeitada. 
Número 57, do Senador Ney Suassuna. V. EX" 

a mantém ou retira? 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, eu 

entendo agora como o PT se sente marginalizado 
quando perde todas as votações. A nossa solidarie
dade a ele. 

Retiro, mas lamenlando, e digo que eslou sain
do do processo. Sei que é um processo democráti
co, mas es11lu saindo mtitll decepcionado com o 
processo denlOCiálico em algtmas ocasiões. Esta 
foi uma delas. Estão retiradas todas as emendas.. 

O SR. PRESIDENTE (Gillerlo Miranda) - Só 
para um esclarecimento, Senador. V. Ex& as retira 
pelo {alo de termos alterado o maneira da votação, 
ou por outro motivo? Eu não enlendi. 

O SR. NEY SUASSUNA - Eu acho que V. EX" 
realmente não entendeu. 

Eu disse que para não ficar a toda hora e a 
todo instante sendo chato e mantendo, :UI 13 horas 
e 45 minu11ls, todos aqui, quandO há um rolo ·com
pressor e as pessoas estão votando praticamente 
compúsoriamente, acho que é melhor retirar todas 
as emendas e encerrar al. 

O SR. PRESIDENTE (GillieriO Miránda) - Mas 
nós ainda temos emendas do Se!'l<ldor Edu31do. Su
plicy e do Senador Jonas Pinheiro. 

O Senador Eduardo S~icy retira as suas. mas 
temos emendas dos Senadoras Jonas Pinheiro e 
Onofre Qlinan.. .• ··~· 

Emendas do Senador Jonas Pinheiro. 
Requerimento n" 61. V. EX" mantém· oú ·retira 

esse requerimento? 
O SR. JONAS PINHEIRO - Mantenho asse 

emenda Quero ()uvir o Rela1Dr, porque asse emen
da propõe que as licenças compulsórias sejam auto
rizadas apenas por au11lridades judiciais e nunca por 
au11lridades adminisbl!tivas. que, ao nosso ver, não 
têm toda essa au11lridade, nem isenção suficiente 
para proceder ao confisco de propriedade privada. 

Gostaria de ouvir o parecer do Rela1Dr. 
O SR. PRESIDENTE (Gilber1D Miranda) - Com 

a palavra o Rela11lr. 
O SR. FERNANDO BEZERRA - (Fora do mi

crofone. Inaudível.) - ... por decisão judicial, nós não 
havíamos previS1D dessa forma. 

Há um prazo que está estabelecido na fabrica
ção local e as outras questões para os órgãos que 
julgam o abuso do poder acon6mico. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberkl Miranda) - Em 
diSCIISSão. 

• . I ' ' 

Não havefK!o _quem ~ a palavra, encel'i{f a 
discussão. 

Em votaçãQ:;·. . 
O SR. FERNANDO BEZERRA - Por isso eu 

rejeito a emenda. . : 
O SR. PR.E$1PENTE (Gilberlo Miranda) - O 

Rela11lr rejeita a emenda 
Os Srs. Senadores que estão de acordo com o 

Rela11lr pei'I11BI\~ como estão. (Pausa) . 
Vencido o Senador Jonas Pinheiro. 
Passamos. aoo Requerimento n" 65, do Senador 

Jonas Pinheiro. ...• 
V. Ex&malüémou retira?. 
O SR. JONAS .PINHEIRO - Mantenho e quero 

ouvir também o-nosso Rela11lr. ·. 
O SR. PRESIDENTE (Gilber11l Miranda) ~ Com 

a palavra o autor da emendá:··· · · 
. O SR. JotÍ'S PINHEiRO- E apenas p~a dar 

pleno direito dli d!l~ ao patenteado. 
O SR. FERNANDO BEZERRA- A ninha Pos;çoo 

é péla rejeiçao, 'l{oigt;le a ~ dá a possibtTKiade de 
um protelamerto;que considero h:lesejável, dos"li\filllós · 
d3 decisão de urjlitJICellÇ!I coi11Jijsória Cl4a origem !1Sfá 
deviclamerte deii1àJ'cada no texlli da lei. 

Pela rejeiÇãO: · ·· 
O SR. PRESIDENTE (Giibério MirandaÍ - Em 

discussão. . 
Não havendo quem queira disctíir, em IIOiar;ãl.· 

. · Os Srs. Sehildores que estão. de acordo com o 
Relator peiTAEIReÇam como eS1ão. · · · 

Rejeitada a emenda 
Passamos ao Requerimento n" 67, do Senador 

Jonas Pinheiro. · • · 
· . O SR. JONAS PiNHEIRO~· Retiro-o, Sr. Prest

dente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) ·- S. · 

exa retira o requerimento. . 
Passamos à Emenda n" 96, do Senador Ono-' 

treOuinan. 
Com a palavra o autor da emenda 
O SR. ONOFRE QUINAN -·Sr. Presidente, Srs. 

Senadores, apresentada a amen~ ora em destaque 
à Comissão de AssLWltos Econômicos, o eninente 
Relator rejeitou-a sob a alegação de que a mesma 
SIJ.IIere _o enfraquecimento do titular da marca. cuja 
utiuzaçao por terceiros s6 deverá ser admitida com o 
seu consentimento. E nós perguntamos: a marca 
não sofrerá enfraquecimen11l se utilizada por teroet
ros se houver consentimento dos .mesmos? Afinal, o 
~rietário do recipiente é o consumidor, que, se 

e o caso, teria que dar esse consentimento. 
Ademais, é o consumidor, como proprietário do reci
piente e do produ11l que eslâ adquirindo, que tem a 
última palavra no assunto. Se o produto é o mesmo 



568 ~ ~ ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

e o preço também, é mais lógico que o- consumidor Sts. Seiladores. não hã mais emendas. Temos 
escolha: o que vai prestar-lhe melllor serviQO. mais três requerimentos para serem votados. 

As disposições contidas no inciso O do art. Nos termos do art 50, o Senador Eduardo Su--
190, sem a emenda que propomos, tomar-Ge-iam 
uma perigosa annadilha eloS oligopóllos se ficassem plicy requer a convocação do Brigadeiro Mauro José 
com o direito de vincular definitivamente o consumi- Gandra, do General Traumaturgo e do Dr. Rogério 
dor e sua marca, sem alternativa e sem escolha. Isto, Sérgio Cerqueira. por esta Comissão. 
sim, é que é contra os interesses cb consumidor. Os que estão de acordo queiram permanecer 

Preciso esclarecer aos nobres colegas que não sentados. (Pausa) · 
se pennitindo essa utilização teremos criado uma re- AJ)rovado. . 
serva de mercado, com sérios (lrejufzos à Naçao Hã requerimento .Senador · Gilberto Miranda 
pela grande imobilização de recipientes. que am- para que seja co!IVO(:ada a Federal Aviation Admi-
pliam o mercado àquelãs que prestarem melhor ser- nislralion, dos Estados Unidos, convidados: 
viço. Isto é o que a nossa emenda pretende. D. Hinson, administrador-chefe; . 

Desta forma. nobres Senadores. para proteger George Donahue, administrador-assistente; 
a populaç!io consuniclora. apresentamos emenda gue. Joseph Dorller, diretor do programa GPS; 

--· __...... Stanley Rivers, Diretor Delegado. 
consUta inegavelmente 0 direib do '""'"""' ..... r e que Do De~nament of Defense da Austrália: 
não cria. de forma nenhuma. reserva de mercado. Ronald Dicker, Chefe do Projeto Jindalee; 

gs~~:=~~i===·-A~- ~~~c&.~~~~ojetoJindalee. 
lavra está com o Relator. Dr. Bob Jarrot. Diretor Técnico do Consórcio. 

Q SR. FERNANDO BEZERRA -Eu compreen- NIIDAR- Instituto Especifico em Comunica-
do as razOes da ~ das emendas pelo çao de Longo Alcance de Moscou: · · 
nobre Senador Onofre Quinan, e gostaria, se não YLXi Abramovitch e Fyeder Evstratov, Chefe do 
fossem razOes puramente técnicas, de apoiá-lo. En- Programa 
tretanto, a emenda contraria a Convenç!io dE! Paris Departament of Defense dos Estados Unidos: 
ao enfraquecer o cireito do tilúar de marca cuja ubT1- Brian Sherman, subsecretário e assistente do 
zação por terceiros só deverá ser admitida com o Drug Enforcement and Support 
seu consentimento. l'lá também requerimento para que sejam can-

O art 6<' da Convenção de Paris estabelece a vidadas tambêm as elllJresas: 
proibição "do uso de marca de fébrica ou de comér- · General Eletric Company; 
cio que constitua reprodução, imitação, etc., suscetS- Huhhes Aircraff Com~ny; 

· d tab 1 .... -x- de General Eletric Corporation; 
V81S e ~e ecer CO• """"" uma marca ampa- Westiilghouse corporation dos USA e · 
rada pela presente Convenção e utilizada para pro- Lockeed Techno~ dos USA. 
dutos idênticos ou similarés". . , Cientistas brasileiros: Professor José Gal-

Eu só vejo uma solução na proposta especifica denberg e Professor Rogério Sérgio Cerqueira 
do caso do bujão de gás: que fosse utir!Zada, a Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais: 
exemplo do que se faz com alg~.n> refrig~. Professor Márcio Nogueira Barbosa 
corno é o caso da cerveja. a retirada dos ró!Uôs com Os Srs. Senadores que estão o~· acordo quei-
a marca do distribuidor, e que não houvesse a mar- ram permanecer sentados. (Pausa) 
ca impressa no bujão. Aprovado. 

Se nós apoiássemos a emenda do Senador O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 
Onofre Quinan, nós estarfarnos ferindo frontalmente peQO a palayrl! para um esclarecimento. 
o que reza a Convenção de Paris e enfraquecendo o O SR. PRESIDENTE (Gillerto Miranda) - Pois não. 
direito de marketlng. · O SR. GERALDO MELO· Quero saber se isso 

Por isso, eu, infelizmente, me manilestl con!Ja. é um convite ou uma convocação? · 
O SR. PRESIDENTE (Gillerto Miranda) - Mas O SR. PRESIDENTE (Gilberro Miranda) • No 

já ferimos a Convenção outras vezes. · caso dos brasileios. e dos Ministros de Estados trata-
Em discussão. se de CCII"(VOC3ção. Os outros são convidados, porque 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a não temos poder de convocar autoridades externas. 

discussão. Os Srs. Senadores que aprovam queiram per-
Em votação. manecer sentados. (Pausa) 

Os Sts. Senadores que eslão de acordo com o Aprovado. 
Senador Onofre Quinan queiram permanecer senta- Nada mais havendo que tratar, declaro encer-
dos. (Pausa) · rada a presente reunião. 

Vence o Relator. (Levanta-se a reunião às 13h53min.) 
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Aprovado. ta-se .de convocação. Os outros são convidados, 
O SR. GERALDO MELO - Sr. Presi.:lente. porque nãó :té(riós poder de convocar autoridades 

peço a palavra para um esclarecimento. externas. · · ·' · 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pois oS Srs. Sénadores que aprovam queiram per-

não. rnanecer senladoi>.(Pausa) 
O SR. GER~LDO MELO- Quero saber se isso Aprovado.: · 

é um convite ou urna convocação? - Nada niaiS'havendo que tratar, declaro encer-
O SR. PRESIDENTE (Gilberro Miranda) - No rada a presEi_ ri~ _r~ união. 

caso dos brasileiros e dos Ministros de Estados tra-
. -::i~'éftailta-se a retnião às 13H53min.) 

.. ., ' 
I I 
--r-

Ata da 165ª- Sessão Não Deliberativa, 
-em 9 de outubro de 1995 

1ll Sessão Legislativa Ordinária, da 5~ Legislatura 
Presidência dos Srs. Júlio Gampos e Renan Calheiros 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Haven-· 
do número regimen1al, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção da Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. 

O Sr. 12 Secretário em exercfclo, Senador Re
nan Calheiros, procederá à leitura do Expediente. 

10 lido o seguinle: 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

MENSAGEM N0-323, DE 1995 
(N"-1.050/95, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 
Solicito a Vossas Excelências, pelos motivos 

referidos na anexa Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro da Estado da Fazenda, a retirada do Projeto 
de Lei n" 49, de 1992 (n" 2.489192 na Câmara dos 
Deputados). que 'Dispõe sobre a identificação do 
beneficiârio de cheques e revoga o inciso III do art. 
2" da Lei n" 8.021, de 12 da abril da 1990", enviado 
à Câmara dos Daputados com a Mensagem n" 25, 
da 1992. 

Brasflia, 6 da outltlro de 1995. - FernandO 
Henrique cardoso. · 

EM N"-368/MF 

• Brasllia, 29 da setentxo da 1995. 
Excelertissimo Senhor Presidente da Rep(blica, 
Tenho a honra da submeter à elevada conside

ração de Vossa Excelência sugestão no sentido da 
retirar de tramitação no Congresso Nacional o Proje
to de Lei da Câmara n" 49. da 1992 (PL n" 2.489/92, 
na origem), que díspõe sobra a ldantificação dobe
neficiãrio da cheques e revoga o Inciso III do artigo 
2"daLei n"8.021, de 12 de abril de 1990". 

2, O referido Projeto fixa a quantia equivalente 
a trezen1aS Unidades Fiscais de Referência- UAR, 
a partir da qual se exige a idantificação do beneliclã
rio do cheque. 

3. Com o advento da Medida Provisória que 
introduziu a nova unidade monetária nacional, a 
matéria sob exame tomou-se prejudicada em 
face das diSPOsiçOes do art. 69: 

"Art. 69. A partir de 12 da julho da 
1994, fica vedada a emissão, pagamento e 
compensação de cheque de valor superior a 
R$1 00,00 (cem reais), sem identificação do 
beneficiário. 

Parágrafo único. O Conselho Monetá
rio Nacional regulamentarà o disposto neste 
artigo". 

Respeitosamente, Pedro Parente, Mlnístro da 
Estado da Fazenda, Interino. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N2 9.069, OE 29 DE JUNHO DE 1995 

Dlsp!'le sabre o Plano Real, o SI
ma Monetário Nacional, estabelece as r&
gras e condlçoes da emlssAo dO Real e 
os crHériOS para conversao das cbrlgaçCes 
para o Roa~ a dé outras providências. 

§ 1• As reservas internacionais passrveís da 
ubllzação para composição do lastro para errissliO 
do Real são os ativos de liqOidez internacional deno
minados ou conversfvels em dólares dos Estados 
Unidos da América. 

Art 69. A partir de 12de julho de 1994, fica ve
dada a emissao, pagamento e compensação da 
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--cheque de valor sup2rio(a; RS101\00 (!:-e,"Tl :reais), 
sem identificação do beneficiário. 

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacio
nal regulamentará o disposto neste artigo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A maté
ria será publicada e incluída em Ordem do Dia opor
tunamente, nos termos do dispoS1D no arl 256, § 2", 
alínea b, item 2, do Begirnento Interno. 

O Sr. 12 Secretário, em exercício, Sr. Renan 
Calheiros, prosseguirá a leitura do Expediente. 

Restituindo autógrafos de projeto de fei sancio
nado: 

N2 324, de 1995 (n2 1.051/95, na origem), de 6 
do corrente, referente ao Projeto de Lei n2 16, de 
1995-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento Rscal da União, em favor da Cãmara 
dos Deputados, crédifo suplementar no valor de cin
co milhões, duzentos e sessenta e seis mil reais, 
para os fins que especifica, sancionado e transfor
mado na Lei no. 9.1 01 , de 6 de outubro de 1995. 

AVISOS 

DE MINISTROS DE ESTADO 

N2 303/95, de 5 do corrente, do Ministro das Co
municações, referente ao Requerimento no. 1.035, de 
1995, de inbrmações, do Senador Esperidião Amin 

N2 876/95, de 29 de setembro último, do Ministro 
da Fazenda, referente ao Requerimento no. 1.087, de 
1995, de inbrmações, do Senador Ney Suassuna 

As informações foram encaminhad~ 
em cópia, aos requerentes. 

Os requerimentos vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O expe
diente lido vai à publicação. 

Encerrou-se na sexta-feira ütima o prazo para 
apresentação de emendas às seguintes matérias: 

- Projeto de Decreto Legislativo n2 75, de 1995 
(n2 80191, na Câmara dos Deputados), que homologa 
o ato do Conselho Monetário Nacional que aulorizou a 
emissão aãiCional de papel-iroeda, no exercício de 
1991, no valor de um trilhão e oitocentos e vinte e dois 
bilhões de cruzeiros; 

- Projeto de Decreto Legislativo no. 78, de 1995 
(n2 85/91, na Câmara dos Deputados), que homolo
ga o ato do Conselho Monetário Nacional que autori
zou a emissão adicional de papel-moeda, no exercf. 
cio de 1990, no valor de quatrocentos e sessenta e 
um bilhões e trezentos milhões de cruzeiros; 

- Projeto de Lei da Câmara no. 76, de 1994 (n2 
900/91 , na Casa de origem), que dispõe sobre a 
contrapartida financeira ao Poder Plblico pelo inves
timento em obras no sistema elétrico, em localida
des atendidas por concessionários; 

- Projeto de Lei da Cêmara nº-114, de 1994 (n2 
209191, na Casa de origem), que regulamenta o § 72 
do ar!. 226 da Constittição Federal, que trata do Pla
nejarnent) Fami6ar, estabelece penalidades e dá ou
tras providências; 

- Projeto de Lei da Câmara no. 143, de 1994 (n2 
3.787193, na Casa de origem), de iniciativa da Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a 
apurar a denúncia do Sr. Pedro CoUor de Mello, já 
falecido, sobre as atividades do Sr. Paulo César Ca
valcante Farias, que aUe(a a redação do ar!. 332 do 
Decreto-lei no. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal; e ·. 

- Projeto de Lei da Câmara no. 81 , de 1995 (nº-
10/95, na Casa de origem), que institti o ano de 
1995 como o "Ano Zumbi dos Palmares", em home
nagem ao tricentenário de sua morte. 

Aos projefos não foram oferecidas emendas. 

As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, 
oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Na ses
são de sexta-feira ütima terminou o prazo para apnr 
sentação de emendas ao Projeto de Resoluçi:í> no. 
106, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amo
rim, que define os Gabinetes dos Senadores como 
Unidades Orçamentárias e dá ol1ras providências. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania; Diretora; e, de Assuntos Eco
nõmicos. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -A Presi
dência comunica ao Plenário que, uma vez findo o 
prazo fixado no parágrafo único do arl 254 do Regi
mento Interno, sem interposição do recurso ali pre
visto, determinou o arquivamento definitivo do Proje
to de Lei da Câmara nº-136, de 1992 (n2 479191, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o recebimento 
de honorários de advogado. 

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valrnir 
Campelo. 
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun-. lembram que o aposenlado é uma pessoa cngna, 
ela o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. que ajudou a construir o Brasil com o seu trabalho e 
Senadores, o Ministro da Previdência e Assistência que durante décadas rE\C()Iheu, mensalmente, aos 
Social estuda formas para corrigir dislorções nos va- cofres da Previdência aquele valor definido pela lei 
fores de aposentadorias e pensões concedidas entre como sendo a quantia necessária para garantir-lhe 
1991 e 1994. um final de vida tranqüilo e auto-suficiente. 

Esse gesto, partindo do Governo, é de lodo elo- O aposentado também se alimenta, veste-se e 
giável. sofre as mesmas necessidades dos trabalhadores em 

Primeiro, porque, após estas anos de angús- alividade. Entretanto, quem deveria protegê-lo da!; in-
tias e incertezas para o aposentado, o próprio Go- justiças é quem mais o discrimina Quando se fala em 
vemo vem a plblico e reconhece que os benefícios reajuste de provenlos de inalividade, o Governo vai 
da aposentadoria ficaram acha1ados em função dos logo ao rá:lio, à televisão, aos jornais e de1ona a cam-
sucessivos planos econômicos e dos diferentes índi- panha anti-aposentadoria: o déficit da Previdência não 
ces de correção usados no período. sa..porta os ajustes decorrentes da inflação, o tempo 

para a aposentadoria tem que ser dilatado, etc. Segundo, porque os pedidos oficiais de revisão 
de aposentadorias certamente reduzirão significati
vamente. e a Justiça deixarà de ter que se ocupar 
com ações dessa natureza, que jã chegam a mais 
de um milhão e quatrocentas, isso sem relacionar 
também os milhares de pedidos de revisão em anãli
se administrativa nos postos do INSS. 

Espero que essa atha:le em favor dos .aposenta
dos seja I.J11 marco de rrudanças na vida desses tra
balhadores, e que se encerre de vez o aluai período 
de álscriminação contra esses cidadãos brasileiros. 

Os aposentados hoje andam pelas ruas sentin
do vergonha da própria pessoa 

As segtidas campanhas contra essa classe de 
cidadãos honeslos e constn.tores do passado dão a 
idéia de que a aposentadoria não passa de mordomia 
e que o aposen!ado nada mais é do que um aproveita
dor que vive indignamente às cus1as do Es!ado. 

Sr. Presidente, quando Lm trabalhador se em
prega, ninguém pergunta se ele quer aderir ao segu
ro social E:: sifllllesmente I.J11 optante de livre e espon
tânea pressão. Com isso, o seu salàrio sofre descon
tos seguidos por décadas, com a finalidade de custear 
a futura aposentadoria e despesas com assistênéia 
médica e social. Nesse particUar aspecro, princiJal
rnente quando se traia de recorrer aos serviços p(bli
cos de saúde, ai nem se fala É I.J11 desastre! 

Mas, fixando-se à aposen1adoria esse seguro 
social, que o trabalhador é compelido a pagar, este 
visa pr~~~uamente garantir-lhe uma remuneração 
permanente, a partir de sua retirada definitiva do 
mercado de trabalho, em decorrência da velhice, de 
invalidez permanente ou do transcurso do tempo de 
serviço exigido por lei. 

Quando o trabalhador chega ao ponro de des
frutar desse benefício, parece que o que é direito 
passa ser concessão ou oportunismo. Poucos se 

Mas desta vez foi diferente. O Governo compare
ceu à mfdia não para mais uma vez magoar e decep
cionar os aposentados, mas para anunciar que vai rea
justar os beneficias de ceroa de 250 rnl pessoas que 
tiverem seus provenlos e pensões cafciJados Sem a 
reposição da inflação. 

Contudo, somente no próximo ano é que o Go
verno pretende enviar ao Congresso Nacional o Pro
jeto de Lei adolando esse medida 

Segundo o Ministro da Previdência Social, no 
momenlo não existe nos cofres de seu Ministério o 
dinheiro necessário para pagar a conta e que para 
consegui-lo necessita da ajuda do Congresso na 
aprovação dos projetas que identificam as fontes de 
receita. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero 
aqui fazer um apelo ao Governo, para que conclua 
logo esse projelo de correção das distorções nos va
lores das aposen1adorias e pensões e que o envie 
ao Congresso Nacional imediatamente. 

Apesar de es!arrnos apenas a dois meses do 
próximo ano, temos que resgatar essa dívida para 
com os aposen1ados ainda no ano em curso.. 

Não é admissível fazer os aposen1ados aguar
darem ainda mais para receberem esse justo au
menro, jà reconhecido inclusive pelo próprio Gover
no, enquanlo que todo dia somos surpreendidos 
pela mídia denunciando desvios e mais desvios de 
verbas públicas. 

Exemplo disso são as suspeitas de fraude 
de mais de 130 mil autorizações de internação 
hospitalar que estão sendo investigadas sob o 
comando do Ministro da Saúde e que, se confir
madas, lesariam o Eràrio em mais de R$33 mi
lhões somente em um mês. 

Outro exemplo é o desleixo de determinados 
procuradores dos órgãos e entidades do governo 
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qoo, ·negligenciando-se na defesa <la Fazenda Na- Trata-se, sem dúvida, de bizarra e friste contra-
clonai, vêm causando altos prejuízos à União, que dição: de um lado, a parcela majoritária da popula-
está sendo obrigada a pagar pesadas indenizações ção trabalhadora que, conquanto muitas vezes mal 
decorrentes de planos econômicos anteriores, sem remunerada, goza de ampla proteção e usufrU de 
que a demanda percorra todas as instâncias do Po- diversos direi1os legalmente assegurados; de outro 
der Judiciário. lado, um expressivo contingente de brasileiros que 

Dentro do próprio INSS foi detectada, em so- amarga a mais vil exploração, submetidos à ignomí-
mente um dos Estados da Federação, a existência nia do trabalho forçado em condições desumanas e 
de 5.654 mortos recebendo, nos últimos seis meses, degradantes. 
pagamenlo de benefícios estimados em mais de 1 :2 Até algum tempo atrás, a postura do Governo 
milhões de reais. era de negar que o problema existisse em escala 

Como vêem, Sr% e Srs. Senadores, se o Go- considetável, tentando caracterizar como fatos isola-
vemo tem motivos para adiar a correção dos benefí- dos as denúncias que vinham à tona, principalmente 
cios dos aposentados para o ano de 1996, maiores pela imprensa e pelos Parlamentares. A realidade, 
são as razões para que esta matéria seja deliberada porém, é que o problema é sério e possui dimensõ-
ainda no ano em curso. es que não permitem que o possamos ignorar. 

Era o que tinha a áiZer, Sr. Presidente. Moo ob- Aliás, numerosos documentos produzidos por 
rigado. entidades brasileiras e internacionais têm sido publi

cados, nos últimos tempos, confirmando a gravidade 

Durante o discutSO do Sr. Valmir Cam
pelo, o Sr. Júlio Canpos, 20 Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da preskffmcia, que é 
ocupada pelo Sr. Renan Calheiros, 20 Se
cretário. 

O SR. PRESIDENTE {Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. que 
disporá de 20 minutos para o seu pronunciamento. 

O SR. JÚUO CAMPOS {PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
hã alguns meses assomei a esta bibuna para, em 
defesa da adoçâo do contrato colativo de trabalho, 
verberar contra a excessiva regulamentação vigente 
no Brasil para as relações laborais. Naquela oportu
nidade, procurei demonstrar corno uma concepção 
paternalista em relação à classe trabalhadora - con
cepção essa que orienta nossa legislação trabalhista 
desde os anos bintas - coloca urna verdadeira cami
sa-de-força nas relações laborais, não deixando 
qualquer espaço para o exercício da autonomia co
letiva das parles - empregados e empregadores - no 
que tange à possibilidade de pactuarem condições 
de trabalho ajustadas às suas conveniências e às 
partictJaridades de seu ramo específico de atividade 
econõmica. 

De fato, o País está dotado de minuciosa legis
lação trabalhista que assegura aos assalariados 
múltiplos direitos e abrangente proteção. Não obs
tante, todo esse arcabouço jurídico tem-se mostrado 
ineficaz para banir definitivamente de nossa realida
de essa horrenda chaga que é o trabalho em regime 
de escravidão. 

da situação. 
Em 1994, a Anti-Siavery lnlemational de 

Londres, .a mais antiga entidade de direitos humanos 
do mundo - fundada em 1839 - lançou o excelente li
vro de Alison Sutton, Trabalho Escravo - Um Elo 
na cadeia da Modernização no Brasil de Hoje, 
baseado numa pesquisa realizada ao longo de seis 
meses na Amazônia. A certa altura da obra, Sutton 
declara: 

•o uso de práticas trabalhistas coerciti
vas não se limita a um resíduo de latifundiá
rios atrasados que ainda agem como se a 
escravidão fosse !egal. mas foi encontrado 
em empresas ligad"ásaos setôres mais mo
demos da economia: bancos nacionais, uma 
montadora multinacional de veículos e uma 
rede de ai uguel de carros .estão entre os que 
tiveram de responder a denúncias de que 
estariam usando trabalho escravo". 

Também em 1994, no mês de junho, relalório 
da Organização lntemacion.al do Trabalho - OIT, in
cluía o Brasil na lista negra da escravidão, ao lado 
de países como lnclia, Haiti e outros. 

-Mais recenterr'lente, em maio passado, era a 
vez da Comissão Pastoral da Terra, CPT, órgão vin
culado à respeitadlssima Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, CNBB, publicar seu relalório anual, 
Conflitos no Campo - 1994. Nele, a entidade, toman
do como base denúncias feitas à polícia e aos sindi
catos de trabalhadores rurais de todo o País, conta
biliza a existência de mais de vinte e cinco mR traba
lhadores em regime de escravidão no ano passado. . . 
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O próprio Estado do Mato Grosso já foi alvo de tecimento da Reforma Agrária e Ministério da tndús-
denúncias nas imprensas nacional e internacional e Iria. do Comércio e do Turismo. A finalidade do 6r-
neste Congresso acerca da existência do trabalho es- gão, definida no art. 1~ do decreto presidencial será 
cravo na zona nxaJ mato-grossense, que, de vez em a de "coordenar e implementar as providências oe-
quando, ainda mancha a democracia e o desenvoM- cessárias à repressão do trabalho forçado. 
menta de Mato Grosso. 

O número impressiona por si só. Mais chocan
te, contudo, é a evolução que revela. O Relatório de 
1991 indicava pouco menos de cinco mil pessoas 
escravizadas; em 1992, o número salta para dezes
seis mü; em 1993, são vinte mil; em 1994, sãoguase 
vinte e cinco mil trabalhadores vivendo possivelmen
te em regime de escravidão em nosso País. 

Em noverrbro próximo, o Brasil deverá passar por 
t.m novo constrangill'lEll"lo internacional. Nesse mês, em 
Genebra, serfD ãvugadas as conclusões da investiga
ção que a Organizaçã:> Internacional do Trabaho vem 
conduzindo sigilosa'nerte, há t.m ano e meio, acerca de 
mais t.ma centena de casos, devilan'1ef"m clocunerta:fos, 
de 1rálalho brçado no l3rasl 

Aliás, há poucos dias, a imprensa nacional di
vulgou com muito destaque a escravidão não-so
mente do homem trabalhador, da mulher trabalhado
ra, mas, lamentavelmente, da própria criança. No 
BrasD, há criança trabalhadora vivendo em ·regime de 
escravidão em zonas de produção de carvão, em zona 
de produção de cana-de-açúcar em nosso Pais. E é 
t.m absurdo, quando sabemos qual é uma das metas 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, uma das 
metas do governo que a coligação PSDB, PFL e PTB 
fizeram através do programa de desenvolvimento para 
os próximos quatro anos no Pai$. registrar fato esse 
na atualidade. 

Aliás, no que se refere à OIT, vale lembrar que 
a comissão de especialistes da entidade, encarrega
da de monitorar o cumprimento dos acordos interna
cionais por cada pais, vem há anos chamando a 
atenção para a gravidade os casos de trabalho for
çado no Brasil, muito embora o País tenha ratificado, 
já em 1956, a CQnvenção internacional que proíbe 
esse delito. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, atento à gravi
dade da situação, no dia 27 de junho último, assinou 
um decreto criando o Grupo Executivo de Repres
são ao Trabaiho Forçado que estará subordinado à 
Cãrnara de Políticas Sociais do Conselho de Gover
no e será integrado por cinco represen!antes dos Mi
nistérios do Trabalho, Ministério da Justiça, Ministé
rio do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

. Amazônia Legal, Ministério da Agricultura, do Abas-

Na mesma da!a da assinatura do decreto, o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso dedicou in
tegralmente seu programa radiofõnico- Palavra do 
Presidente - ao tema do trabaiho escravo. Sua Ex
celência abordou situações diversificadas, caracteri
zadoras de trabalho escravo, ou de trabalho degra
dante ou de ambos. 

Referiu-se, inicialmente, às fazendas que pro
movem desmatamento da região Norte do Brasil, 
onde •o trabalhador escravo é vigiado 24 horas por 
dia, por jagunços muito bem armados". Nessas fa
zendas, os propritários u!Dizam-se, além de jagun
QOS, de uma manobra fraudulenta para atentar con
tra a liberdade de trabalho, imobilizando a mão-de
obra Trata-se de um truque muito antigo e·conheci
do, no Nordeste e no Norte do Brasil, como "sistema 
do barracão", que consiste em obrigar o trabalhador 
a comprar do dono da fazenda tudo aquilo de que 
ele precisa para sobreviver, a preços elevados, arbi
trariamente lixados pelo proprietário e na maioria 
das vezes até desconhecidos pelo comprador. Gera
se, dessa forma, uma dívida sempre ascendente e 
impagável, quase igual à dívida do Brasil junto aos 
bancos internacionais, de tal modo que ao fim do 
mês o trabalhador nada mais tem para receber, sen
do então coagido a continuar trabaihando para pa-
gar essa dívida · 

Em seguida, o Presidente Fel11ando Henrique 
mencionou deniÍ!cias recebidas pelo Ministério do 
Trabalho acerca de condições de trabalho degradan
te verificadas em serrarias do Es!ado de Rondônia 
Nessas empresas, além da falta de condições de 
moradia, de saneamento e até de água para beber, 
os trabalhadores convivem com a total ausência de 
equipamentos de segurança para lidar com as ser
ras elétricas, circuns1ância que coriduz a freqiientes 
mutilações, inclusive de crianças trabalhadoras. 

Mais adiante, Sua Excelência abordou a triste 
situação, citada anteriormente, das carvoarias do 
norte de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul e até 
do meu Mato Grosso. Nesses estabelecimentos, que 
já foram inclusive objeto de reportagem da BBC de 
Londres, a realidade é de todo deprimente. 

Tenho a lamentar, neste instante, todos esses fa
tos. As denúlcias 'têm que ser levadas a sério, pois 
muitas delas chegam a ser comprovadas, as nUlas 
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são aplicadas pelos fiscais do Ministério do Traba- deral. V. Exª está sempre trazendo temas da maior 
lho, algtrlS pagam a m!Ata, mas continuam a come- imporidncia, de absoluta prioridade para o nosso 
ter as mesmas irreg!Aaridades. Pafs, para serem discutidos por todos nós. Quanto 

Por esse motivo, Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. ao problema do trabalho escravo, que V. Ex" focaliza 
Senadores, entendo como extremamente salutar a hoje, também tive oportunidade de, há poucos dias, 
decisão anunciada pelo Presidente da República no fazer uma denúncia aqui no plenário desta Casa, 
sentido de punir, com a não-concessão de emprésti- quando disse da necessidade de medidas governa-
mos. subsídios, incentivos fiscais e rolagem de dívi- mentais em relação ao trabalho escravo infantil, das 
das, esses fazendeiros e empresários inescrupulo- crianças do nosso País. O pronunciamento de V. 
sos, obstando, outrossim, sua participação em con- Exª nesta tarde reforça a tese levantada por nós. 
corrências púbficas. Afinal, não é admissível que go- Também quero parabenizá-lo, Senador J!Aio Cam--
zem de incentivos governamentais aqueles que pos, por focalizar também o problema das invasões 
transformam brasileiros em escravos. , ele terras em nosso Pais. Sou plenamente favorável 

E isso, por incrivel que possa parecer, vem à reforma agrária organizada, com leis, com normas 
ocorrendo: no dia seguinte ao pronunciamento do que possam dar não só o tftulo de propriedade, 
Presidente da República, foram descobertos, em cpmo costumo dizer, não apenas o papel, mas os 
duas fazendas no Município de Rondon do Pará - as instrumentos necessários para fixação do homem à 
quais recebem incentivos do Governo Federal por terra. Não da maneira como está sendo feita, provo-
intermédio da SUDAM - trabalhadores explorados cando mortes, violência Isso não leva a nada V. 
em regime de escravidão e - para nosso maior pas- Ex"- tem inteira razão, e, mais uma vez, quero para-
mo e indignação - um cemitério clandestino, onde benizá-lo pelo trabalho que traz hoje ao Senado Fe-
eram incinerados os escravos mortos! deral. 

Tudo isso é ml.ito triste, Sr. Presidente, como O SR. JULIO CAMPOS- Muito obrigado, Se-
também o é a situação da politica agrária brasileira, nador Valrrür Campelo. Eu incorporo, com ml.ita 
tema de reportagem diária da imprensa nacional. A honra, o seu aparte ao meu pronunciamento. 
cada dia o movimento dos sem-terra vem se alas- Quero, neste instante, dizer que apresentei a 
trando, transformando-se de movimento reivindicafó- esta Casa o Projeto de Lei n" 207, de 1995, no qual 
rio pela reforma agrária em movimento político parti- proponho a adição de dois parágrafos ao art. 149 do 
dário que está indo em direção ao Pontal, na região nosso Código Penal, para qu~ fique bem definido, 
do Estado de São Paulo, invadindo Mato Grosso do no texto legal, o que são "condições análogas às de 
Sul, chegando a Mato Grosso e em todo o Brasil, escravo•. 
causando um clima de instabilidade, quase uma Reza o § 12. proposto que: 
guerra civil em nosso Pais. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
como já afirmei, são altamente louváveis as medidas 
recentemente adotadas pelo Governo. A integração 
de cinco ministérios ao grupo executivo criado para 
reprimir essa prática odiosa certamente reforçará 
suas iniciativas. A determinação do Presidente de 
aplicar sanções econômicas àqueles empresários 
que se utilizam do trabalho escravo é muito válida 

Estou convencido, por outro lado, de que a per
sistência dos criminosos - que logram manter em vi
gência a escravidão, 1 07 anos depois de promulga
da a Lei Áurea em nosso Pafs - está a exigir provi
dências no campo da legislação penal. 

O Sr. Valmir Cem pelo - V. Exª me permite um 
aparte, nobre Senador Júlio Campos? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Pois não, nobre Se
nador Valmir Campelo. 

O Sr. Valmir Campelo - Eu queria parabenizar 
V. Exª pelo tema que traz esta tarde ao Senado Fe-

'Consideram-se condições análogas 
às de escravo as circunstâncias em que se 
evidenciem qualquer servidão ou degrada
ção do homem, a negação das condições 
mínimas de respeito à dignidade humana, a 
implementação de contratos de trabalho vin
culados a um ciclo indefinido de divida ou 
circunstâncias outras que importem em exe
cução de trabalhos forçados.' 

O § 2" esta!Li, minuciosamente, que: 

"Constitui crime dessa natureza: 
I - obrigar o trabalhador ou pessoas 

sob o seu controle à prestação indefinida de 
serviços, como garantia de pagamento de 
uma divida contralda com o patrão ou pre
posto, por meio de fraude ou extorsão; 

· 11 - coagir o trabalhador a utilizar mer-
cadorias ou serviços de estabelecimentos . 
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monopolizados pelo. empregador direto ou entre nós mancha de forma indelével a reputação do 
indireto, imobilizando a mão-de-obra por di- Pafs. Mas sobrepondo-se a qualquer dessas conside-
vida; rações, o motivo verdadeiro para que nos ~he-

111 - oferecer condições penosas de tra- mos de corpo e alma no combale ao trabalho folçado 
balho, sem a salubridade mínima necessária reside no compromisso inarredável que temos - en-
à proteção da vida, saúde e segurança do quanto povo, enquanto nação e enquanto indivíduos -
ser humano; com a implementação dos padrões internacionais de 

Falo isso com muito conhecimento, porque, na 
região norte do meu Estado, ainda exista um grande 
foco de malária Muitos trabalhadores da Baixada 
Cuiabana, do centro do Mato Grosso, são convida
dos por esses empresários, por esses empreiteiros 
de mão-de-obra, para prestarem serviços nas fazen
das, para ganhar bem, com todas as concições de 
trabalho. Ao chegarem lã, os trabalhadores pegam 
malária, ficam doentes, e suas famTI!IS nem mesmo 
tomam conhecimento de que esse seu famliar, que bi 
para lá ganhar o seu sustento, ganhar o sustento da 
farnifl!l, nessa crise difícil por que passa o BrasR, mor
reu de maleita, sem a mlnima assistência médica. 

Sr. Presidente, Srs. Senildores, precisamos de 
uma ler que puna esse tipo de crime que está sendo 
cometido oontra o trabalhador mais humilde deste 
País. · 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, estou 
convicto de que essa definição abrangente para o 
crime de "redução a condição análoga à de escraVo" 
é da maior importância no sentido de garantir ao Mi
nistério Público e ao Judiciário as condições neces
sárias à sua repressão, pois urge ajustar a tipifica
ção do ilícito às novas feições que ele tem assumido 
na modernidade. lnchir nessa definição, por exemplo, 
as cii'Cli'IS!ãncias em que se evidencie •a implemerta
ção de contratos de trabalho vinculados a ciclos indefi
nido de dívida" corresponde exatamente a essa preo
et..pação, visando a ferir de morte o tenebroso "sistema 
do barracão", alvo também dos incisos I e 11 do pará
grafo segundo do nosso projeto de lei. 

Queremos, nesta oportunidade, para conciuir o 
meu pronunciamento, reaiçar as conseqüências ma
léficas da prãlica de escravizar os trabalhadores, 
que podem ser aferidas a partir de diversas óticas. 
Sob um ponto de vista pragmãlico, da inconveniên
cia econômica e social, poderlarnos apontar que a 
falta de meios para exercer decentemente o trabalho 
em seus locais de origem leva milhares de pessoas 
a aliulrem aos grandes centros urbanos, onde po
dem faciimente resvalar para a criminalidade. No 
que oonceme à necessidade de preservar a imagem 
do Brasil perante a oomunidade internacional, não 
resta dúvida de que essa prática é universalmente 

. encarada corno um crime hediondo, e sua expansão 

direiils humanos em todo tenilório brasileiro. 
Até recentemente, fattou, tanto de parte do 

Executivo quanto do Legislativo, a determinação de 
realizar um esforço continuado e consistente para 
abolir definitivamente essa prática em nosso País. 
Agora, o Presidente Fernando Henrique Cardoso dã 
demonstrações muifn claras de sua disposiçãb de 
enfrentar com firmeza o problema Cumpre ao Con
gresso Nacional dar a sua conbibuição, aprovando 
nosso Projeto de Lei. 

O Projeto que trago à consideração desta 
Casa, como pode se ver da exposição que acabo de 
fazer, objeliva fechar o cerco em tomo dos fazendei
ros e empresários e todo e qualquer cidadão ines
crupulosos que insistem em escravizar compatriotas 
nossos. Agravar as sanções jã existentes, criar pe
nalidades de caráter econõmico e, sobretudo, ajus
tar a .tipificação dos delitos às novas feições que 
eles vêm assumindo são providências indispensá
veis para dotar os agentes da lei das oondições ne
cessárias à repressão eficaz. 

Conto, portanto, com o apoio dos nobres Pares 
partidários desta Casa para que requeiram urgência 
na tramitação do Projeto de Lei de autoria do Sena
dor Júfio Campos, que recebeu o n'! 207/95. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con

cedo a palavra ao Senador Eduardo &.plicy. (Pausa) 
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva 
S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pro

nunciamento. 
AS~ MARINA SILVA- (PT-AC. ProiUlcia o 

segui11e cfiSCUISO. Sem revisão da ora:lora.) - Sr. Pre
sidente, Sr"s e Srs. Senadores, minhas Senhoras e 
meus Senhores, em primeiro lugar, eu gostaria de re
gistrar, desta bibuna, que é oom certa tristeza, mas 
também oom um imenso desejo de poder colaborar, 
que venho fazer este pronunciamento. Primeiro por ser 
um tema que, muitas vezes, não é colocado na agen
da nacional, como esté em moda falarmos. Na agenda 
nacional, hoje, temos as Reformas Administrativa, Tri
butéria, Previdenciária; enfim, não estao incluídos al
guns problemas que não são de particUares, mas da 
humanidade. E como um grande problema da humani
dade quero trazer, aqui, hoje, a questao indígena 
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Antes de falar no tema, eu gostaria de fazer um 
registro. Hoje, dia 09 de outubro de 1995, faz 967 
!fias que os assassinos do Chico Mendes se encon
tram em liberdade, impunemente, no Peru ou na Bo
lívia. A prisão deles poder-se-ia dar se algumas bus
cas policiais fossem realmente feitas. 

Sr. Presidente, há alguns dias, venho tentando 
fazer um pronunciamento sobre a questão dos suicí
dios dos índios do Mato Grosso do Sul, problema 
que vem sendo noticiado na imprensa. Mais precisa
mente, Janio de Freitas escreveu em sua coluna so
bre o suicídio de uma indiazinha de 9 anos. Em se 
tratando do suicídio de uma criança, é como ele pró
prio diz: "É preciso que alguma coisa esteja extre
mamente errada, porque, em qualquer cultura, crian
ça é criança. • Infelizmente, na cultura dos índios, as 
crianças parecem ter problemas que eram, em ou-
1ras épocas, apenas dos adul10s. . 

Eu gostaria de lembrar que a palavra certa 
para explicar a morte desses índios em Mato 
Grosso do Sul talvez não seja suicídio, mas assas
sinato mesmo. O que leva uma tribo a cometer 
esse tipo de violência contra si mesma, negando a 
sua existência, eliminando-se a si própria? É claro 
que os antropólogos, sociólogos, psicólogos e po
líticos - inclusive eu - tentarão dar algum tipo de 
explicação para esse problemà, mas talvez a mais · 
adequada seja a de que essas comunidades, que 
têm sobre esse território domínios pré-colombia
nos, que antecedem a época dos nossos supostos 
descobridores, perderam a sua identidade, quando 
ficaram renegadas e confinadas em pequenas 
áreas de terra. 

Muitas vezes, da tribuna desta Casa, já se 
ouviu que essas ierras não podem ser t.tif!Zadas por 
indígenas porque contêm muitas riquezas. Esquecem 
que, em passado não Ião longínquo, 10do este territ(r 
rio já lhes pertenceu. 

Essa é a tragédia de um povo que não per
tence a si mesmo, pois foi deslocado das suas tra
dições e cultura, das suas formas de religião e or
ganização social, do seu espaço territorial, da sua 
compreensão de mundo e dos deuses que lhes 
protegiam. Essas pessoas perderam a si mesmas. 
Talvez, a manifestação desse elo perdido entre o 
que era humano: numa relação com a natureza, se 
manifeste .10s índios do Mato Grosso do Sul, com a 
au10-eliminação, através do suicídio, até mesmo de 
crianças. 

Isso tudo traz, também, a ligação com outro 
episódio. A Folha de S. Paulo de domingo retrata a 
saga de uma tribo, os Avá-Canoeiros, que foi truci-

dada. Essa tribo tinha, se não me engano, dois mil e 
quinhentos índios. Hoje, restam apenas dez. o equi
valente a cinco dedos em cada mão, e ainda assim 
estão divididos. Uma parte está no Ma10 Grosso e, a 
outra, no Parque Xingu. "Esses índios foram chacina
dos, de acordo com o depoimento doloroso de uma 
índia sobrevivente, que relata como o seu povo foi 
trucidado, segundo o estudo dos antropólogos, pela 
década de 60: 

"lndio era muito. Naquela noite, dan
çou, cantou e lOcou maracá até muito tarde. 
lndio dormia quando o homem chegou. Ml.i
ta poeira. fndio grande matavam à bala; ín
dio pequeno, com facão. Morreu índio ho
mem, índio mtiher, muita mulher com barri
ga; rn.ito índio criança. Escapei escondida 
debaixo do milho. Tinha cabeças cortadas 
no chão. Pegavam cabeça de índio e finca
vam no pau. Pau ficava espetado. no chão 
com cabeça de índio. Fedia. .. • 

Esse é o rela10 de uma índia de nome Matcha, 
que descreveu a chacina de 120 índios, segundo 
cálculos dos antropólogos. 

Talvez esse tema esteja desfocado de uma sé
rie de temas importantes que temos que tratar aqui, 
mas o considero ml.i10 importante porque revela 
uma parte da natureza humana, que não pode ser 
negligenciada, não pode ser esquecida, qual seja a 
relação entre culturas ãlferentes, entre seres diferen
tes. Essa ctitura que chegou aqui e ocupou esta no
bre Casa, que é o território brasileiro, não pode es
quecer o que fez a esses nossos irmãos índios. 
Aliás, a Europa nos deve isso ao homem americano, 
porque em nome da civilização, sob o argumento de 
levar D~us aos pagãos, levou à morte milhares e mi
lhares de seres humanos. 

É obrigação das au10ridades brasileiras e desta 
Casa debruçar-se sobre esse tema. Estamos discu
tindo a questão da reforma agrária, uma reforma 
agrária para brancos excluídos da terra, mas preci
samos encarar de trente o problema da demarcação 
das terras indígenas. E não é uma demarcação sim
plesmente para confiné-los num pedaço de terra 
onde seja impossível se produzir de forma susten!á
vel, mas uma demarcação que lhes possibilite, além 
da sobrevivência econômica, a sobrevivência da sua 
tradição, da sua cultura, da sua religiosidade e da 
sua maneira de se relacionar com as outras culturas 
e com o mundo. 

O Sr. Bernardo cabral - Senadora Marina SO
va, permHe-me V. Exª um aparte? 
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A SR~ MARINA SILVA -Concedo o aparte ao E eu, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
Senador Bernardo Cabral. sinto-me à vontade para falar desse tema e, ao 

O Sr. Bernardo Csbral - Eminente Senadora mesmo tempo, é com tristeza que falo. Por uma 
Marina Silva, o tema é mais do que oportuno. Enten- graça do destino também, tenho parentesco com 
do que V. Ex" não deve ficar intranqilila supondo índios; apesar de a minha famnia ser de negro legí-
que o tema da refonna possa estar acima do tema timo com português legitimo, ql.is o destino que o meu 
que V. ~traz e que reflete, inequivocamente, uma primeiro marido, com o qual tenho dois filhos- a Sha-
parcela das nossas raizes, se não a principal raiz Iom, de 14 anos e o Danilo, que completará 13 anos 
brasileira. Veja que V. ExA tem razão porque o pró- no d"l8 29 de olitbro -,fosse de desoendência Kaxina-
prio Texto Constitucional diz, emseuart. 231: wá. Desse modo, meus dois filhos mais velhos são de 

"São reconhecidos aos índios, sua or
ganização social, costumes, llnguas, cren
ças e tradições, e os direitos originários so
bre as terras que tradicionalmente OCL!Jam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e 
, fazer respeitar todos os seus bens." 

V. Ex" traz à discussão o que ainda há pouco 
registrou: apenas 1 o índios sobrevivem e o que é 
mais triste e lamentável é saber que, se não houver 
a união acasaladora entra dois irmãos - portanto o 
incesto -, essa tribo está fadada a desaparecer. Não 
conh990 qual a linha fundamental do restante do dis
curso de V. Ex", mas queira aceitar, nesta parte, a 
minha solidariedade. 

A SRA MARINA SÍLVA- Agradeço a contri
buição de V. ExA e incorporo-a ao meu modesto 
pronunciamento. Realmente, o que V. ExA aborda 
é ml.ito grave, essa tribo, sua linhagem e sua raça 
só poderão continuar a existir se realmente houver 
um incesto entre os dois irmãos, os únicos que 
ainda têm possibilidade de procriar - um menino 
de oito anos e uma menina de seis anos -, porque 
os demais já têm idade avançada, principalmente 
as mulheres, que se tomaram chefes - algo que, 
inclusive, não acontecia anteriormente, hoje o pe
queno grupo é chefiado por uma mulher -, e eles 
não têm mais como procriar. Esse é um problema 
grav~. porque, na cultura deles, o incesto é punido 
coma morte. 

E é claro qué a todos nós cabe a reflexão de 
que a nossa cultura ocidental, que tanto condena o 
incesto do ponto de vista élico e moral, faz com que 
uma raça inteira pralicarnente desapareça e a única 
possibilidade de continuar existindo, de aumentar 
sua população, seria exatamente por meio daquilo 
que tanto condenamos. 

Então, penso que devemos até mesmo ques
tionar esses nossos valores quando eles, muitas ve
zes, não se traduzem em ações práticas, concretas. 
t preciso que o nosso discurso esteja de acordo 
com a prática 

descendência Kaxilawá Porlantl, sou parente dos ín
d"IOS também, de alg1.n1alonna, pelos meus filhos. 

A eliminação dessas nossas tribos, dessa raça 
- a grande maioria delas - traz-nos um prejuízo muito 
grande. 

Assisti, hã alguns dias, um programa na TV 
Cultura, em que foi apresentado um documentário 
acerca do Projeto Genoma, que está tirando o san
gue de povos isolados, principalmente de comuni
dades indígenas, para um grande estudo, dos ge
nes, etc, a fim de detectar formas de tratamento, 
especialmente para o diabetes, já que poucos são 
os r ncrtas RUe sofrem dessa doença. Dizia o pes
quisador que, com o banco de sangue dessas po
pulações indlgenas - é claro que ele não dizia com 
essa frieza, não era esse o pensamento dele, ele 
estava avaliando criticamente -,,a partir de agora, 
é como se eles realmente pudessem d!;!saparecer, 
porque o que mais interessaria neles, o seu DNA, 
o seu sangue e a sua fonna de existência estariam 
arquivados num grande banco de sangue desse 
tal Projeto Genoma 

Não devemos pensar nas comunidades indí
genas quando pensamos .em demarcar suas terras, 
em colaborar do ponto de vista de troca, com saúde, 
educação e uma série de coisas que eles também 
necessitam no intercãmbio com a nossa cultura; não 
apenas pelo que eles significam enquanto retomo 
para a nossa cultura, do ponto de vista prálico, por
que a sua própria existência, a sua presença, a sua 
diferença na face da terra já se constitui numa gran
de troca e retribuição. 

Às vezes fico pensando se as· populações In
cas e Maias e todos os povos pré-<:olombianos não 
tivessem tido a sw cultura desaparecida quão ricas 
seriam a nossa raça e a nossa cultura O que não 
terlamos nós, hoje, para nos relacionarmos com o 
diferente, de fonna nova, que essas pessoas trariam 
para a nossa cultura ocidental! 

Trata-se, portanto, de um perda ir,reparável, 
que poderlamos reparar, pelo menos em parte, 
com essas poucas comunidades que ainda exis-
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tem espalhadas pelo mundo todo. A ciência nllo lógica benéfica aquela que não se traduz necessa-
pode tratar os seres humanos apenas do ponto de riamente em beneficias para a comunidade, e se 
vista prático, como estão tentando fazer nesse tal queremosglobalizartantooslucrosparaalguns,de-
Projeto Genoma que, para mim, reflete muito o que vemos aprender a globalizar também o sentido da 
estamos discutindo nesta casa, que é a questão da ética e da solidariedade que é disso que esses po-
Lei de Patentes. bras estllo precisando e é o que precisamos fazer por 

Se for aprovado o projeto - parece-me até n6s mesmos, porque se nllo fonnos capazes de fazê-
que o Relator já reviu essa possibilidade do paten- lo, estaremos renegandO nossa condição ·humana, 
tearnento da vida e fico muito feliz por isso - esse nossa ~ade de perceber o outro e perceber a si 
tipo de coisa estará sendo instituído no nosso Pafs mesmo. 
e no mundo como uma das formas mais perversas Solicilo à Mesa, Sr. Presidente, que faça cons-
de colonialismo, que é o coloniaisrno da f>rópria tar de meu pronunciarnen!o os documentos a que fiz 
existência, da própria capacidade de vida dessas referência. • 
populações. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Primeiramente, vieram aqui e nos tiraram o 
ouro. Agora, estão nos levando a madeira e que-
rem levar a própria essência humana dessas co
munidades. É o colonialismo mais perverso que 
poderíamos instituir em nome de um mercantilismo 
- que não é mais mercantilismo, pois nllo estamos 
mais em uma sociedade mercantil -, mas em 
nome de uma sede de comércio, onde tudo se 
transforma em mercadoria. E eu me recuso a fazer 
da vida uma mercadoria. 

P~ os que acreditam em Deus, a vida é 
uma dádiva de Deus e eu acredito nEle. Para os 
agnósticos, a vida deve ser respeitada pelo pró
prio homem que, se colocando em uma condição 
de nllo reconhecer a Deus, se colocam na condi
ção do próprio Deus e assim deveriam respeitar a 
si mesmos. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, trago 
à reflexão dos eminentes coleg!;IS essas duas maté
rias que me deixaram muito chÕcada: A primeira traz 
informações sobre uma indiaziriha de 9 anos pendu
rada numa corda, enforcada, corno se fosse um "ioiO 
humano"; e a segunda, sobre uma tribo que já teve 
uma grande população e hoje corita apenas 1 o pes
soas; sua única possibilidade de crescimen!o seria a 
procriação por meio de relação incestuosa entre dois 
irmãozinhos sobreviventes, uma de seis anos e o 
outro de oito anos. 

Acredito que devemos pensar sobre isso. No 
momento em que o Governo está tentando rever o 
Decreto n" 22, devemos nos debruçar sobre a pro
posta governamental para, de alguma forma, dar 
nossa parcela de colaboração e evitar que atroci
dades como essas continuem acontecendo no fi
nal do século XX, às vésperas do século XXI, em 
pleno processo de globalização, em pleno proces
soda revolução tecnológica. Insisto, Sr. Presiden-· 

, te, Sr"s e Srs. Senadores, nllo é revolução tecno-

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
A Sfl§ MARINA SILVA EM SEU PRONUN
CIAMENTO. 

OS ÚLTIMOS DOS AVÁS-CANOEIROS 

INCESTO PODE SALVAR 
[NOJOS DA EXTINÇÃO 

Restaram 10 pessoas do g~ indíge
na em Goil!s e Tocantins; irmãos fatmam o 
casal que pode ter filhos 

Mario Casar Carvalho 

Enviado especial a Minaçu (00) 

Faça as contas. Sobraram dez índios avás-ca
noeiros. Seis vivem em Goiás e quatro no Tocantins, 
separados por quase 500 km Os gri.4JOS não se bi
cam. Duas tentalivas de aproximá-los fracassaram. 
Em M"01açu (00), numa resetVa à beira do rio T ocan
tins a 370 km ao norte de BlaSI'ia. os irmãos Trunook, 
8, e Potqawa, 6, formam o casal que pode ter filhos. 
Resultado: um inces!o entre eles, ou das crianças com 
os pais, pode s<ilvar a etnia avá da extinção. 

Na Bfblia, impasse similar àcabou em incesto. 
L6, sobrinho de Abrahão, sobrevive com as duas fi
lhas à destruição de Sodoma e Gomorra. As filhas 
embebedam L6 e se deixam engravidar para não ex
tingl.ir a tribo. Está no Gênesis. 

Entre os avás, a decisão é tão grave quanlll a 
história de Ló. lnces!o, para os tupis, niacrogrupo ao 
qual pertencem os avás, é punido com a morte. Pelo 
menos uma vez os avás mandaram o tabu às favas. 
Tatia, uma avá do grupo de Tocantins, diz que teve 
uma filha de seu pai. A criança morreu. 
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"Acho que Trumack e Potdjawa não vão se <:a'- destruição é cerur, escreveu CoUo de Magalhães 
sar", arrisca a antropóloga Eliana Granado, 41 , que no sécUo p3'Sacb no livro 'V ~agem ao Araguaia". 
pesquisa o grupo desde 1987. "Nenhum povo do A afronta foi respondida a bala. Foram cem 
mundo pratica inceS1o, é o que diferenciou o homem anos de guerra, entre 1780 e 1880, segundo a his-
do macaco", diz o antropólogo Mércio Gomes, 43, toriadora DtAce Pedroso, atara de um livro sobre os 
presidente do lnstitulo de Pesquisas Antropológicas avás nos sécUos 18 e 19, chamacb"' Povo Invisível". 
do Rio. O que é certo, para Gomes, é que os avás 
são "o caso mais grave no Brasil de grupo indígena 
em extinção". 

MULHER DIRIGE OS SEIS SOBREVIVENTES 
DE GOIÁS 

Do enviado especial 
A saga dos avás é uma conta de subtração. 

Estima-se que havia 2.500 deles há dois séculos. 
Em 1850, seriam 1.11 o. Cem anos depois, 200. Em 
1970, havia cem. 

O grupo de Goiás sobreviveu à última chacina 
de avás, no fim dos anos 60 (leia texio ao lado). 
Quando foram contafados, em 1983, eram três mu
lheres (Matcha, cerca de 55 anos hoje, Nakwatcha, 
parlO de 50, e Tuia, 22 a 25) e um homem (lawi, na 
faixa dos 30). 

Todos os papéis de tradição indígena já esta
vam subvertidos. Matcha é a chefe do grupo, função 
dos homens entre os índios. Nakwatcha faz as vezes 
do paje, cuidaM contato com o sobrenallral - oúro 
papel mascúino. . 

Foi a sucessão de chacinhas que levou os 
avás a abandonar a tradição. Na fuga, inverteram 
a história do homem. Habitavam aldeias e toma
ram-se nômades- vivem da coleta de plantas a· da 
caça. 

Foram as chacinas que forjaram ilos avás o 
trauma com crianças. É um choque ouvir Malcha ex
plicar por que as mulheres abortavam os feios, dan
çando a noite inteira, durante os 25 anos de fuga no 
maio: 

* "Criança chora, fazendeiro vem e mata íridio", 
diz; 

* "Criança atrasa fuga". 
As duas crianças só nasceram após o contafo. 

Jawi, o úniCO homem adulfo, havia sido preservado 
das caçadas e das tarefas perigosas na adolescên
cia. Era o eleito para continuar a etnia com Tuia 

Fuga é a palavra-chave na 5aga. Havia mais 
de 200 anos que os avás recusavam contam com 
brancos. Desde 1750, quando bandeiras já haviam 
descoberlO ouro em Goiás, têm-se notícias dos avás 
- notícias de confronfo, massacre e fuga . 

Por causa da recusa ao rontato, passaran a ser 
trat:a:::bs corno "ferozes", "cruéis", "bárbaros". "O canoei

. ro é o mais valente, sagaz e previdente. Quando bate, a 

A invisibilidade, derivada da capacidade de se 
ocultar, mais a fama de feroz viraram lenda 

Desde o século passado até os anos 70 deste 
século, os avás eram conhecidos como "caras pre
tas". Imaginava-se que fossem o resultado da rela
ção entre índios e negros de qt.ilombos. Não são. A 
lenda da ferocidade resistiu até 1973, quando a Fu
nai (Fundação Nacional do fndio) encontrou os avás 
que vivem na Ilha do Bananal. 

Foram pegos a laço e colocados ao lado de 
seus maiotes inimigos históricos, os javaés. "A cultu
ra avá foi massacrada na Ilha do Bananal", diz Elia
na Granado. 

. Os avás de Goiás tiveram melhor sorte. Os 
quatro adultos entregaram-se nus a um posseiro 
em 1983 - esses dez anos de diferença são uma 
barreira instransponível para a relação entre os 
dois grupos. 

Vivem numa reserva só de avás, de 38 mil hecta
res ..: equivalente a um quarto da área da cidade de 
São Paulo. Caçam e recebem cestas básicas de Fur
nas, que está constnindo a usina hidrelétrica de Serra 
da Mesa na região. 

Em um ano, o trecho do rio Tocantins que pas
sa na reserva vai secar por causa da hidrelétrica, e 
os avás, chamados de canoeiros pela destreza com 
a canoa, vão viver à beira de um ribeirão. 

A hidrelélrica tumultuou a vida dos índios -
eles não conseguem entender como o rio vai se
car -, mas é outra possibilidade de sobrevivên
cia da etnia. A represa vai alagar 1 O% da reser
va, e Funai e Furnas buscam no mato quatro 
grupos de avás não-contatados. Seriam entre 20 
e 30 índios. 

As buscas duram dois anos, sem sucesso. "0 
contafo é única possibilidade concreta de fazer a na
ção avá ressurgir", diz Eliana Granado, que hoje tra
balha para Fumas. 

Os antropólogos se apoiam numa aritmética 
perversa para acreditar na sobrevivência dos avás. 
Cerca de mil etnias foram extintas desde o Desco
brimento, mas duas reverteram o processo. Os tapi
rapés eram 38 nos anos 40 e hoje são cerca de 
500. Os jurunas chegaram a 15 há 50 anos e so
mam 130. 
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A antropóloga aven1a a hipótese de casar as necessária, hipóteses vagas: rna1am-se em reação 
crianças avás com tapirapés - ambos são !t4li e ta- ao roLtlo de suas terras, ma1am-se por não supor1ar 
Iam línguas parecidas. Walter Sanches, 50, chefe do o sentimento de confinados. São hipóteses que pre-
pos1o avá em Minaçu, é mais pessimista. "Não há 0 sumem consciências índias de adultos, não de crian-
que fazer, é urna nação extin1a. Sobraram seis náu- ças. Porque crianças são crianças em qualquer 
tragos. • (MCC) raça Mas agora foi urna criança de nove anos que 

MORCEGO E RATO SÃO AS IGUARIAS se matou. 

Do enviado especial 
lawi, o avá adultó, e a chefe Matcha caçam 

paca, 1atu, capivara fí tapira com flechas e lanças. 
Mas nada se compara na escala gastronõmicas avá 
a morcegos e ratos. São iguarias dos seis índios. 

O modo de preparar os animais é idêntico. 
Morcegos arrancados da 1oca com fumaça são aba
lidos e colocados sobre urna pedra aquecida por um 
fogueira 

Assa-se com pele e vísceras. Faz-se·um corte 
na barriga para o bicho não es1ourar com o calor. Ar
ranca-se a pele com os dedos na comilança "Mor
cego é melhor que vaca•, diz lawi. (MCC) 

ARCO-IRIS PROVOCA PÂNICO NOS INDIOS 
Do enviado especial 
O arco-íris, habitualmente associado à alegria, 

é temido pelos avàs-canoeiros. Quando aparece no 
céu, provoca um certo pânico entre os seis índios de 
Goiás. 

No único mito avá que a antropóloga Eliana 
Granado conseguiu coletar em oito anos de pesqui
sa, o herói lutchgoa faz sua caçada durante a chuva, 
jogando raios e trovões na terra 

Para mostrar seu poder de morte, exibe-se res
plandecente no céu em forma de arco-íris. 

"É o único grupo étnico que conheço que teme ·•·· , 
o arco-íris", diz a antropóloga. (MCC) 

ERA SÓ UMA INDIAZINHA 

Janio de Freitas 

Na sucessão de suicídios de índios no Ma1o 
Grosso do Sul, o caso mais recente, desla semana, 
foi de uma menina Tinha nove anos, meu Deus. En
forcou-se. Nos últimos dez anos; foram 183 suicí
dios. Só neste ano, são já 36. A média de 18 por 
ano passa, até agora, para 54. Sob o mesmo desin
teresse do governo, dos cientislas sociais", sob o 
mesm<;~ desinteresse geral. 

Por que estão aqueles índios cometendo sl.i
, cídio? Não se sabe. Só há, por falia da atenção 

Exce1o no fala1ório caudaloso, o "cientislas so
cial" levando à Presidência ainda não demonstrou 
interesse pelos índios. Mas Ruth Cardoso é antropó
loga, é, como dizem nas universidades, "da área". 
Talvez se interesse pela iniciativa de mandar aos ín
dios de Ma1o Grosso do Sul alguém que possa en
tendê-los, como os monumentais irmãos Villas 
Boas. E que traga as providências capazes de 
evitar-lhes o sentimento tão desesperado da in
felicidade. 

Pendido de uma áryore, o corpo da indiazi
nha tomou-a uma Anne Frank brasileira. Como a 
menina holandesa cujo diário, quando descober
to, tornou-se a mais eloquente denúncia do ge
nocídio nazista, a indiazinha denuncia 150 mi
lhões de "civilizados•. 

Preconceito 
Os novos anúncios contra Aids não estão à al

tura do Ministro Adib Jatene, cujo ministério é o res
ponsável final pela campanha Não bas1a aos anún
cios confundir gaiatice cafajeste e humor. Cão, 1am
bém, indecentemente preconceituosos. 

Dizem os au1ores e os responsáveis pelos 
anúncios que a finguagem ado1ada se deve a que a 
campanha é dirigida às classes C e D. Como defesa 
pretensamente técnica,o argumento é 1olo: as cam
panhas comerciais dirigidas àquelas classes têm al
cançado grande eficácia sem, no entan1o, recorrer à 
pornografia 

Mas a explicação é coerente com os anún
cios em outro aspec1o: o da premissa preconcei
tuosa de que homens e mulheres das classes C e 
D só compreendem a linguagem cafajeste, obsce-
na, pomografica. · 

Os autores e responsáveis pelos anúncios 
têm empregados. E com que linguagem essas 
nobres ressoas da classe. A se fazem entender 
por seus empregados? E como são por eles tra
tados? Pela explicação e pelos anúncios, pode
se imaginar. 

A eficácia do humor na publicidade está mais 
do que comprovada A cafajeslice ainda não se 
mostrou eficaz em coisa alguma 
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'Vi cabeças. espetadas no pau' 
Índia relata massacre no fim dos arios 60, no qual morreram cem avá 

Do enviado l!$pecfal 

O último miiSSilCI"e de avds-ca
noeiros ocorreu no ima/ dos anos 
60. N"mguém sabe 110 certo o ano. 
Pelo tamanho de lawi A época, 
supõe-se que tenha sido entre 
1967e 1969. 

Antrop61ogos estimam que 
morreram entre 100 e 120 fmlios 
pelos desenhos qiJe Matcha fez 
do que.foi a última aldeia a vá, em 
Campinaçu (GO). 

Teriam sobrevivido entre 20 e 
30. Além do grupo que vive na 
reserva em MiDilfU, seriam os 
avds que até hoje escondem-se 
nas matas. A matançll teria sido 
ordenada por fazendeiros que dis
putavam rerrns com os fndios. 

Matr:ha sobreviveu à chacina. 
escondendo-se sob pés de milho. 
Leia a seguir seu depoimento A 
Follul , em que DMta o massacre. 
Ela falou em avi. com tradução 
da antrop61oga Eüana Granado. 

* "lndio em muito. NJJque1a noi-
te, dançou. cantou e tocou mlll'IJCi 
até muito tarde. lndio dormia 
quando homem chegou. Veio 

muito homem bnmco (11p011t11 os 
dedos de quatro pés descalços) e 
pá! pá! pi! f'l..! pá! pá! pá! pá!. 
Muita poeira. lnilio grande mata
vam a bala. fndio pequeno. com 
faciio. 

"fndio jogou fkcha, IDIIS enl 

muito homem bnmco. Morn:u fn. 
dio homem, fndio mulhet; muita 
mulher com barriga. muito fn{lio 
criança; Homem pegava faciio e 
tr:h4! tr:h4! &;b4! (moslla braço e 
barriga sendQ C0t111dos). Homem 
quebrava maracá, flecha e casa de 
fndio. 

"Escapei escondendo debaixo 
do milho. Honiens destrufram a 
roça -mandioca, mamão, milho, 
cari. Batata doce. não tinha. 

"Tinha cabeças cortadas no 
chão. Homem pegou cabeça e 
t&hai •.• pôs fogo. Acabou a carne 
tudo. 56 sobroll osso. Homem 
pegava osso da·cabeça e explodia 
com tiro. Carne. pele, acabou tu· 
do. HomeÇJ, mulher, menino, 
acabou tudo. Matcha ficou olhan
do do mato. Depois fugiu. Muito 
menino bonito QIOlTell. 

''C7Jegou oulrll noite e homem 
branco voltou. Foram para ouiTIIs 

casas e mataram tudo. Ai! Ai! Ai! 
lndio estava bravo porque mata· 
ram mulher dele. Pegavam cabe· 
ça de fndio e fincavam no pau. 
Pau ficava eSpetado no chão com 
cabeça de fndio. Fedia. •. 

"Voltaram muitos dias depois 
para ver se tinha fndio vivo. O 

·que sobrou, urubu comeu --co
m.-u buraco do olho. nariz .. Fedia 
muito. 

·~Homem fi11cou pau na !JUCll 
para penduru cabeça de fndio. 
Abria com facão barriga de mu
lher com criança dentro. Fio da 
puta! (fala em português). Ho
mem bnmco jogou chumbo em 
Matcha. Homem bravo jogou 
Matcha no chão, mas Matcha fui 
para o mato. 

• 'Nakwatr:ha levou chumbo no 
pé. não conseguia =r. Pai. de 
Tuia pegou Nakwatcha e caue
gou ela nas costas. lndio fugiu 
Jn•ra o mato e viveu caçando. De
pois de muito tempo, mãe de Ia
"'i morreu··. 

Matcha~ interrompe o depoi
mento e sai. Parece não querer fa. 
lar mais sobre isso. 

(MCC) 

yr,.. ~ 'I"'. • 

çAOINOiGENAVOLTAA CFIE5CER 
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Durante o discurso da SP. Marina Sil
va, o Sr. Renan Calheiros, 22 Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Júlio Campos, 22 Vice-Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra ao Senador Bernardo Cabral, que dis
põe de 20 minutos para seu pronunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Legislati
vo, que considero o mais autêntico dentre os Pode
res, é, sem dúvida alguma. a caixa de ressonância 
das angústias do povo brasileiro. É esse povo, Sr. 
Presidente, o seu mandante exclusivo. 

Em função disso, ou seja, dessa premissa, 
quero retomar o tema Reforma Tributária abordado 
aqui na última sexta-feira com rara proficiência pelos 
Senadores que debateram e por aqueles que apar
tearam. Dois Senadores em partiruar, Sr. Presiden
te, registraram o seguinte: O Senador Levy Dias 
considerou a Refonna Tributária a matéria mais rele
vania do conjunto de emendas à Constittição enca
minhadas pelo Governo ao Congresso. S. Ex" diz, 
em sua interpretação, Sr. Presidente, que essa ma
téria está apenas sofrendo alterações superficiais, 
corno as apresentadas pelo Planalfo, e, conseqOen
temente, o País está na iminência de jogar fora uma 
grande oportunidade de mudar para melhor. Logo a 
seguir, o Senador Geraldo Melo afinnou ter dúvidas 
se as refonnas propostas pelo Governo estão à altu
ra das qualidades do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso. 

Peço aos Srs. Senadores, com a humildade 
que não escondo e com as falhas que proclamo, que 
os eminentes colegas me concedam a benevolência 
pela síntese que sei incorrpleta, mas tudo farei para 
que não seja tão longa e, conseqOentemente, peno
sa para a paciência de V. Exªs. 

Quero, por isso, deixar claro com essas refle
xões que não nos será possível ir muilo longe na 
compreensão das idéias politicas sem a verificação 
de como estão relacionadas com os fafxls políticos. 
Nesse passo não há corno deixar de sinalizar que a 
refonna pode não tenninar bem muito mais por êtTO 
de cálculo e equívocos pessoais - que geram reaçõ
es do mesmo nível - do que por intolerabilidades 
institucionais. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, exatamente a 
confinnação disso. Ontem, o ex-Secretário da Recei
ta Federal, Professor de Direito Tributário da Univer-

sidade de Brasília, fez vir a ILrne, sob o titulo "Mar
cianos na Refonna Tributária", publicada na Folha 
de S.Paulo, uma análise sobre a Reforma Tributá
ria. Vou me dispensar de ler o artigo inteiro, Sr. Pre
sidente; quero apenas trazer tópicos para a reflexão 
dos meus eminentes colegas. Entre esses, Sr. Presi
dente, registro o primeiro, referente ao que pretende 
o articulista sobre Reforma Tributária: "Não se trata 
só de ação de extraterrestres a desconexão entre o 
alegado na apresentação - simplificação do sistema 
tributário, combate à sonegação, diminuição do cus
to Brasil e promoção de distribuição mais justa da 
causa tributária - e a proposta. Trabalho de aliena
dos. Marcianos. • E continua: "O centralismo tributá
rio· da União e a destruição da autonomia fiscal dos 
Estados compõem um quadro aufxlritário, deslocado 
do ambiente democrático do País". 

O articulista entende que estamos numa demo
cracia, ·que o Presidente é um democrata - aqui en
tra aquela afinnação do Senador Geraldo Melo de 
que talvez a reforma proposta não esteja à altura 
das qualidades do Presidente. 

·Continua: 

. • A técnica de montagem dos cenários 
usados pelo Governo Federal é fascista. 
Begem-se bodes expiatórios para aglutina
ção de forças e execração dos "CUlpados. 
Alega-se que o desarranjo tributário dos Es
tados decorre da guerra fiscal. Urge acabar
mos com esses conflitos. E, mais, O rombo 
dos Estados é provocadO pela folha dos ser
vidores públicos. É necessário demiti-los, 
atropelando o direifD à estabilidade. 

A armação_ é chocante. Conflita com os 
atuais tempos de liberdade: o núcleo de po
der está imune aos ventos do diálogo; não 
tem empatia com o povo; age como todo-po
deroso, mas só para mexer na lei; ação efe
tiva, nenhuma Mudança de estrutura e reali
zações em benefício do povo, nada". 

Mais adiante - e é o que me interessa abordar, 
Sr. Presidente-, diz o Professor e ex-Secretário da 
Receita Federal: 

"Nesse quadro, um dos temas é a des
tn.ição dà Federação. Pretende-se criar dois 
ICMS: Um federal e outro estadual. Ambos 
serão submetidos a uma única legislação 
que, seguindo a racionália centralista, só po
deria ser federal. 

O Estado não mais poderá realizar po
lítica econõmica ou social por meio de 
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ICMS, perdendo sua autcdeteRÍ1inaçAo. Só . 
a União poderá fazê-lo. O seu passado não 
recomenda e o presenta condena. 

Pretende-se a simetria nacional no am. 
bito do ICMS. Do Rio Grande do Sul ao 
Amapá Se o Piaul não puder mais oferecer 
isenções de ICMS para atrair investimentos, 
quem ganhará são os Estados centrais, que 

· têm população, mercado, transportes e in
fra-estrutura. E a periferia? Nordeste, Norte 
e Cenli'O-Oesfe vão continuar como estão. 
Subdesenvolvidos. • 

O fuluro ICMS vai provocar I.ITl novo processo 
de investimentos em São Paulo. A fábrica da Volcs
wagen a ser instalada em São Carlos é o primeiro 
passo.• 

Sr. Presidenta, quero servir-me dasse exem
plo, porque isso atinge em cheio a Zona Franca de 
Manaus. Jâ que se refere à provável instalação da 
Volkswagen em São Paulo, o que ocorrerá na minha 
terra? 

Alinna-se que talvez fosse passivei a fabrica
ção de cinescópios na Zona Franca de Manaus. 
Ora, Sr. Presidente, o cinescópio é o componente 
mais il)'1!l0rtanta de um televisor, representando 35% 
do valor dos componentes e 75% do peso de I.ITl 
aparelho de TV. Assim, garantir a instalação de t.ma 
fábrica de cinescópios em Manaus é o mais impor
tante passo a ser dado para fortalecer a Zona Fran
ca de Manaus, eis que permitirá a consolidação e a 
pennanência de seu parque indusbial. 

No entan1D, Sr. Presidenta, Sr§& e Srs. Sena
dores, acabo de tomar conhec;imento de uma entre
vista publicada em um dos jo!Ílais de Manaus, entre
vista essa dada pelo festejado economista Dr. Ro
naldo Bomlim, que engrossa esse tipo de avaliação 
feita para a instalação de projetas que acabam sen
do carreados para aquetes que têm mais população; 
mais mercado, mais transporte, mais infra-estruti.ra 

A pergunta que faz o repórter ao Dr. Ronaldo 
Bomlim é a seguinte: 

"Existem outros interesses nessa guerra 
confia a fabricação local de OOescópios?" 

Resposta: . 

"Há dois dias, os Jornais Folha de 
S.Paulo, Jornal do Brasil e Globo noticia
ram a formação de um consórcio de empre
sas locais (PHILCO, CCE e SEMP TOSHI
BA) para a construção de uma nova fábrica 
de cinescópios no Pais. O Projeto já chegou 
até a ser apresentado ao Governador do Rio 

de Janeiro, I.ITl dos cinco Estados onde co
. gilam implantar a fábrica (os outros são Mi
nas Gerais, São Paulo, Espirita Santo e 
Ceará). 

Atualrnente, a Phifips detém no Brasil o 
monopólio da fabricação de tubos de ima
gem para televisão. Além da notória incon
veniência dos monopólios, a produção aluai 
estâ muito abaixo das necessidades da in
dústria, forçando a importação maciça dasse 
componente de elevado CUS1D, com grande 
dispênã10 de divisas. O curioso é que esse 
consórcio é fonnado por empresas que fa
bricam televisores na Zona Franca de Ma
naus. logicamente, o local ideal para colocar 
sua fábrica de cinescópios. A decisão de 
instalar a fábrica longe da Zona Franca de 
Manaus leva à conclusão de que tencionam 
transferir suas finhas de montagem de Ma
naus para outros Estados. 

Essas montadoras capitalizaram-se 
confortavelmente com os incentivos da Zona 
Franca de Manaus, e os seus lucros privile
giados amortizaram rapidamente os investi
menliOs realizados, nada existindo que os 
impeça de deixar Manaus.• 

Veja. portanlo, Sr. Presidenta, como está a ca
sar o racioc!nio de que, a criação de dois ICMS, um 
fedeml e outro estadual, é, sem dúvida nenhuma. a 
destruição da Federação. 

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. ~ 
I.ITl aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Com ml.ila 
honra, Senador Josaphat Marinho. 

O Sr. Josaphat Marinho - Preferi dar-lhe o 
apàrte, Senador Bernardo Cabral, 'precisamente no 
momento em que V. Exll, saindo da apreciação de 
I.ITl problema concreto e do interesse do seu Estado, 
extrai a conclusão relativa ao interesse geral da Fe
deração. É o que estâ faltando nas refonnas propos
tas. Os problemas não são considerados na sua sis

. tematização, inas como se pudessem ser secciona
dos e, pior, como se pudessem elemenfos isolados 
bastar para a explicação de uma reforma No princi
pio de seu pronunciarnenfo, V. Exll aludiu à refonna 
adminislrafiva e tocou no problema relativo aos ser
vidores. Quem leu o noliciârio geral e a reação do 
Governo tem a impressão de que a desgraça dos 
Estadcis provém da situação dos servidores públi
cos. Ora, ninguém é a favor de irregularidades! · 
Onde houver o excesso, que este seja coibido, mas 
não é passivei transfonnar os servidores nos res-
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ponsáveis por administrações desastrosas, nem é por culpa da Federação nem da Constituição. Esta 
possível fazer uma reforma administrativa e tributá- lhe dã todos os poderes para exercer uma grande 
ria à base apenas dos motivos circunstanciais. Não influência sobre o conjunto das atividades nacionais. 
se cuidou, na reforma administrativa, como não se Bastaria que o Governo cuidasse do planejamento 
cuida na reforma tributária, dos aspectos gerais dos nacional, do planejamento regional e do planejamen-
problemas que digam respeito à Federação. Não se to setorial. Af estaria ele influindo na solução geral 
faz a anãlise profunda das dificuldades por que pas- dos problemas do Pais, coordenando-se com os Es-
sam os Estados - e ainda na semana passada, di- fados e Municípios e não pretendendo impor-lhes 
zia isso em um aparte, nesta Casa - sem cuidar dos soluções inadequadas. Como não planeja, não tem 
problemas gerais, sem verificar quais as razões efe- -influência; como não tem influência, queixa-se de 
tivamente determinantes da desorganização finan- excessos administrativos nos Estados e Municipios 
ceira nos Estados e Municípios. O que se quer ape- para tentar soluções de interesse nacional. Assim 
nas é impor um ponto de vista político. Quero cum- · não é possível! 
primentã-lo, porque também deverei, em tempo pró- O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente, 
prio, cuidar desse assunto, antes que chegue aqui jã ao final do meu pronunciamento, posso registrar 
em termos incontomãveis, como nas quatro primei- com felicidade que em uma segunda-feira, dia não 
ras emendas. muito propício para que o orador venha à tribuna, 

O SR. BERNARDO CABRAL - V. Ex._ assinala posso eu contar com a interferência do eminente Se-
muito bem, Senador Josaphat Marinho, até porque a nador Josaphat Marinho. Em sendo assim, as lacu-
sua qualidade de professor de Direito Constitucional nas acabam de ser preenchidas, a palidez do discur-
lhe dã essa autoridade, a genética pertinente à es- so se completa com o brilho da sua intervenção; 
trutura federativa do Brasil. S. Ex" lembra bem o problema da Federação. 

E o faz muito bem quando assinala que é inte- Não obstante a nossa opção federativa, em verdade 
ressante que haja um debate antecipado para evitar sempre fomos, politica e pragmaticamente, um Esta-
que, depois, seja mais dificil contornar os seus equí- do unitãrio. A supremacia da União - e isto qualquer 
vocos e combater as imperfeições. De resto, fico um aluno de Direito Constitucional conhece bem - sem-
pouco petplexo, porque esta Casa. sobretudo, pode- pre esteve presente na mente do primeiro e do pró-
ria dar uma grande contribuição na hora em que se prio redator da nossa Constituição republicana. Para 
discute as reformas administrativa e tributãria. que a memória não me falhasse, registro ser impe-

A princípio, afirmava-se que a Constituição, rioso buscar uma equação de poder que refreie a 
pelo seu texto constitucional, inviabilizava o Governo proverbial inclinação do nosso Executivo ao desem- -
Federal de promover o desenvolvimento da Nação penha autocrãtico e que implique a participação de 
porque havia perdido a receita tributãria. A minha toda a Nação, através de seus representantes, na 
tese é que, com a Constituição, a União perdeu for- condução da coisa pública. A situação emergente 
ça política mas a receita tributãria não, porque, se os não mais permite o fanatismo sectãrio, ou as provo-
cofres dos Estados estivessem tão cheios assim, cações estéreis, ou a prepotência arbilrãria. O ins-
não estariam na falência, do Su ao Norte, proclama- !ante é o da participação, da critica construtiva, da 
da pelos respectivos Governadores. contribuição, não só em criatividade, mas fambém 

Na reforma administrativa, diz-se que 0 proble- em solidariedade, para evitar que o País mergulhe 
ma é demitir o funcionário estãvel, por esta ou aque- no poço da apatia ou do desânimo. 
la razão, esquecido de que o mecanismo constitu- Eminentes Senadores, temo que possam 
cional dã essa competência. transformar a esperança que todo o povo brasileiro 

O que irã acontecer, Senador Josaphat Mari- estã a registrar em frãgil trânsito para o desencanto. 
nho - e concordo com v. Ex;, porque, ontem, li 0 seu Essa foi a principal razão de voltar à tribuna para dar 
magnífico trabalho, denso e irretocâvel, sobre a re- seqüência à anãlise feita na última sexta-feira 
forma administrativa, no Correio Braziliense - é O Sr. Josaphat Marinho - Permita-me V. E~ 
que, se dermos essa condição ao Governo, qualquer um novo aparte? 
que seja ele - federal, estadual ou municipal -, de O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço o aparte 
demitir, logo após serão readmitidos e o incomodo do nobre Senador Josaphat Marinho. 
continuará O Sr. Josaphat Marinho - Veja V. Ex" com 

O Sr. Josaphat Marinho- Note V. Ex" que, se que propriedade ocupa a tribuna, tratando desses 
porventura o Governo Federal perdeu força. não foi problemas! Sexta-feira, nós, ambos, cuidamos aqui 

-- -- -
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dos problemas das universidadeS. Hoje, um jomal ver e ver, não precisamos mais fazer o teste de São 
noticia que, se não houver 11ma solução adequada, Tomé com o Governo. Temos que nos antecipar no 
no dia 25, as universidades federais do Pais entra- sentido de colaborar com os reitores, que estão em 
rão em greve. Por quê? Por falta dos recursos ele- uma briga desesperada para tentar angariar recur-
mentares para o seu funcionamento. Não acredito - sos, e realmente fazer o Governo asstmir na pi"álica o 
quero manifestar esta expectativa - que o Ministro que está dizendo no discuso, ou seja, que quer mod-
Paulo Renato permita essa calamidade; mas vamos emizar o Pais. Para rmdemizar o País, entendo que 
aguardar os acontecimentos, se passa necessariamente pela questão do ensino de 

O SR. BERNARDO CABRAL- Também eu, boaqualidade,dapesquisaedadevoluçãodessapes-
eminente Senador Josaphat Marinho, não creio que qlisa para o conjunto da sociedade. Ml.ito obrigada 
isso possa ocorrer- e V. Ex" lembra bem que na.. O SR. BERNARDO CABRAL -V. Ex" tem ra-
tima sexta-feira ambos focamos no assun1o -, por- zão, Senadora. já pagamos demais. Paguei, pelo 
que, se isso acontecer, vamos ter o caos nas nossas Ato Institucional no. 5, com a cassação do meu man-
universidades. dato de Deputado Federal, com a suspensão dos 

Lembro aquilo que eu dizia a V. Ex" na sexta- meus direi1Ds politicas por 1 o anos e também com a 
feira: em 1968, a crise da universidade gerou uma cri- perda da minha cadeira de professor da Faculdade 
se politica. o que de res1n não é nenhuma noVidade, de Direito do Distrilo Federal. A .minha cota. pois, ps-
porque já Santiago Dantas dizia que a crise brasileira guei-a bem. Não creio que quem tenha sofrido, 
passava pela nossa universidade e pela sociedade. como o Presidente Fernando Henrique Cardoso, vá 

A Srt- Marina Silva - v. Ex" me concede um permitir a reabertura daquele passado, que não está 
aparte? tão distante assim. Sempre entenci que o passado é 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 0 ponto de partida para 0 futuro. Temos que fazer 
Ex" s desse ponto de partida para o futLro o impedimento 

aparte a V. • enadora. de retomo a tudo aquilo que foram noites sombrias, 
A Srt- Marina Silva - Essa quesfão que V. Ex" que tisnaram. sobretudo, a democracia deste País. 

está abordando agora, que se refere às nossas uni- Concluo, Sr. Presidente, dizendo que está na 
versidades, também colocada pelo Senador Josap- hora de fazermos a Federação funcionar. E, pela pri-
hat Marinho, parece evidenciar uma contradição meira vez, com este texto constitucional, a Federa-
muito forte do nosso Pais e, para não ser genérica e ção realmente dá exemplo de que existe. 
impessoal, eu diria do nosso Governo. Estamos dis- Muito obrigado. (Muito bem!) 
cutindo a todo o momento a questão da modem- o SR PR SIDENTE Júl ea a iza~o do Pais, que o Pais nrecisa modernizar-se, • E ( • io mpos) - uero, "" ,... neste instante, dizer ao Senador Bernardo Cabral 
relacionar-se com o mundo e estar conectado com gue lamento não poder, como Presidente da Casa. 
os grandes avanços, o que é perfeitamente normal e fàfer apartes ao seu importante pronunciamento. 
natural. E isso se traduz em ações até muito concre-
tas, do ponto de vista das reformas, e que, não en- Anotei os itens importantes que V. Ex" abordou 
trando no seu mérito, 0 Governo está fazendo pas- com relação à economia da região periférica, em as-
sar nesta casa. Mas, contradi1Driamente, temos as pecial a nossa Região Amazônica: o problema dos 
universidades sendo completamente sucateadas. É servidores públicos deste País, que é alvo de todas 
posslvel modernizar 0 Pais, é possível fazer com as criticas, e também o problema das nossas univer-
que ele entre na dita "Revolução Tecnológica" com sidades federais que estão indo à falência Prometo 
as universidades conlJ(etamente paralisadas, com que, amanhã, ocuparei a tribuna como Senador para 
os melhores centros de pesquisa deste Pais amea- abordar esses assuntos, o que v. Ex" faz muito bem 
çando paralisar, sem condições de pagar sequer fez na sessão de hoje nesta Casa. 
água e luz, como é o caso da UnB? O Senador Jo- O SR. BERNARDO·CABRAL- Sr. Presidente, 
saphat Marinho levan1Du uma questão importante, peço a palavra pela ordem. 
mas devemos nos antecipar. Já pagamos demais O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - V. Ex" 
para ver. Pagamos e vimos. Neste momento, os Se- tem a palavra. 
nadares, os que têm alguma relação com a uníversi- O SR. BERNARDO CABRAL - Noo poderia dei-
dade, com "os centros de pesquisa, devem buscar xar passar, como dizem os latinistas, ln albls, essa 
junto ao Govemo uma resposta para esse problema manifestação de v. Exól. O Regimento impede v. Ex"-
Não dá para agirmos somente quando já estiver de apartear na Presidência, mas o coração registrou a 
acontecendo a greve, porque, de tanto pagar para lealdade e a nossa identidade de pensamerm. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti- Freyre e "outros jovens talentos nacionais, sobre a~ 
nua a lista de oradores. sua verdadeira face, inéleciso ainda quanto à sua 

Concedo a palavra ao Senador de Joel de Hol- verdadeira identidade, o pernambucano Ascenso 
landa, que dispõe de 20 minutos para o seu pronun- ~Ferreira identificava a síntese da alma brasileira, 
ciamento. contemporizadora de contrários apenas aparentes, 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro- cantando essa 
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores, feliz o povo que pode esquecer por 
instantes as aflições do dia-a-dia, fazer uma pausa 
em meio às muitas guerras que guerreia, parar tudo, 
olhar para dentro de si mesmo e prestar homena
gem à Poesia 

Feliz o povo que encontra tempo e inspiração 
para louvar os seus poetas! 

Feliz o povo que não esquece os seus poetasl 
Feliz o povo que louva os poetas qüe tem! 
Felizes somos nós que podemos hoje abrir 

uma pausa em meio ao tumulto e à urgência dos fa
tos e celebrar o centenário de nascimento do poeta 
pemarrbucano Ascenso Carneiro Gonçalves Ferrei
ra, ou simplesmente, Ascenso Ferreira, o mais oral 
dos modernistas nordestinos, o mais popular dos 
poetas eruditos do Nordeste e, quem sabe, o mais 
erudito dos nossos poetas populares. 

Um poeta nordestino, um poeta brasileiro que 
sotbe cantar o seu povo, por isso mesmo, um poeta 
universal. 

Um poeta que ainda no começo deste século 
retomava a tradição oral da poesia ocidental, uma 
poesia mais para ser dita do que para ser apenas 
lida, como o foi nos primórdios a poesia de Homero. 

Uma poesia que demonstra a artificialidade e a 
fragilidade de antinomias que, ainda hoje, insistem 
em separar o popular do erudito, o branco do negro, 
o particular e do universal. 

Um poeta epicurista, que fez o elogio da pre
guiça (pernas pro ar, que ninguém é de ferro!) e vi
veu intensamente o seu tempo, louvando a vida, 
mas temendo a Deus, pintando em pinceladas de 
som e de cores a fisionomia interior do povo mestiço 
do Brasil. 

Ascenso nos deixou uma poesia tão sonora, tão 
musical que foi d!!S primeiras a ser divulgada em dis
co. Um ~.:-::urso moderno que guardou para a posteri
dade o vozeirão grave do poeta, quase cantando, qua
se rezando, a nos dizer que os engenhos de sua terra, 

só os nomes fazem sonhar! 
Esperança! Estrela d' Alva! 
Flor do Bosque! Bom Mirar! 

Ainda nos idos dos anos vinte, quando o Brasil 
ainda se indagava, com Mário de Andrade, Gilberto 

... gente que tão 
negramente. •. 
caboclamente ... 
portuguesamente ... 
vivia! 

Ascenso resumia a identidade nacional, em 
meio à enorme riqueza da diversidade cultural de 
um povo em formação, um processo de transcultura
ção de um povoem-busca-de si mesmo, rr.as ainda 
fascinado pelo inegável apelo do colonizador que há 
pouco repelira. A poesia de Ascenso Ferreira tem o 
cheiro desse povo. Um povo enfeitiçado pelas 

... eternas naus do sonho, 

que riscavam o azul dos seus horizontes, guar
dando em seu bojo todas as qt.imeras, e todos os de
vaneios que pareciam ãJarrolar os porões daquelas 

•.• naus que ao longe passavam 
de "'ropa, França e Bahia"! 

Ainda hoje é válido esse retrato de um Brasil 
mulato e mestiço, se olhando louro e escandinavo 
no espelho de sua televisão, ainda se perguntando 
sobre a sua verdadeira identidade, e com os olhos 
ávidos nas naus de sonho que agora nos chegam de 
Miami e Nova Iorque, como antes nos vinham do 
Reino, ou da Corte, de Londres ou de Paris. 

Paris que dá modas 
costumes e gostos 
pinturas pros rostos, 
carvão e carmim! 

São versos tão limpos e tão sonoros que al
guns até pensaram que eram versos folclóricos ao 
ouvir, ix>r exen1Jio, o Trem das Alagoas repetir na 
melodia dos seus trilhos: 

Vou danado pra Catende, 
vou danado pra Catende, 
vou danado pra Catende 
com vontade de chegar! 

Se ser poeta é traçar, mesmo em vida, indfcios 
de eternidade, a poesia de Ascenso o mantém vivo, 
como o seu 

Mestre Carios, rei dos mestres, (que) 
aprendeu sem se ensinar! 
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A poesia de Ascenso Ferreira é tão nordestina 
que alguns até pensarani que eram versos de cor
del. 

Mas essa poesia é também urna poesia urba
na, sofisticada e exigente, uma poesia universal ca
paz de cantar os outos povos da América, por trás 
da aparente ingenuidade dos seus temas. Como no 
seu pouco divulgado Cuba Libre: 

Ayer eras una mescla de ron y Coca
Cola 

•.• después, vinieron los barbudos de 
Sierra Maestra, 

._entonces el ron ha tomado el esp>
ritu de la verdad. 

Ou naquele oUiro verso, tão atual, em que o 
poeta, atento ao mundo que o rodeia, denuncia a 
ganância dos eternos especuladores: 

Gaetano Rebouças & Cia. 
ganhou bem mil contos na tal de infla

ção! 
Uma poesia Lmar!a de raízes ruais, exatamente 

como o Pais que retraliava, e que vivia t.ma otb'a face 
de sua busca de identidade, premido entre os apelos 
da moderrização que nos chegavam junto com as no
tícias da Guerra e o risco de perda de seus tesouros 
do passado. Ascenso mostrava que 

as panzer-<ivisões de Prédios-Cimen
to-Armado 

estão !ornando de assal1o nossa Recife 
colonial. 

abatendo por terra !odas as tradições 
E descrevia a 
A tragédia iminente 
dos velhos templos monumentais 
espetacularmente cercados por elas, 
no meio das praças públicas 
como ilustres prisioneiros de guerra 
expos!os à curiosidade das multidões. 

O mesmo processo que, no campo, substituía 
os velhos engenhos de açúcar pelas modernas usi
nas, o que levava o poeta a perguntar: 

-Pedro Velho, Cadê teu engenho? 
-A usina passou no papo! 
E destruiu as velhas casas de senhor de enge

nho, que ele nunca foi, e desfez o seu amplo terraço 
prestigiado por quatro sécUos de assombrações! 
Uma vez mais, o registro do grande desafio do 

desenvolvimenro de um Pais que talvez não preci-
sasse perder tanta poesia para poder crescer. Tal

. vez nem fosse preciso 

rias 
••• meler a picareta nas pedras lendá-

destruir os quar1os mal-assombrados, 
enxotar os fantasmas de saias de seda 
e capas de ermitões .•• 

Ascenso foi também um poeta moderno que 
deixou o registro de um oUiro desafio imenso, a con
ciliação nem sempre possível enlre sentimenro e ra
zão. 

O poeta gostaria de se submeter por inteiro ao 
primado do sentimen!o para fazer poesia a partir dos 
&miles que em si mesmo pressentia, ao se colõcar 
nas margens pouco nítidas, justamente ali, 

onde a minha sensibilidade começa 
e a minha razão acaba. 

Mas a vida é feita de sentimen!o e razão, e a 
poesia se comprime enlre os limites dessaS mar
gens, oQrigando v poeta a confessar que 

tudo fiz para escrever o teu poema 
somente com o coração, porém não 

posso. 
A culpa vem do fundo dos séculos, 
dos meus troncos anceslrais. 

o Sr. Josaphat Marinho - V. Exª me permite 
um aparte? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Concedo o 
aparte a V. Ex", com muito prazer. 

O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Joel 
de Hollanda, quero iê11ci1á-lo pela homenagem que 
presta ao poeta. Num País em que os grandes, os 
poderosos, os deten!ores de poder são lembrados, 
V. Exª eleva o seu pensarnen!D para homenagear 
quem soube lembrar o povo, quem soube aliar a 
idéia do comum com a idéia da cultura e, assim, 
concorrer para o desenvolvimen!o intelectual do 
Pais, que reside exalamente na conciliação do pen
samento da elite com_ o sentimento popular. Tam
bém na Bahia, houve alguns desses poetas, comó, 
inclusive, o velho Lulu Parola, que, durante anos se-

.. guidos, escrevia diariamente uma coluna, em verso, 
cantando e rindo, onde examinava os sentimentos, 
os problemas, as festas, tudo que era relativo ao 
povo. E assim se consagrou. E assim também se 
consagrou Ascenso Ferreira. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA -.Agradeço ao 
nobre Senador Josaphat Marinho a genbleza do 
aparte e o incorporo com mlita alegria ao meu mo
des!o pronunciamento. 

V. Exª conseguiu, com muita sensibilidade, 
moSirar como é importante que esta Casa faça uina 
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pausa nos debates políticos, econômicos, financeiros realidade os seus sonhos .. Veja que V. EX" presta 
e reserve um espaço para homenagear figuras huma- uma homenagem a Ascenso Ferreira que toda a 
nas extraordinárias, como são os poetas da Bahia e no5sa geração conheceu e aprendeu admirar. Ele 
também o grande poeta pernambucano, Ascenso Fer- era um dos poucos que dizia que nada tinha a par-
reira, cujo centenário se completa este ano. doar porque ninguém o atingia com as suas ofensas; 

O poeta também teve as suas incursões pela satirico como era. aliás, o termo seria impiedoso cri-
administração pública, conduzido que foi - não sei se tico. E a palavra de V. Ex" vem mostrar que em ver-
V. Ex" sabe - por Juscelino Kubitschek, que gostava dade a poesia é um oásis na aridez do plenário des-
muilo de ouvir Ascenso Ferreira recitar os,seus poe- ta tarde. E é tão oportuno o que V. Exª diz que me 
mas. E numa das vezes que passou por Pemambu- lembra certa poeta que dizia que amar a poesia era 
co, disse: "Asoenso, quando eu for Presidente da ser perseguido pela prosa V. Ex~ está a demonstrar 
República, vou lembrar-me de você. Você não vai fi- isso: ama a poesia e transforma a prosa do seu dis-
car esquecido". E aconteceu realmente. Juscelino curso também numa obra poética Meus cumprirnen-
Kubitschek conseguiu eleger-se Presidente da Re- tos, Senador Joel de Hollanda 
pública e se lembrou do compromisso que tinha as- O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço com 
sumido com o poeta. Pergunlou aos políticos de muita alegria o aparte do companheiro, Senador 
Pernambuco: "Onde tem vaga, em Pernambuco, que Bernardo Cabral. Na verdade. considero a poesia 
eu pudesse designar para Ascenso Ferreira?". Bes uma forma extremamente importante de expressão 
responderam: "Tem o lnstiMo Joaquim Nabuco de do ser humano e admiro os homens que conse-
Pesquisas Sociais. Gilberto Freire andou brigando guem, através da poesia, dizer coisas simples mas 
com o Ministério da Educação, e o cargo está vago•. profundas, como fazia com propriedade Ascenso 
Juscelino nomeou Ascenso Ferreira para Presidente Ferreira 
do lnslitulo Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. t por isso que todos nós, sobretudo os que 
No dia seguinte, começaram as atividades de As- são de sua terra, temos um respeito todo especial 
censo Ferreira, as atividades burocráticas, mas tam- pela figura extraordinária de Ascenso Ferreira pelo 
bém as solicitações de nomeação de fulano, pedido muito que ele contribuiu para a poesia pemambuca-
de carro oficial para beHrano, uma função gratificada na, nordestina e brasileira. · 
para sicrano, etc. Tudo isso foi atormentando a ca- Muito obrigado a v. Ex!! pelo aparte. 
beça do poeta Ao final da tarde, Ascenso Ferreira A Sr"- Marina Silva _ Permite-me v. Ex~ um 
passou um telegrama para Juscelino Kubitschek di- aparte? 
zendo: "Presidente Juscelirw, pedi a V. Ex~ um em- 0 SR. JOEL DE HOLLANDA _ Concedo, com 
prego. V. Ex~ deu-me uma· encrenca Fique com ela mlita alegria, 0 aparte à nobre Senadora Marina Silva 
que eu vou fazer minha poesia. • · 

Esse é 0 Ascenso que hoje estamos homena- A Sr"- Marina Silva - Quero parabenizá-lo pelo 
geando. Tive 0 privilégio de conhecê-lo ainda meni- pronunciamento, Senador Joel de Hollanda, e pela 
no e guardo a lembrança de um homem que amava forma corno V. Ex" está tratando aqui no plenário um 
o Nordeste, que amava Pernambuco e que exallou, tema que muitas vezes pode parecer inadequado a 
como nenhum outro poeta, 0 sentimenlo do povo hu- este salão azul, que do cândido passa aos áridos 
milde, o povo simples da minha terra problemas do País. Nós, que abordamos a política, 

Por isso. Sr. Presidente, aproveitei um pouco pensamos que ela só pode ser'tratada com a carran-
ca dos problemas. V. Ex~. falando de uma maneira 

esta tarde para neste parêntese fazer uma homena-
gem ao grande poetá cuja voz está imortalizada nos bastante leve, trata muito adequadamente, ao seu 

estilo, da poesia e da homenagem a um poeta de 
discos que ainda hoje podem ser encontrados lã no sua admiração e da sua região: Ascenso Ferreira . 
Recife. Sua obra atualmente é estudada em várias Gostaria de dizer que os poetas têm 0 dom da impu-
universidades estrangeiras pelo que ela represenlou nidade, porque navegam entre 0 divino e 0 profano; 
para a nossa poesia, para a cultura nacional. fazem a ponte entre 0 salão do Congresso e a sen-

V. ElO' me permite um aparte nobre Senador. zala; passam da Avenida São João para os igarapés 
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Pois não nobre do Estado do Acre e do Amazonas. Penso que é 

Senador Bernardo Cabral. também por meio da poesia ou de uma forma apa-
0 Sr. Bernardo Cabral - Senador Joel de Hol- rentemente sonhadora, que brota do fundo do cora-

landa, é mais do que oportuno o que V. Ex• faz. Os ção, que tratamos também os problemas políticos. 
, poetas sonham porque acabam transformando em E, na política, não podemos perder algo que é fun-. 
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damen1al: a dimensão humana. Ninguém mais do 
que os poetas sabe penetrar essa dimensão, que 
não podemos perder de vista. Sempre digo que o 
político não precisa ter cara, jeito e resposta de polf
tico. As vezes, queremos ter resposta para. tudo; 
mas, no seu pronunciamento, sem abordar nenhum 
tema especifico, V. Ex'< talvez esteja abordando to
dos os temas, que é exatamente a dimensão da 
pessoa humana. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço a V. 
Exã, nobr~ Senadora Marina Silva, o aparte com que 
me distinguiu. 

Concordo plenamente em que esta Casa, de 
vez em quando, eslabeleça um intervalo para tam
bém homenagear aqueles que, com a Poesia. aspa
lavras, dizem verdades tão belas e profundas. 

Em Ascenso Ferreira podemos ressaltar a so
noridade e a leveza de seus versos que, mLitas ve
zes, eram até confundidos com o próprio folclore, 
que V. Exã tão bem conhece. 

Ascenso, em palavras suaves, meigas dizia 
muito da crise social dos nordestinos e pemambuca
nos, do homem que trabalhava no eito da cana, das 
crianças que, desde cedo, eram transformadas em· 
trabalhadores, e muitas vezes eram do tamanho do 
facão que usavam para cortar cana nos canaviais de 
Pemarrouco. 

Por isso, agradeço o aparte de V. Ex'< e o in
corporo, com muita alegria, ao meu pronuncian:tento. 

Estou terminando meu discurso, Sr. Presiden
te. 

Ascenso era um tronco ancestral que funda 
suas raízes na rutura do ocidente, na trova medie
val, no bardo que semeia a poesia de porta em por
ta, um tronco fundamentalmente encravado no ex
clusivo território da poesia, que é o território da Vida 
Um território de sonho que tarroém se deixava inva
dir de racionalidade e, mais uma vez epicurista, bra
mia que 

a vida pertence aos vivos 
e nasce do Amorl 
Ascenso Ferreira, poeta brasileiro do Nordeste, 

homem pobre e honesto, perdulário e lJon.:liivant. 
do alto dos seus quase dois metros de altura, soube 
cantar como ninguém 

a fartura espetaculosa dos coronéis, 
em um Nordeste inexplicavelmente po

bre porque, como ele dizia, 
••• o homem da minha terra, pra viver, 

basta pescar. 
E se estiver enfarado de peixe, 
armaomondé 

e vai dormir e sonhar, 
que pela manhã 
tem paca louçã, 
tatu verdadeiro 
oujurupará • 
Um pais de lutares, porque 
os guerreiros de minha terra já nascem 

feilos 
brigar é do seu destino! 
Feliz o povo que festeja os seus poe

tas! 

Felizes os que, como nós, podemos parar para 
louvar a poesia e saudar 

os bêbados de amor (que vêm) aos 
tombos 

pela arena do bumba-meu-boi da vida 
Felizes os que podemos celebrar nesta data o 

centenário do cidadão brasileiro, de Palmares, Per
nambuco, Ascenso Ferreira, um poeta do seu povo, 
uma testemunha do seu tempo. · 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 

Diretore do Senado Federal, em especial esta Presi
dência, também presta sua homenagem ao centená
rio do poeta pernambucano, nordestino e brasileiro 
Ascenso Ferreira Homem das letras q~ cantou em 
prosas e versos Pernambuco, o Nordeste, para to
dos nós brasileiros. 

Nesta oporturidade, como Presidente em exer
cício desta Casa, transmilo a todo povo pernambu
cano as nossa efusivas saudações pela homenagem 
que Pernambuco presta ao centenário deste grande 
poeta que é orgulho de todos nós. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Sobre a 
mesa, requerimento que será 6do pelo Sr. 12 Secre
tário em exerclcio, Senador Joel de Hollanda 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N" 1.322, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos constitucionais do art 50, § 2", e 

na forma regimen1al do art 216, requeiro sejam soli
citadas ao Senhor Ministro Nelson Jobim, a respeito 
do tráfico, comercialização ou doação de órgãos, te
cidos ou partes do corpo humano, as seguintes in
formações: 

1. Existe procedimento apuretório (inquérito) 
concluído ou em andamento nesse Ministério ou ór
gãos afins? 
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2. Se existir, quais são e em que fase se en- OF. <?LPM!JBIN!482195 
contr:am? 

Justificação 

No Congresso Nacional tramitam vários Proje
tas que tratam de doação de órgãos, tecidos ou par
tes do corpo humano. As notícias veiculadas na im
prensa sobre procedimen!os ilegais envolvendo 
transplante e doação de órgãos, têm causado uma 
certa inquietação na população, muitas vezes pela 
desinformação a respeilo do assunto. Entendemos 
ser normal a ansiedade popular, pois a matéria é por 
demais complexa e atinge tanto o necessitado -
aquele que está aguan:lando um transplante para 
vencer a doença e conquistar a vida-, como o doa
dor - o cidadão que num gesto humanitário e de 
amor ao próximo coloca-$e à disposição para salvar 
um irmão que sequer conhece. 

É importante que tenhamos informações ofi
ciais a respeito do mau uso desse procedimen!o, do 
uso criminoso, muitas vezes envolvendo até outros 
países, de forma que possamos discutir a matéria 
deixando a sociedade tranqüila e esperançosa por 
uma legislação justa e eficiente. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Se
nador Lúcio Alcantara. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campàil) - O re
querimen1o lido será despachado à Mesa para deci
são, nos termos do inciSO III do art 216 do Regimen
to Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Presi
dência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Offcio 
nº- S/56, de 1995 (n" 2.734195, na origem), encami
nhando, nos termos da Resolução no. 11, de 1994, 
do Senado Federal, solicitação do Governo do Esta
do da Paraiba. para que possa elevar os lim~es pre
vis!os no art 4º- da mencionada Resolução, de forma 
a poder contratar operação de crédilll junto ao Ban- . 
co BMC S.A., no valor de quarenta e seis milhões, 
cen1o e o~enta e oilo mil, setecentos e trinta e cinco 
reais e setenta e seis centavos, para os fins que es-
pecifica 

A matéria vai à Comissão de Assun!os Econõ
micos. 

O SR. ·.PRESIDENTE (Júlio Campos) --Sobre a 
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário 
em exercício, Senador Joel de Hollanda 

São lidos os seguintes: 

BrasUia, 9 de outubro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelên

cia para indicar o Senador Ramez T ebet, como 
membro Titular, em substituição ao Senador Pedro 
Simon, na Comissão Mista destinada a apreciar e 
:lar parecer à Medida Provisória nº- 1.143, de 29 de 
setembro de 1995, que 'dispõe sobre o número de 
cargos de Natureza Especial, de cargos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores e de Funções 
Gratificadas existentes nos órgãos da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e 
dã outras providências, • ficando a mesma assim 
constituída: 

rrtulares 
Senador Ramez Tebet 

Senador Raviano Melo 

.. Suplentes 
Senador Casildo Maldaner 

Senador Ney Suassuna 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração 

Senador Nabor Jllnior, 
Vice-Líder do PMDB. 
Bloco Parlamentar PSBIPMN 

OF/AiPSB/009/95 

BrasUia, 2 de outubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia a indicação do Deputado Nilson Gibson, na con
dição de titular, e do Deputado João Colaço, corno 
Sblllente, para integrar a Comissão Mista destinada 
a apreciar e dar parecer a Medida Provisória n" 
1.120, de 22 de setembro de 1995, do Poder Execu
tivo, que "altera as Leis n"s 8.019, de 11 de abnl de 
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dã outras 
providências, em substib.ição aos Deputados Fer
nando Lyra e José Carlos Sabóia 

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

PPB. 

Atenciosamente, 
Deputado Fernando Lyra, líder do PSB. 
Liderança do Partido Progressista Brasileiro -

Gabinete do Líder 

OF.UDIPPBfN'. 814195 

Brasma. 2 de oulubro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa 

Excelência para indicar, em substituição aos jã indi-
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cados, como representantes do Partido Progressista 
Brasileiro junto à Comissão Mista d~nada a profe. 
rir Parecer sobre a Medida Provisória a seguir rela
cionada, os seguintes Deputados: 

1) Medida Provisória n" 1.133/95 
litular: Deputado Pedro Valadares 
Suplente: Deputado Flávio Derzi. 
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Ex

celência protestos de consideração e apreço. 
Deputado Odelmo Leao, Líder do PPB. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Serão 

feitas as substituições solicitadas. 
Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Está en

cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 16h e 12min.} 

ATA DA 163~SESSÃO DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 5 DE OUTUBRO DE 1995 

(Ptblicada no Diário do Senado Federal, 
em 6 de ouli.ilro de 1995) 

RETIF/CAÇÃO 

Na página 358, 1• coluna, nos Aviso de Minis
tro de Estado, 

Onde se lê: 

N~ 885/95, de 28 de setembro último, do Minis-
tro da Fazenda,... - -

Leia-se: 
N~ 855/95, de 28 de setembro último, do Minis-

tro da Fazenda,... --

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS 

33I Reunião da Comissao de AssuniDs Ec~ 
nômicos, da 1 ~ Sessao Legislativa Ordinária da 
50"- Legislatura, realizada em 3 de outubro de 
1995, às 10:23 horas. 

Às dez hom;; e vinte e três minutos do dia três 
de outubru de mil novecentos e noventa e cinco, na 
sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexan
dre Costa, reúnEH;e a Comissão de Assuntos Eco
nõmicos, sob a presidência do Senador GILBERTO 
MIRANDA e com a presença dos Senadores Fran
celina Pereira, Jefferson Peres, Freitas Neto, Carlos 
Bezerra, Ney Suassr,ma, Fernando Bezerra, Elcio AI

. vares, João Rocha, Carlos Patrocinio, Bello Parga, 

Hugo Napoleão, Marfuce Pinto, Esperidião Amin, 
Lauro Campos, Júnia Marfse, Osmar Dias, Eduardo 
Si..plicy, Vilson KleinuJing, Lúdio Coelho, Geraldo 
Melo, Valmir Campelo, José Fogaça, Casildo Malda
ner, Jonas Pinheiro, João França, Pedro Piva, Joei 
de Hollanda, Josaphat Marinho, Sebastião Rocha, 
José Roberto Arruda, Arlindo Porto, Antonio Carlos 
Magalhães, Beni Veras e Teo!Onio Vilela Filho. Dei
xam de comparecer os Senadores Gilvan Borges, 
Ramez T Ejbet e Leomar Quintanilha O senhor Presi
dente declara abertos os trabalhos, dispensando a 
leitura da ata da reunião anterior, que é dada como 
aprovada e, a seguir, comuniCa que a reunião desti
na-se à exposição dos senhores Pedro Matan, Mi
nistro da Fazenda e José Serra, Ministro do Pla
nejamento, sobre "o Endividamento dos Esta
dos, Municlpios e Distrito Federal". Em segUiâa, 
sua Excelência confere a palavra ao senhor Minis
tro PEDRO MALAN para que faça sua explanação. 
Fala a seguir, o senhor Ministro JOSÉ SERRA. Em 
seguida, têm início os debates. Participam os Sena
dores Esperidião Amin, Francelina Pereira, Jefferson 
Peres, Ney Suassuna, Carlos Patrocínio, Marfuce 
Pinto, Hugo Napoleão, Eduardo Suplicy, Vilson Kei
nilling, Lúdio Coelho, Geraldo Melo, Carlos Bezerra, 
Bani Veras e Joel de Hollanda Não havendo mais 
quem queira discutir, o senhor Presidente agradece 
a presença dos senhores MINISTROS PEDRO MA
LAN E JOSÉ SERRA . Nada mais havendo a tral;lr, 
encerra-se a reunião às treze horas e quarenta mi
nutos, lavrando eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a 

. presente Ata que, lida e aprovada, será assinada 
pelo senhor Presidente e ptillicada em conjunto 
com suas notas taquigráficas. 

Senador GILBERTO MIRANDA, Presidente -
C A E. 

Reuni4o 2-10-95 -10h30min 
Presidente: Senador Gilberto Miranda. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Ha

vendo número legal, declaro aberta a reunião. 
Ouviremos o Sr. Ministro Pedro Malan que terá 

o tempo que for necessário para a sua exposição. 
Concedo a palavra ao nobre Ministro Pedro 

MaJan. 
O SR. PEDRO MALAN- Sr. Presidente, é uma 

satisfação estar aqui de volta, trêS dias.úteis apôs a 
rrúnha Litima aparição nesta Casa, assim GOmo será 
uma satisfação estar aqui amanhã e depois de ama
nhã, porque faz parte do nosso trabalho essa intera
ção com o Congresso Nacional, que representa o 
aspecto instbstituivel da vida democrática e do diá
logo que devemos ter - Poder Executivo e Poder Le- · 



592 ANAIS DO SENADO FEDERAL On!llbro de 1995 

gislativo -, em partict.iar, na quadra que nos encon- do que cada caso é um caso. Não há uma generali-
tramos da aposta firme na estabilização da econo- zação que se possa fazer, no sentido de se identifi-
mia brasileira. car um problema que seja exatamente o mesmo e 

O Ministro José Serra e eu estamos tendo mais compartilhado na mesma magnitude e dimensão por 
uma excelente oportunidade para que possamos de- todos os Estados. 
monstrar, de viva voz e na prática, a unidade do Go- Antes porém de entrar nessa discussão mais 
vemo Fernando Henrique Cardoso no sentido com- específica, fiz uma divisão de trabalho como o Minis-
partilhado de direção e de propósitos que norteiam tro José Serra, vamos ter duas apresentações, e eu 
as alividades da área económica do Governo, em gostaria de chamar a atenção para um ponto fim-
particular, no tema em discussão. damental que devemos ter em conta em qualquer 

O tema é vasto e o tempo é curto, mas vou me discussão dessa natureza Vou me valer aqui de 
permitir, após uma breve observação de natureza uma analogia do nosso amigo comum Edmar Ba-
geral, entrar em detalhes sobre os aspectos que a cha que costumava dizer que o País casou-se com 
meu ver configuram ou deveriam configurar qualquer a inflação por um período prolongado de tempo. 
discussão sobre endividamento dos Estados. Tudo o No sentido de que a inflação, de um maneira per-
que vou dizer parte de uma premissa, que foi anun- versa, em particular, na área de finanças públicas, 
ciada com clareza pelo Presidente Fernando Henri- permitia, como quem empurra o problema para 
que Cardoso na reunião que tivemos, na segunda- baixo do tapete, que houvesse uma aparência de 
feira da semana passada, com 27 Governadores de sua solução. E a razão é simples e procuramos 
Estado, na qual tratamos do tema de endividamento tratar dela desde 1993. 
dos Estados. · 

Nessa retJ'lião, o Presidente da República dis
se - e Sua Excelência oxpressava a visão do Gover
no como um todo, de todo o seu Ministério - que não 
existe solução para a estabilização e a questão do 
endividamento dos Estados que não passe pela coo
peração e participação do Governo Federal. Da 
mesma maneira não existe possibilidade de equa
cionamento de problemas do Governo Federal que 
se faça às expensas do equacionamento e endMda
mento dos Estados. 

Estamos todos no mesmo barco e é fundamen
tal entender que é necessária uma função cooperati
va entre Governo Federal e Estados, mas uma solu
ção cooperativa que preserve a aposta firme que es
tamos fazendo na estabilização definitiva da econo
mia brasileira. 

Os desafios são expressivos, são extremamen
te s,ignificantes, não é um problema fácil, é coniple
xo, porque tratamos simultaneamente de dívida- e 
quero fazer comentários sobre a dívida contratual, 
aquela que foi objeto de negociação em 1993 e que 
resultou na Lei nº 8.727; sobre a dívida mobiliária; 
quero fazer comentários sobre o relacionamento e fi
nanças, estaduais e alguns bancos, na medida em 
que bancos são credores de empresas de Estado; 
quero fazer comentários sobre a enorme expansão 
de operação de antecipação de receita orçamentá
ria, que vem marcando o período recente e as razõ
es subjacentes a essa expansão; e quero fazer co
mentários sobre a situação financeira dos Estados e 
seu relacionamento com o Governo Federal, notan-

O primeiro documento lançado na gestão do 
então M"mistro da Fazenda, Fernando Henrique Car
doso. em 14 de junho de 1993, o Programa de Ação 
Imediata, foi totalmente centrado nesta questão: fi
nanças públicas e que identificou seis áreas. Foi um 
documento que contou com a aliva e fundamental 
participação do, então, Deputado José Serra 

Esse documento chamou a atenção para seis 
grandes áreas sem as quais não conseguiríamos 
criar um mlnimo de condições para lançar as bases 
da estabilização. Moslmmos ali a necessidade de 
controle dos gastos públicos nas três esferas de ao
vemo e de afteração na sua composição para privile
giar a área social; mostramos a necessidade do 
combate à sonegação e evasão fiscal e o início de 
uma discussão séria sobre uma reforma tributária 
que simplificasse o nosso sistema e reduzisse o 
escopo do planejamento tributário; mostramos a 
necessidade de iniciarmos, imediatamente, como 
fizemos, a reestruturação das dívidas dos Esta-·· 
dos, que resultou na Lei nº 8.727. Notamos os pro
t:Jemas que bancos estaduais e bancos oficiais fe
derais teriam em termos de preparação para o pe
ríodo de maior estabilidade de preços, e notamos 
a necessidade de o processo de privatização ter 
continuidade. 

As preocupações que expressamqs no PAI*, 
em junho de 1993, já se vão 2 anos e 4 meses, con
tinuam na agenda Caminhamos em muitas delas, 
mas é necessário aprofundar a discussão e o cami
nhar, agora conjuntamente Governo Federal e Go
vernos Estaduais. 
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E eu volto aqui à analogia do Sacha do casa
mento com a inflação. Em que sentido este casa
mento se expressava inclusive de maneira perver
sa? Porque nós tínhamos as receitas de alguma ma
neira indexadas, através da UFIR, enquanto que os 
gastos nominais não o eram, e, portanto, a inflação 
funcionava como um mecanismo através do qual, ao 
longo do tempo, nós ramos erodindo e corroendo, 
em termos reais, os dispêndios nominais progra
mados e previstos. Isso nos levava êquela situa
ção que causava perplexidade a aigiJls analistas. 
Chegávamos, ao final do exercício, com um saldo 
primário ou operacional que não era alto para pa
drões internacionais, pelo contrário, era condizen
te com os mesmos saldos primários e operacio
nais de várias economias com taxa de inflação 
anual de um digito, o que levava aigiJls, erronea
mente, a achar que não havia problema com finan
ças públicas neste Pafs. 

O problema, como notamos - o Sacha, o Sena, 
em várias ocasiões, desde 1993, era o mecanismo 
da inflação, que, paradoxalmente e de forma perver
sa, permitia que aquele resultado mais reduzido, em 
termoS de saldo primário operai;ional, fosse alcança
do ao final do ano. Ao longo do ano a inflação ia co
mendo, em termos reais, os dispêndios nominais 
programados, enquanto que as receitas, de alguma 
forma, não perfeita, estavam inctexadas 

Então, ao longo do ano, ramos utilizando a in
flação para reduzir gastos nominais em termos reais, 
e chegávamos, ao final do exercfcio, com o déficit 
aparen1emen1e razoável p~ padrões internacio
nais. Era o casamento com a inflação a que se refe
riu Edmar Bacha com muita propriedade em mais de 
uma ocasião. 

Pois bem, o Real é uma· tentativa de separa
ção, e de separação litigiosa de um casamento que. 
para alguns, era um casamento com comunhão de 
bens; para os pobres des1e Pais era um casamento 
com separação de bens. Alguns se beneficiaram e 
os pobres não. O Real é uma tentativa de separação 
litigiosa, esperamos definitiva 

Eu prefiro mais a analogia do casamento do 
que a analogia das viúvas e órfãos, porque a idéia 
de uma viúva ou órfão perdeu um ente querido para 
sempre. A idéia de uma separação de um casamen
to dá uma idéia de que não foi uma perda para sem
pre, todos nós conhecemos ás nossas relações, al
guns desses casamentos em que a separação, efeti
varnente, não tem lugar em cará1er definitivo e fica 
aquele ata e desata, aqueles encontros que repre

. sentam uma dúvida sobre se vale a pena ou não a 

separação. No nosso caso, nós achamos que vale, e 
<.leve ser litigiosa, e ela faz com que alguns proble
mas apareçam. E um dos problemas que aparece 
com freqüência: isso não sou eu que estou dizendo 
aqui agora, ouço de vários governadores, que já 
exerceram o cargo, seja de prefe~o ou de governa
dor no passado, e que contam história que, às ve
zes. levados a autorizar um grande dispêndio pos
tergavam esta decisão por uma viajem que faziam 
ao exterior ou ao Brasil, duran1e uma ou duas sema
nas, e quando voltavam e assinavam aquela au1ori
zação de gastos, a inflação já havia comido 10%, 
15% ou 20% daquilo em termos reais, principalmen
te quando a inflação já estava correndo aos 20%, 
30%, 40% ao mês. 

Sob certo senlido, a inflação funcionava como 
um mecanismo que ajudava a esconder a verdadei
ra natureza do problema enfrentado; e com a infla
ção baixa os problemas surgem, e surgem com uma 
clareza e transparência meridiana. r:: ruim ·em certo 
sentido, porque nota.:se claramente que há uma 
questão complexa a ser equacionada; e é bom por
que sou de longa data adepto do velho provérbio 

. chinês, uma sabedoria milenar, que diz que •uma 
crise, a idenlificação de um problema grave e o en
rendimento dele é o primeiro passo na tentativa de 
superá-lo". 

Acredito que estamos agora chegando ·a este 
momento, a esta hora da verdade. A inflação tomou 
visível, a olho nu, os desequilíbrios que ela an1es 
mascarava. em particular, nas finanças públicas - eu 
me refiro aqui aos Governos Federal, Estaduais e 
Municipais. E o grande desafio que temos agora é 
enfrentá-los, sem tergiversações e com aquela ob
servação fundamental do Presidente Fernando Hen
rique Cardoso: estamos todos no mesmo barco, é 
um equívoco grave, econõmico-financeiro, político
institucional, imaginar que seja possível equacionar 
o problema do Governo Federal às expensas dos 
Estados; assim como tambérn é um equívoco, tão 
grave quanto e de igual monta. imaginar é que pos
sível equacionar os problemas dos Estados às ex
pensas das finanças do Governo Federal. 

r:: fundamental entender que estainos aqui en
volvidos num jogo que não pode ser um jogo de 
soma zero, em que o que um ganha o outro perde; 
lemos que transformar isso num jogo de soma não 
zero, em que a solução seja mutuamente satisfa!ó
ria. Agora sem ilusões, como dissemos há tempo, de 
que existem mágicas, piruetas, varinhas de condão 
e a solução tradicional para o equacionamento des1e 
problema no Brasil, que é esperar que a inflação vol-- . 
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lasse para desempenhar o mesmo papel que de- Estadual foi porque se resolveu não incluir as recei-
sempenhou no passado. tas de dilas empresas também no bojo da negocia-

Queremos que essa separação seja definitiva, ção. A posição do Governo é que, se se incll.ir a df-
se tiver que ser litigiosa que o seja, mas não vamos vida das empresas, dever-sa-ia incluir também as 
voltar à mascarar problemas, mais uma vez, corno fi- receitas das empresas na definição da receita líqli-
zemos após tantas tentativas de estabilização fra. da real, cujo percentual seria negociado em termos 
cassada · de pagamento da dMda 

Vou falar então sobre cada um dos problemas Todavia, existe no acordo, tal como negociado 
envolvidos nesse relacionamento. Primeiro, a dívida e aprovado pelo Congresso, alguma margem de in-
con1ratual. Essa dMda foi objeto de negociação, que terpretação de algumas instâncias. em que é possf.. 
não foi a primeira, no segundo semestre de 1993. vel considerar determinado tipo de dívidas que esta-

A posição inicial do Governo Federal era de mos dispos1os a explorar - na verdade, já exploran-
que os Estados deveriam contribuir com 11% da sua do - com alguns Estados. 
receita lfquida real, identificada claramente, assim Esse é um problema que enfrenta hoje cerca 
como se identificou claramente qual era o tipo de dí- de um 1ef90 dos Estados e que está equacionado 
vida que seria objeto de negociação, como fizemos peloS próximos. 30 anos, depois de 6 meses de to r-
com a dMda externa. Os 11% e 15% não surgiram tuosa negociação. Portanto, entendemos que não é 
do bolso do colete, mas porque eram cálc:Uos que o caso de reabrir a negociação. 
indicavam que aqlilo permitiria equacionar o proble- Sobre a questão da dívida externa, foi uma ne-
ma num prazo de 20 anos. A postura inicial dos Es- gociação que demorou mais de dois anos, também 
tados, como é sabido, era 5% no primeiro ano e 7% diflcil, tortuosa, prolongada Chegou-se a sua con-
a partir do segundo, o que não permitiria equacionar clusão, e entendemos que seria problemático para a 
o problema senão em décadas e décadas por vir. imagem do País, tanto no exterior quanto no Brasil, 

Chegamos, depois da negociação, a um acor- que nós, um ano depois de concluída a negociação, 
do. Foi uma negociação complexa, difícil e tortuosa, chamássemos todos os credores para dizermos que 
mas chegou-se a um acordo: 9% da receita real 11- queremos reabrir tudo aquilo que disCutimos ao lon-
quida, no primeiro ano, 11% a partir do segundo. Es- go dos últimos três anos, menos de um ano depois 
ses percentuais permitiriam equacionar o problema da sua conclusão. Hã espaço e hã escopo no bojo 
num horizonte de 30 anos, o mesmo que fizemos do acordo, tal como negociado e aprovado pelo Se-
em relação à dívida externa do País. . nado Federal, de lidar com quesli:íes na margem e 

Consideramos que essa negociação equacio- que ateiam esse um terço dos Estados que estão 
ncu e resolveu o problema pelos próximos 20, 30 tendo algum tipo de problema de bater no limite de 
anos, no que diz respeito à dívida contra!ual. Está f1.n. 11 %. Dois terços não têm este problema, queria 
clonando, há pouco mais de um ano e meio, a conten- chamar a atenção para isso. 
to. Devo dizer que, dos 27 Estados, apenas 9 ou 1 O - Quero aproveitar para, de público, mais uma 
vale dizer, um terço -estão batendo no limi1B de 11%, vez, afinnar - e não é um gesto diplomático para 
dois terços não estão sequer atingindo o Umite de com- com esta Casa, mesmo porque não estão Governa-
prometimento de 11% da renda líqlida real. dores aqui presentes - que estou convencido de que 

Portanto, a posição do Executivo é no sentido a aluai safra de Governadores, que resultou da alei-
de que seria um equívoco reabrir a discussão sobre ção do ano passado, é de uma excepcional qualida-
dívida contratual agora quando temos outros asst.n- de. Conheço-os todos, estive com alguns em muitas 
tos, que vou mencionar em seguida, a equacionar. e muitas reuniões até hoje; conheço seus Secretá-
Este é um que, de alguma · maneira, se encontra rios de Fazenda, conheço as equipes técnicas que 
equacionado, há possibilidades de pequenos ajustes foram montadas. Creio que falo em nome do Minis-
que não foram feitos em 1993. Cito aqui o exemplo tro José Serra também, Podemos dizer - creio que 
de dívidas derivadas de avais do Governo Estadual falo em nome do Ministro José Serra também - que 
para com empresas do Estado, que são honrados temos urna excelente avaliação da qualidade, não 
pelo Tesouro Estadual e que, em alguns casos, não só dos Governadores, como das equipes técnicas 
estão contemplados na definição da dívida objeiD de que foram constituídas com seus secretariados, em 
negociação. No entanto, aquilo foi discutido em partic:Uar, os de Fazenda, com os quais tenho um 
1993, e a razão pela qual não foram incluídas as dí- contato maior. Mas existem situações, legados do 
vidas de empresas estaduais com aval do Tesouro passado, que têm que ser enfrentadas hoje por Go-
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vemadores em início de marídato. Hâ uma questão 
que é de fundamen1al importância para um número 
expressivo deles, que são as folhas de pagamento, 
que representam 80%, 90%, 100% e, em alguns ca
sos, mais de 1 00% da arrecadação do Estado. 

Portafrto, essa discussão sObre reviver os ter
mos da dívida conbatual, por exemplo, baixar de 
11% para 9%, dois pontos de percentagem, o limite 
do comprometimento da reçeita líquida real para um 
Estado que está comprometendo 90%, 95%,.100% 
da sua arrecadação com folha de pessoal, significa 
que ele comprometeria 88%, 93%, 98% da sua arre
cadação com folha de pessoal. Isso não é a solução 
para o problema, vamos falar francamente, esta tem 
que ser buscada em outras áreas e de outras for
mas, que vou mencionar ao final. · 

Perianto, sobre dívida conlraiual, era o que eu 
tinha a dizer. Obviamente, estamos abertos à conti
nuidade da discussão e temos Conversado, em parti
cular, com esses 9 ou 10 Estados que estão tendo 
problemas e estamos sim encontrando soluções 
adequadas ao perfil e à natureza da dívida ou da si
tuação especifica daquele Estado, que é distinta de 
Estado para Estado. Assim, pensamos qiJe não é o 
caso de ter uma solução generafiZada para o que foi 
equacionado há um ano e pouco. 

Sobre dívida mobiliária, é um problema que 
afete não a totalidade dos Estados. São quatro gran
des Estados, se considerarmos os !rê$ seguintes, 
que vêm aos quatro grandes, El!!l IE!rm9 de expres
são, estamos falando de mais de 97% do total da di
vida mobiliária Depois, 'tem apenas inSis Uina mela 
dúzia de Estados em que o próblema é inexpressivo 
em termos do seu valor. · · 

Essa questão teré que ser equacionada, sim, 
através de um esforço cooperativo que está em an
damento entre o Governo Federal, o Ministério da 
Fazenda, o Banco Central e ~ .Estados resPectivos. 
Não posso, infelizmente, entrar em detalhes de con
versação que estão em andamento e em várias pos
sibilidades estão sendo exploradas. Mas são varian
tes do que fizemos com a negociação da dívida ex- . 
tema ou do que fizemos com a própria negociação 
da dívida con!Jatual. É um reconhecimento de que 
precisa ser estendida no tempo, que precisa ter al
gum tipo de garantias, o equivalénte aos ti!Uos de 
30 anos do T escuro da dívida externa, o equivalente 
ao compl'<!'lletimento de receita da dívida contratual, 
mas o GoVerno Federal está ciente de que esta é 
uma questão que deve ser objeto de um equaclona
menfo conjunfo entre Governo Federal, Ministério da 

· Fazenda, Banco Central e Estados que detêm esse 

problema Isso está em andamento no .momenfo, es
peramos ter resultados em breve. 

Existe uma outra questão, que é o problema de 
bancos estaduais, em particular, em instâncias em 
que o problema do banco estadual se confunde com 
a situação das finanças estaduais. É o caso de al
guns que têm nas suas operações de crédito, opera
ções ativas, um volume elevado de créditos concedi
dos ao Estado ou a empresas do Estado, o que está 
proibido desde 1993 e que não vem ocorrendo des
de então, quando estendemos a lei do colarinho 
branco a bancos estaduais e, portanto, passou a ser 
considerado um crime. Temos dito, desde então, 
que não hesi!ariamos em comunicar ao Ministério 
Público casos em que óweforias de bancos esta
duais estendessem empréstimos ao seu acionisla 
controlador ou a empresas controladas pelo acionis
la controlador. Mas existe um legado do passado, e 
este terá que ser enfrentado, e o seu enlrantamenfo 
não é um problema bancário stricto sensu, mas é 
um problema das interações entre a situação do 
banco e as finanças do Estado. 

Aqú, de novo, cada caso é um caso. Minas 
Gerais, por exemplo, está em processo de privatiza
ção baslante avançado, um esquema extremamente 
imaginativo do Governo de Minas Gerais, tanto para 
privatização do banco estadual quanto para o equa
cionamento da divida mobiliária em diSCIISSão oo
nosco no momento que está em andamento. 

O Govf)rno do Eslado do Rio de Janeiro assi
nou conoscõ um convênio através do qual o BA
NERJ, o Banco do Estado do Rio de Janeiro, eslarâ 
.~Etndo administrado na ano-calendário de 96 por 
uma instituição privada com o propósito de privatizar 
o BANERJ em 1"dejaneirode 1997. 

O Governo do Estado do Ceará jã anunciou de 
p(blico a sua intenção de privatizar o banco do Esta
do. Hã outros .Governadores, que não vou cilar aqui, 
que estão considerando essa possibilidade no futu
ro. Banco esladual que, no passado, era uma "solu
ção" para alguns problemas, através da possibilida
de que o Governo tinha de obter dele créditos - não 
mais atualmente -, em alguns Estados a situação é 
percebida não como uma "solução" mas como parla 
de um problema mais amplo que pode e deve ser 
equacionado. A privatização é uma possibilidade 
que pode ser considerada por Governadores. E volfo 
a insistir. essa é uma decisão de cada Governador, 
e não do contexfo politico do Eslado e das forças 
políticas que o apóiam. Esla não é uma decisão do 
Governo Federal, do Ministério da Fazenda ou do 
Banco Central. 
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· No futuro, os governadores chegarão à conclu
são de que talvez o melhor para as finanças do Es
tado seja utilizar os escassos recursos pi1Jiicos na 
ãrea sócia!, em benefício da coletividade do Estado 
em seu conjunto, do que em capitalização de banco 
estadual - em pagamentos de aposentadorias, esca
las móveis, vitalícias, pennanentes, que repre
sentam passivos contingentes crescentes -, para al
guns privilégios que existem hoje. 

Mas. a situação dos bancos não comporta uma 
solução generalizada - cada caso é um caso; e eles 
estão sendo tratados individualmente; e continuarão 
sendo tratados assim. 

Eu gostaria de mencionar uma operação de 
ARO, que significa Antecipação de Receita Orça
mentária, que é um problema que tem que ser equa
cionado, sim, no bojo de qualquer discussão de en
dividamento dos Estados. Essas operaçX5es aumen
taram em 1 00%, em termos reais, de janeiro a agos
to de 1995 sobre o mesmo perfodo de 1994. 

Uma parte ponderável dessas operaçX5es desti
na-se ao pagamento de pessoal; e os Estados têm 
dificuldades em arcar com gastos crescentes de 
pessoal - alguns crescendo vegetativamente: entre 2 
e 3% ao mês -, com a sua receita líquida real dispo
nível, que, diga-se de passagem, cresceu enorme
mente neste primeiro ano do Real, por duas razões: 
porque cresceu 32% em termos reais as transferên
cias ao abrigo do Fundo de Participação de Estados 
e Municípios, derivado do aumento da arrecadação 
do Imposto de Renda e do IPI. Pois bem, apesar 
desse crescimento e também do crescimento do 
ICMS, derivado do aumento de atividade, os gastos 
correntes da maioria dos Estados cresceram na 
mesma diapasão, em alguns mais rapidamente ain
da do que uma receita crescendo rapidamente em 
termos reais. 

Portanto, vamos falar fracamente; quero falar 
sobre juros e sobre o peso da dívida, essas varian
tes a que me referi anteriormente, para não misturar 
tudo no mesmo saco. Mas é fundamental reconhe
cer que, da deterioração que observamos entre as 
nossas projeções, no início deste ano, da situação 
fiscal_ geral, orçamento pCblico consolidado, a maior 
detenoração ocorreu em Estados e Municípios - em 
particular, Estados. E deste deterioração dois terços 
deve-se a problema primário - excesso de gastos 
correntes sobre arrecadação corrente; e um terço 
dev~ a problema de dívida. Portanto, é I,ITl equi
voco 1mag1nar que, concentrando no um terço do 
problema e esquecendo os outros dois terços, pode
mos equacionar a questão. Temos que ver o proble-

ma na sua inte~reza e não há solução para ele. 
Vou dar um exemplo: um Estado, e nós os temos, 
que gasta 1 03% em pagamento de folha de pes
soal, se a dívida desaparecesse do mapa - sumiu 
a dívida, não existe, fingimos que ela desaparece -
, a dívida estará totalmente recomPQsta porque 
cresce a uma taxa de 3% ao ~. porque os gas
tos correntes excedem a arrecadação corrente em 
3% ao mês. Dali a alguns meses, o problema da 
dívida estará de novo ocupando as páginas e as 
atenções, quando, na verdade, na raiz do proble
ma, está uma dificuldade de equacionar o diferen
cial entre gastos correntes e arrecadação corrente. 
E dentro éle gastos correntes, ·pessoal e, em parti
cular, pessoal de Poderes que não o Executivo 
devo dizer, embora em alguns casos o Executiv~ 
também tenha responsabilidade, o desempenho é 
um papel fundamental. 

Quero falar sobre ARO porque tem muito a 
ver com essa questão. São operaçX5es que aumenta
ram 1 00% em termos reais, boa parte delas para pa
gar pessoal; são contratadas, na sua maioria, com 
bancos privados; as taxas variam de 5 a 1 O% ao 
~· são negociadas com bancos privados; e, ob
VIamente, há um enorme e monumental problema 
que se está criando ao financiar ga.."'los correntes to
rnando empréstimo de curto prazo que, pela 19i, tem 
que ser liquidado até 31 de janeiro do uercfcio se
guinte a taxas dessa natureza. Portanto, ~e é um 
problema que nos tem preocupado e que faz parte 
de nossas conversas com vários governadores. 

Entendemos a natureza do problema, entende
mos o desespero que leva alguns governadores a 
fazerem essas operações como única fonna de as
segurar o pagamento da folha ao final do exercício, 
mas não se pode imaginar que a solução para o pro
blema possa prescindir de urna perspectiva adequa
da sobre a natureza do problema subjacente a es
sas contratações de operaçX5es de antecipação de 
receita orçamentária, que, feitas com liberalidade ex
cessiva, no passado, em alguns Estados, configu
ram hoje os chamados legados do passado de tão 
diffcil solução, inclusive comprometimento de alguns 
bancos estaduais com empréstimos a Estados e em
presa" do Estado. 

Para resumir,.temos questões de dívida contra-
. tua!, que considerainos equacionadas, temos dívida 
mobiliária que é restrita a um número mais reduzido 
de Estados que estão em processo de negociação e 
equacionamento. E não teremos problemas em 
comparecer aqui tão pronto haja algo mais concreto 
a reportar. 
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TemoS esse problemá de operações de anteci- Serra. Jobim e eu com o Governadores em Belo Ho-
pação de receita orçamenlária, temos questões de rizonte, há uns dois meses e na reunião de segun-
bancos que têm que ser resolvidas numa base caso da-feira passada com o Presidente: 
a caso, temos a questão de empréstimo e financia
menlos internos e externos e aqui temos - o Ministro 
Serra anunciou - os empréstimos da Caixa Econômi
ca Federal através de uso de recursos do FGTS. 

Existem algumas inslâncias, para falar com 
franqueza, em que a Caixa avalia, na análise que 
faz de avaliação de crédito e risco, que a capacida
de de repagamento daquele empréstimo é zero. Por
tanlo, tem legitimas preocupações em termos de 
gestão de uma instili.ição financeira federal com ex
tensão de empréstimo quando acha que aqueles 
sã<! empréstimos a fundo perdido, mas na verdade 
teve um funding, empréstimos que foram capta
dos e que têm que ser renumerados de recursos, 
remunerados de alguma maneira. Portanto esta
mos trabalhando e queremos fazer isso junto com 
os Estados, no sentido de montar um sistema de 
análise de risco de crédito por Estado. Assim 
como instituiçõeS financeiras, em muitas partes do 
mundo, têm o seu sistema de avaliação de risco, 
que é dado a público, queremos também definir, 
junto com os Estados, certos critérios que permiti
riam ao Governo Federal e às instituições do Go
verno Federal, para íim de concessão de emprésti
mos e de avais para empréstimos externos, pelos 
quais se responsabiliza o Tesouro, um sistema de 
avaliação do risco de crédito envolvido na opera
ção, que não pode ser dissociado de uma avalia
ção da situação fiscal de cada Estado, passado, 
presente e projeções para o futuro. 
· Esse processo éstá em andamento e espero 

que seja parte integrante do nosso ãáfogo continua
do com os Estados no futuro. 

Quero mencionar aqui um ponlo· que dominou 
boa parte da nossa reunião com os Governadores, 
segunda-feira passada, e quem crer que, aqueles 
que leram o texto, a nota que foi distribufda ao final, 
haverão de ter notado que os Gõvemadores com
partilham da avaliação que faz o Governo Federal 
sobre a importância, absolutamente, crucial de que 
caminhemos nesta Casa, no Congresso Nacional, 
com a aprovação, com as modificações que o Con
gresso houver por bem realizar, de alguns desses 
conjuntos de medidas que estão aqui já para a dis
cussão. Nã<l é uma preocupação, vou mencionar 
aqui as fundamentais do nosso ponto de vista e ã,. 
zer que não são só do Governo Federal. Sã<! tunda
mentais para os Governadores em seu conjunto e 
eles o disseram claramente, na reunião que tivemos 

A reforma administrativa, inclusive com 
aspeclos da proposta da reforma da Previ
dência no que se refere ao FuncionaliSmo 
Público, o Fundo Social de Emergência, o 
Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas que 
dará a base para as transferências, Fundo 
de Participação dos ·Estados e Municípios . 
no ano que vem. 

Essas reformas - e não quero dizer que as ou
tras nã<l o sã<! - são absolutamente fundamentais e 
urgentes para que possamos caminhar para equa
cionar problemas de finanças dos Estados. 

Vou repetir, reforma adminisfJaliva, com os as
pectos da parte da Previdência, que permitam lidar 
com essa questão a nlvel estadual, lmposlo de Ren
da de Pessoa Jurídica, Fundo Social de Einergên
cia. Pelo menos, para nã<l mencionar a contribuição 
que perm~e equacionar problemas de saúde e os 
encargos previdenciários da União são absolula
mente essenciais para que possamos equacionar, 
de maneira conjunta e cooperativa problemas de fi

.-uanças do Governo Federal e de Governos Esta
duais e permitir que a aposta na estabilização possa 
se consolidar. 

Na quinta-feira passada tive o prazer de com
parecer a urna reuniã<l conjunta de algumas comis
sões nesta Casa, lá disse que existem cinco razões 
que conhecemos, pelas quais programas de estabin
zação fracassam, O!J não conseguem SE' consolidar. 
Nã<l vou repeti-las aqui, falei longamente sobre isso 
na semana passada. Disse que urna delas é a capa
cidade ou incapacidade que o Pafs como um lodo, 
nã<l é só Governo Federal, nã<l é Executivo; é Exe
cutivo Federal, Executivos Estaduais, Congresso 
Nacional, Judiciário, opinião pública tenham de re
solver este problema de finanças públicas, para os 
quais chamamos a atenção desde 14 de junho de 
1993. Ao fazê-lo, não estamos fazendo nada de 
novo, estamos fazendo aquilo que ouvimos de deze
nas de Governadores, antes e hoje, sobre a impera
tiva necessidade de buscar formas de adequar a ve
locidade de crescimenlo dos gastos, a velocidade de 
crescimento da arrecadação. 

Semana passada, no Congresso, afirmei que 
ainda não nasceu o gênio, seja no Brasil, seja em 
qualquer pais do mundo, que tenha descoberlo uma 
forma diferente de equacionar esta problema. Vale 
dizer que, para um detenninado nível de crescimen- . 
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to de gaslmi; w·ex~S!ein 'frés fOrmas ae fazê-lo - serva o julgamento de avaliar em função de uma sê-
quatro para o Governo Federal: ou se arrecada rie de outras considerações. 
mais, ou se endivida mais internamente, ou se endi- Penso que é enganpso imaginar que bastaria a 
vida mais externamente, ou o Governo Federal pode redução da taxa de juros para que os problemas de 
imprimir papel moeda - rodar a maqlininha e, atra- finanças dos Estados, que são muito mais co!lllle-
vés de novas emissões de papel moeda, lidar com o xos, fossem, como num passe de mágica, rapida-
excesso de gastos. mente equacionados. 

Não tem um gênio que tenha surgido ainda no A solução desses problemas, concluo aqui, 
mundo, quero crer que não surgirá, que seja capaz tem uma passagem absolutamente crucial pelo con-
de encontrar uma solução diferente para equacionar junto de propostas de reforma que estão hoje nesta 
isso. Ou se controla gastos, ou se aumenta a arreca- Casa Esperamos contar com o mesmo grau de 
dação, ou se aumenta endividamento, ou, se o Pais compreensão que o Congresso Nacional dernons-
resolve jogar a inflação para escanteio, imprimi-se trou no 1º semestre, ao votar as propostas da ordem 
papel moeda com a ilusão de que o problema está econõmica. É no interesse, não é do Governo Fede-
sendo resolvido através da inflação. ra1: é no interesse do· Pais que estamos propondo 

Já vivemos esse filme antes, não queremos aqlilo; e é no interesse, quero crer, da esmagadora 
voltar a ele. Portanto, não há alternativa, se não um maioria dos Governadores que nos dizem isso, em 
melhor equacionamento do problema básico que conversas reservadas, em conversas conjuntas com 
existe, que é a Já vivemos esse filme antes, não os Ministros e com o Presidente da República. Espe-
queremos voltar a ele. Portanto, não há alternativa, ro não ter nenhum problema em d"IZer isso às res-
se não um melhor equacionamento do problema bá- pectivas Bancadas. Se vamos fazer uma aposta na 
sico que existe, que é a relação entra gastos corren- estabilização e na nossa capacidade de controlar a 
tes presentes e proje!ados para o futuro e 8rrecada- inflação, vai-se dizer que o Real não será mais uma 
ção corrente e projetada para o futuro nessa discus- tentativa fracassada, como foram o Cruzado, o Bras-
são. Isso representa 213 do problema. ser, o Verão, o Collor I, Collor 11. Por nossa incapaci-

Quero fazer um comentãrio rápido sobre 0 dade de equacionar problemas de finanças públicas 
problema que aparece com frequência de que a a nfvel federal, estadual e municipal, mover-se ego-
grande questão é taxa de juros. Se fosse possível ra, neste segundo semestre, nessas reformas é o 
reduzir a taxa de juros a 1 o% do que ela é hoje, os que interessa, não ao Executivo, não só ao Governo 
problemas estariam absolutamente eliminados. Federal, mas ao País e ao conjunto das relações en-
Isso, infelizmente, é mais uma dessas visões um Ire o Executivo, o Congresso e o Judiciário. 
tanto quanto ingênuas do funcionamento da eco- Peço desculpas por ter-me estendido em déma-
nomia. É óbvio que os juros tão altos, tenho dito, sia. Estou seguro que o Ministro José Serra, com a 
insustentavelmente altos, terão que baixar, baixa- compelência h!tlituaf, tratará desses e de oLtros as- · 

sunlDS de maneira mlito mais ob"""'~ ""-'""'- e com-rão e estão baixando, a trajetória é de queda. Eles ,_ • .., """"""' 
chegaram no pico do aperto a 4,26% ao mês _ no- preensiva do que eu seria capaz neste momento. 
minai efeliva -; hoje, está em 3,13% ao mês. AJgl.llS Agradeço a todos pela atenção e, após a inter-
consideram absurdamente alto. É um equívoco con- venção do Ministro José Serra, estaremos os dois à 
siderar o absurdamente alto, levando em conta o disposição de V. Exi's. Certamente, será uma prodlJi-
IGPM do mês de setembro, que acusou, por proble- va trocava de idéias sobre tema dessa colllllexidade. 
mas metodológicos e de estaciona! idade, uma taxa Muito obrigado a todos. 
de crescimento negativa do preço. O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 

A inflação na economia brasileira não está der- a palavra o Ministro José Serra. 
rotada, continuamos com uma taxa de subjacente de O SR. JOSÉ SERRA - Queria, inicialmente, 
inflação o::• oe não é dada pelo IGPM de setembro; agradecer a oportunidade deste convite. É llllito 
portanto, movimentos excessivamente abruptos e grato para mim voltar a esta Casa que também é mi-
não cautelosos por parte do Governo nessa área po- nha. Queria apenas complementar a exposição bas-
dem comprometer todo o esforço e aposta fim19 na !ante abrangente, clara e lúcida do Ministro da Fa-
inflação. Isso não quer dizer que não haja margem e zenda, Pedro Malan. 
escopo para redução da taxa de juros adicional a Na verdade, a questão específica da rolagem 
que vem sendo feita. A queda continuará tendo lugar de dívida de Estados e de Municípios tem sido enca-
com uma velocidade, um ritmo que o Governo se re- minhada pelo Ministério da Fazenda, porque corres-
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ponde à sua função dentro da administração gover
namental. Nós acoi'J1lllllhamOS, no enlan1o, essa 
questão de perto e, naturalmente, estamos disponl
veis também quando convocados para tratar de as-, 
suntos correlatos, embora não seja o tralamentl 
dessas questiles de responsabilidade direta do Mi
nistério do Planejamento. 

Quero dizer também que o. tralamento desta 
questão, como o tralamento das questOes mais am
plas econOmico-financeiras de Estados e Municl
pios, está subordinado a Ll1l3 direlriz fundamental 
do Governo Fernando Henrique Cardoso, que é da 
consolidação da estabi6dade. Esse é o objetivo an
terior e superior a qualquer outro. É muito importante 
reiterar-se persistentemente: sem estabilidade, nós 
não teremos a continuidade do crescimento econO
mico e nenhuma chance de realizar despesas, açõ
es que possam contribuir para o estreitamento das 
distâncias sociais. A estabilidade é Ll1l3 condição 
anterior e superior a qualquer outra para o desenvol
vimento, a justiça social e a consorldação do regime 
democràtico. 

Quero dizer também que estabilidade não pode 
ser considerada como objetivo de curto prazo. A in
flação hoje está baixa; é talliez a menor que tenha
mos tido desde 1973; é l.ll13 inflação que não tem -
ao contlário daquela época - fa11lres de repressão. 
No entanto, seria premalunl considerar que jã com
pletamos a vitória sobre o processo inflacionãrio. O 
processo de liquidação da inflação é demorado, é 
um processo que tem por horizonte dois, três, quatro 
anos. E isso pode-ser deduzido à luz não só da ex
periência brasileira mas também da de outros palses 
que foram bem-sucedidos no enfrenlamenlo da 
questão inflacionãria. 

Este ponto realmente é critico dentro de 1llda a 
anãlise econOmica que se faça a respeito do Brasil. 
Mas o que tem acontecido, paradoxalmente, é que 
nós iemós encontrado dificuldades que decorrem 
precisamente do sucesso, porque o sucesso econO
mico é desmobilizador da luta contra a estabRidade. 
Eu diria que é um paradoxo saudável, um ótimo pa
radoxo para se viver, ou seja, as coisas dão cer10, e 
acontece o quê? Cria-se na sociedade - quando digo· 
sociedade, refiro-me especialmente à nossa elite; 
não apenas à elite econOmica mas também à elite 
intelectual, à elite empresarial e à errte politica - um 
pouco a sensação de que a tarefa jã está cumprida 
e que podemos partir para outra. Cria-se a sensação 
de que, estando cumprida a tarefa. pode-se prestar 
menos atenção à questão das contas plb6cas, 

· pode-se prestar menos atenção à questão da pou-

pança nacional, pode-se prestar . menos atenção à 
questão do custo de produção dentro do Pafs, da 
produtividade, às questOes de balanço de pagamen
tos etc. 

Na verdade, hã uma desmobilização. Basta 
lembrar a capacidade de mobilização que· teve o 
Pafs para realizar a estabilidade. A estabilidade foi 
feita num ano eleitoral. Muitissimos eram céticos a 
esse respei10. Na verdade, quando olhamos em 
perspectiva, foi como um besouro que voou. Segun
do os entenãdos, o besouro não tem condições 
aerodinâmicas de voar. No entanto, ele voa. Da 
mesma maneira, se fôssemos analisar as precondi
ções politicas para que a estabilidade desse certo 
ex ante, quer dizer, antes que o programa fosse de
flagrado, pareceria que a chance era mínima. Por 
quê? Porque é um ano eleitoral, hã pressões para 
despesas, há. desmobmzação, hã tentação de adiar 
os problemas para depois das eleições e tudo mais. 
No entanto, a estabilidade deu certo. Por quê? Por
que houve, fundamentalmente - e isso o Presidente 
Fernando .Henrique Cardoso sublinhou jã à época. 
quando candidalO - uma mobilização social que via
bilizou o Plano Real. O Plano Real deu certo, neste 
seu primeiro ano, por causa da vontade da popula
ção brasileira. PortanlO, o elemento vontade, o ele
mentl mobilização é essencial. Mas precisamos im
pedir que o futuro pague o custo do sucesso de 
hoje. Isso é fundamental. E cabe às elites do Brasil
e aqui, entre nós, estã a elite política - ter essa visão 
que transcende o mero momento conjuntural e as 
quesiOes certamente difíceis que eslamos vivendo. 
cabe incorporar uma visão de médio e longo prazos. 
E as contas públicas, nesse aspecto, sãO uma vana
vel essencial. 

O Governo, dentro da sua estera de atuação -
porque o Governo não governa tudo o que acontece 
dentro do País ou dentro da economia, evidente
mente-. considera esta a variãvek:have e tem atua
do de maneira absolutamente irnegrada e homogê
nea nessa matéria. Refiro-me não apenas aos Minis
térios da ãrea econômica mas também ao conjunto 
dos Ministérios. 

Nós estamos vivendo uma situação em que, 
dentro do Governo, não hã, como ocorreu em admi
nistrações passadas, pressões violentas deste ou 
daquele setor que podem levar a uma quebra das fi
nanças. Naturalmente hã pressões. Nenhum minis
tro de um se11lr específico serã um bom mini~ se 
não lutar por mais recursos para a sua ãrea. Mas es
ses empenhos têm acontecido com uma taxa de ra
cionalidade bastante alta em face da experiência 
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brasileira. E, acima de tudo, conta com a participa- dos e Municípios. Esses são praticamente O:l quatio 
ção ativa do Presidente da República, que é um ele- itens fundamentais da despesa, inclusive esqueci-
mento que atua na linha de frente, dentro do Gover- dos por muitos quando analisam o orçamento em 
no, em prol da austeridade fiscal. Portanto, esse é seu conjunto. Essa decomposição, na verdade, é 
um pano de fundo. E a austeridade fiscal não é con- desagradãvel, mas essencial. Por que é desagradá-
traditória com a mudança, não é contradilória com o vel? Porque quando se faz verificamos que os graus 
desenvolvimento, não é contradilória com a justiça de liberdade, na verdade, são bastante restritos, mí-
social. Muito pelo contrário, ela é uma condição. Eu nimos, próximos a zero. 
vou até dar números, aritmeticamente comprová- Lembraria inclusive que, para a proposta orça-
veis, que mostram a vantagem para o desenvoM- mentária do ano que vem, as ações de projetas coo-
menta da austeridade. tidas nessa mensagem não perfazem mais do que 

Quero dizer também que o Governo Federal R$5 bilhões, bem menos do que 5% do orçamento, 
tem feito um empenho mLito grande pelo controle na verdade não mais do que 4%, e leve-se em conta 
das suas contas e que esse empenho tem sido também que algumas dessas_ ações de projetas, que 
bem-sucedido. Nós temos controlado despesas. incluem investimentos e despesas de custeio rela-
Esse tem sido - por que não reconhecer - um foco cionadas aos investimentos, representam inclusive 
de problemas também na esfera política, também uma sirr1)1es continuidade do que já vem vindo, e 
com o Congresso. Esse controle é fundamental todo esse orçamento naturalmente concentrado na 
para que a estabilidade possa ir se consolidando e · continuidade no acabamento de obras. É obvio que 
para que nós tenhamos um futuro melhor do que o não dá para continuar e acabar todas as obras exis-
presente. tentes. MLitos inclusive confundiram o fato de que 

Na verdade, o esforço que nós ternos feito tem algumas obras inacabadas não estão sendo ativa-
sido bem-sucedido, apesar de termos tido proble- das nesse orçamento com o fato de que não está se 
mas dentro dessa administração, problemas que de- dando prioridade a obras inacabadas. É exatamente 
correm da situação de finanças e de mudanças do o oposto. Estamos dedicando praticamente a totali-
ponto de vista fiscal que vêm do passado. dade dos recursos, no que se refere a obras especi-

Com relação, por exemplo, à questão da recei- ficamente, ao processo de conclusão, mas não há 
ta, no que se refere especificamente a 1995, nós recursos para que se conclua tudo. · 
não tivemos nenhum efeito de aumento de receita Mas as contas federais continuam saudáveis. 
por alterações de impostos promovidas por este Go- Essa é a realidade. E o grande problema quando ad-
vemo. Este Governo, até agora, não promoveu a1te- ministramos as contas públicas localizar-$6-á nas 
rações tributárias que tenham a ver com as finanças contas estaduais e municipai~. cujo déficit tem eras-
de 1995. Nós herdamos aquüo que l(eio do passado. cido. Agora é importante entendeiTI)Os - e esse é o 
Pelo contrário, perdemos uma fonte de receita, que centro da minha exposição aqli, não tratarei de ques-
foi o IPMF. O IPMF deixou de viger _a partir de 1"-de Iões, seja porque são mais pertinentes à Fazenda, 
janeiro deste ano. Há herança de despesa, especial- seja porque já foram tratadas com mlita propriedade 
mente no que se refere a pessoal, porque houve vá- pelo Ministro Malan- e eu gostaria de me oentrar nas-
rios reajustes, reestruturações promovidas no se- sa questão. Por que a situação dos Estados, e em me-
gundo semestre do ano passado cujo efeito se mani- nor medida dos Municípios, está difícil? 
testou neste ano. O primeiro ponto importante é o reconhecimen-

Volto a dizer aquilo que já disse várias vezes to da gravidade da-situação. A situação de Estados 
aqui no Senado e no Congresso: do ponto de vista e Municípios, especialmente de Estádós, é grave do 
orçamentário, a margem de rigidez continua mlito ponto de vista financeiro? É grave, é muito grave. 
forte. O orçamerrto não é expansivo em matéria de Uma segunda pergunta é: essa gravidade se 
despesas, mas, na verdade, está amarrado a despe- deve a alguma ação de transferência de recursqs de 
sas rígidas, que são pessaal - inclusive inativos, cuja Estados para a União? Não. Isso não tem .aConteci-
fatia na despesa de pessoal tem crescido sem ces- do. A situação de gravidade não se deve a que a 
sar desde 1988 e, na verdade, daqui a poucos anos, União esteja realizando alguma ação de subtração 
ultrapassará. a remuneração com ativos, quando, de recursos de Estados e Municípios. Pelo contrário, 
neste limite, praticamerrte todas as finanças federais- as transferências têm crescido corno nunca 
seriam dedicadas a inativos, se a aluai situação con- Em terceiro lugar : e é, na verdade, um desdo-

. tinuar -, pagamento de juros, transferências a Esta- bramento dessa segunda: relaciona-se com o Fundo . 
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Social de 'Emergência? Não, não tem nada a ver vamente ao ano anterior, ou seja, o Real trouxe para 
com o Fundo Social de Emergência, até porque, du- as finanças de Estados e Municlpios praticamente 
rante a vigência dele, as transferências dos fundos R$15 bilhões a mais- no caso.R$10 bilhões, em nú-
de participação de Estados e Municípios cresceram, meros redondos, para o Estado à R$5 bilhões para 
em valores reais, em ceroa de 40%. Municlpios. No caso da União, se excluinnos as coo-

Uma quarta pergunta: a crise de Estados e Mu- tribuições soelais, o ganho foi de R$1,8 bilhões. 
nicípios, especialmente de Estados, se deve a um Essa exclusãó é i~nte, porque as contribuições 
comportamento, a uma perfonnance, a um desern- sociais são vinculadas à previdência, à saúde e à 
penho medíocre de suas receitas? Não se deve - assistência social. Agora tenho que olhar o reslll, 
essa é a resposta - a um desempenho medfocre de aquilo que é impos1D realmente, que vai para a edu-
suas receitas, pelo contrário, as receitas estaduais e cação, para a ciência e tecnologia, para transportes, 
municipais têm crescido espe!acularmente no perío- para recursos hfdricos, enfim, são aquelas éreas do 
do recente. Governo que vivem dos impostos, não das contribui-

Dou aqui os dados e tenho os dados inclusive ções sociais. O aumento no caso foi de R$1 ,8 bilhõ-
no que se refere a um período mais amplo por Esta- es e o-aumento de Estados e Municípios foi de R$15 
dos. Basta dizer o seguinte: tomando a receita tribu- bilhões. No que vai do ano também é inll<lrtante 
tária disponível dos Estados. ou seja, aquela resul- considerar que as transferências dos fundos de par-
tanta da sua receita própria somada às transferências ticipação de Estados e Municípios cresceram 33% 
recebidas e subtraida das transferências feitas, por até agosto, aumento real, quer dizer descontada a 
exElflll(o, os Estados transferem 1/4 ou 25% de sua ar- inflação. Portanto, repetindo a resposta à quarta per-
recadação do ICMS para Estados e Mlllicípios. gunta, a grave crise dos Estados não se deve. a um 

Pois bem, se tomarmos um horizonte maior, de desempenho medíocre das receitas, nem em um 
1 988 - tomo 1988, porque é 0 ano imediatamente prazo maior 88 a 95, nem em um prazo menor 93194 
anterior da entrada em vigência da nova Constitui- para 94195. 
ção - a 1995, no que vai do ano, verificamos que as Respondidas essas perguntas, fica, então, a 
receitas totais dos Estados cresceram 5,4% por ano, pergunta maior: a que se deve essa crise? Na mi-
o que é uma taxa altíssima, porque é anual, não é nha opinião, a um fator fundamental que já foi aqui 
entre extremos. Essas receitas no caso de algumas mencionado com propriedade pelo meu colega Pe-
'regiões cresceram inclusive a uma taxa maior: no dro Malan. Isso se deve fundamentalmente- não é 
caso das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste exclusivamente, mas fundamentalmente - ao cres-
agregadamente cresceram a 7,8% ao ano, ou seja, cimento das despesas de custeio e pessoal. O que 
muito mais do que dt.plicando a cada 10 anos, por- aconteceu no ano passado, ano eleitoral, implica 
que a taxa de 7% ao ano permite ~icar a cada 10 em reajustes muito altos. Sabemos que esse é um 
anos aquilo que estiver crescendo. ciclo politico que não é próprio, exclusivo do Bra-

Essa é análise feita tendo por base um hori- sil. O ciclo politico é algo que faz parte da história 
zonte mais arilplo, mas o que aContece se olhamos de todos os países, não há exceção em democra-
o último ano? Seria perfeitamente possível ter um cias no mundo nesse sentido: quando é um ano 
desempenho brilhante de receitas ao longo de um eleitoral as finanças p(biicas tendem a se afrou-
periodo mais alllllo. mas se ter uma crise de nature- xar. No ano passado inclusive isso aconteceu e o 
za conjuntural. Pois bem, se olharmos a conjuntura, resultado sobre o déficit só não foi problemático 
verificamos que o. desempenho tem sido também es- porque as receitas cresceram de maneira também 
petactJar. Como medir esse desempenho sin1J(es- extraordinária naquele ano, o que funcionou como 
mente pegando o ano anterior e o posterior ao Real, fator de compensação. · 
ou seja, junho de 1 993 e junho de 1994 e comparo Em segundo lugar, aumentos dados no seglll-
com junho de 1994 e junho de 1995, o que aconte- do semestre de um ano repercutem não sobre a mé-
ceu nesse período? E ai eu dizia do benefício da es- dia desse ano. Sua repercussão sobre a média des-
tabilidade, inclusive para as finanças pCblicas, para se ano é amortecida. Repercutem especialmente no 
o gasto público, para a possibilidade para a educa- ano seguinte. 
ção, investimento e tudo mais. Vários dos Senadores aqli foram governado-

As receitas de Estados e Municípios agregada- res e voltarão a ser e sabem que esse é um ciclo po-
mente cresceram - esse é um delta, é um aumento - lítico que acontece. Todos querem. Outros também 

, nesse ano do Real perto de R$1 5 bilhões comparati- querem ser. Vale as duas: todos e outros. 
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Isso sempre hotNe. Lembro-me de quando fui 
Secretário, em São Paulo, de Economia e Planeja· 
mento do Governo Montoro. No primeiro mês, quan
do o Governador tomou posse, praticamente toda a 
receita do ICMS foi para reajustes. É o normal. Mas 

. o que acontecia naquele período - ·refiro-me a 
1983/1984/1985? Dava-se um reajuste bom. E esse 
reajuste, nos meses subseqüentes, era devorado 
pela inflação. Então, criava-se um espaço para a 
acum!Jação de recursos na esfera estadual. Mais 
ainda: esses recursos eram aplicados pelos gover
nos e, portanto, fazia-se caixa para o investimento. 
Com uma certa irregularidade, é certo, isso aconte
cia. E os salários percorriam picos e vales. Sua altu
ra média não era a altura do pico, também não era 
no chão. Era uma média desses picos e vales, como 
uma estrada. digamos assim. que passa num ponto 
intermediário dessa superfície. 

Pois bem, isso, com a estabilidade, acabou. A 
inflação é muito pequena. Então, o aumen10 virou 
real. Essa é que é a hisfória. Sem fazer trocadilhos, 
graças ao Real, o aumento virou real. · 

E este é o problema número um das finanças 
pü:Jiicas hoje. Tem peso o serviço da dfvida? Sim. 
Têm peso investimentos malfeitos? Têm peso, claro. 
Há uma série de fa10res que tem peso. Mas qual é o 
essencial? É este. 

Além disso, houve um outro fenômeno interno 
às despesas de pessoal. Tenho aqui o cálculo para 
a média dos Estados. As participações dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, nas despesas de Estados, 
cresceram 60%. Passaram de 5% para 8% das des
pesas em 1984, e este ano mti10 mais. Chamo a 
atenção para esse dado, porque tem mti10 a ver 
com outro ponto que se refere. à questão da reforma 
administrativa 

Quero· dizer que, para nós, para o Governo Fe
deral, para o Ministro Malan, para mim, para o Presi
dente da República, para todo o Governo, proble
mas financeiros de Estados e Municípios são proble
mas fe(Jerais, ou seja, são problemas nacionais. Nós 
nos preocupamos ao máximo com eles, porque vive
mos em uma democracia É um regime democrático. 
É um regime federativo, mas não confederativo. Em 
outras palavras, os problemas de cada um são pro
blemas de todos. A democracia, sob certo ângulo, 
do ponto de vista fiscal, cria um sistema de vasos 
comunicantes, de osmoses, quase que perfeitos. 
Portanto, para nós, é preocupação. E entra nas con
tas dos déficits públicos. E o déficit público tem uma · 
importãncia objetiva quanfll à questão da estabilida
de, e tem uma importãncia subjetiva e psicológica 

que às vezes é maior até do que a importância obje
tiva. Quer dizer, é preciso não só que as contas pú· 
blicas estejam ordenadas mas também que se acre-
dite que elas vão continuar ordenadas. 

Esse é um ponto essencial. Para nós, é um 
motivo de grande preocupação. Dentro dessa situa
ção e exclusive as questões referentes especifica
mente à rolagem ~e dívida, queria lembrar que boa 
parte da dfvida de que se fala, como mostrou aqui o 
Ministro Malan, tem a ver CÇlm dívidas próprias dos 
Estados com bancos, entre Estados e bancos. São 
as famosas AROs - Antecipações de Receita Orça
mentária. Tem a ver com dividas com fornecedores, 
com serviços, com construtores dos Estados. Não 
são sequer relacionados com instituições federais. 
Essas foram renegociadas. 

Mas tendo presente essas condições da rola
gem, de possibilidades, há outras ações que a União 
tem tornado que são fundamentais para o enfrenta
mento desta situação dos Estados. 

Em primeiro lugar, a reforma adminlstiàtiva, 
reaimente é fundamental a reforma administrativa O 
peso que os Governadores estão dando a ela mos
tra isso, e o Governo Federal está bancando esta 
proposta. Aqueles que participaram da Constituinte 
sabem das dificuldades que estão envolvidas na 
apresentação e no desgaste político que isto envol
ve. No entanto, o Governo bancou esta proposta. A 
reforma, e inciuo dentro da reforma administrativa o 
lado da reforma previdenciária que tem a ver com a 
área pü:JIIca. Realmente a Constituição de 88 mon
tou no Brasil um esquema perverso, inclusive origi
nal, não diria apenas na face da terra, mas no nosso 
universo e em quantos universos existirem, porque 
muitas vezes aposentados ganham mais do que os 
ativos. Isso realmente é uma contribuição original, 
sem a menor dúvida, é uma Inovação brasileira que 
vai ficar durante séculos sendo repelida, vai ser ori
gem para tese de mestrado, doutorado e de estudan
tes da F111ândia, como é que se Inventou este siste
ma? Mas o falo é que se inventou e não há finanças 
que resistam a isso. 

A questão da reforma tributãria, olhando a mé
dio e longo prazo pressupõe uma Integração de má
quinas de arrecadação e de integração dos fiscos 
estaduais e federal, que pode ter um efeito muito im
portante do ponto de vista do aumento da receita 
efetiva tributária 

A Lei de Concessões que criou as <;ondições 
institucionais para que Estados e Municípios transfe
rissem a condução de serviços públicos para a ini
ciativa· privada 
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A Lei, chamemos assim, Rita Camala, que as- Em segundo lugar, diz-5e que o Fundo entregii · 
segura base legal para os Estados exercerem maior recursos de R$23 milhOes para o Governo gl:lsfar 
controle sob os gastos com o pessoal, evitando os. como quer. Falso! Tomara fosse assim. O Governo 
excessos, inclusive no meio do caminho, não ape- . nunca pode gastar como quer, porque ludo tem que 
nas como resultado a posterior!. Além disso o Go- passar pelo Congresso. :r e riamos R$22 bilhões de 
vemo Federal tem apoiado e vai apoiar, dentro de recursos livres para investir e gastar. Na verdade, 
todos os Omites de suas forças. inclusive criando não é assim. Embora a margem de desvinc:UaçOes 
condi9Õ6S, dando, do pomo de vista financeiro, nes- seja dessa ordem, a maior parte dos recursos volta 
sa direção as iniciativas de privatização que os Esta- as suas origens. O res!Atado líquido, do ponto de 
dos possam tomar em diferentes áreas, portanto, vista de cobertura do déficit governamental, é da or-
são questões que nos Preocl.4latn· Agora, olhando dem de R$3,8 bilhões para o Orçamento de 96. E 
dinamicamente, podemos ter uma visão menos pes- esses recursos não são utilizados segundo o Uvre 
simista a respeito dessa condução, porque muitas arbi!rio do Executivo. São estabelecidos; jã es1ão na 
pessoas dizem: Bom, agora está esta situação, en- proposta orçamentária. Se recurso houver de maior 
tão, agora, faz o quê a curto prazo? Temos que folga no futuro - que, infelizmente, não prevemos 
olhar o curto prazo como parte do médio e do longo que existirá -, isso teria que passar também peia 
prazo, o que 5e tem que fazer para o futuro? Manti- aprovação. no que se refere às despesas, do Con-
da a estabilidade e o crescimenlo econOmico, man- grasso. 
tém-5e o crescimento da receite. O que nós P~ Um teroeiro ponto é quanto à utilização dos re-
mos fazer é portamo conter as despesas de custeio cursos do FSE fora da área social para se comprar 
e este é o fator dinâmico de ajuste, aumento de re- goiabada, passagens etc. Aqui há uma confusão 
ceita, graças à estabilidade e ao crescimento econO- que decorre do nome inadequado, insisto. Lembre-
mico, confrontado com a contenção das despesas mos- insistindo - que os recursos do FSE estão des-
de custeio, aí nós temos, portamo, um fator dinãmi- tinados a cobrir o déficit do Governo, a cobrir despe-
co de ajuste que é fundamental. E temos l'ealmente sas. 'Há, também, confusão em termos de fonte: se 
que pensar nestes ajustes de Estados e Municípios. saiu desta ou daquela fonte. Na verdade, as fontes 
Medido por necessidade de financiamento do sefDr . são definidas como instrumenlo de administração do 
público, no período de 85 a 89, a União teve um clé- Orçamento; não são, propriamente, de estabeleci-
fiei! da ordem de 5% do PIB. No período 90 a 94, e mento de vincuf89Õ6S. Essa não é uma questão ra-
se estenderá para a média de 95, esse déficit caiu levante. Mas, de toda maneira, por razões polflicas, 
para 0,4%. Portanto houve um esforço gigantesco vem sendo corrigida. 
que, ~ a menor dúvida, _é uma ~ bases, não é o quarto pon1o é a idéia_ e aí volto ao que ha-
e~c~usw~ não é ~ condição sufiCiente, ~· sem via dito _ que 0 FSE prejudicaria gravemente Esta-
dUVIda, Bjudou muto as condi~es d~ estabilidade. dos e Municípios, pois subtrairia recursos dos Fun-
Tem~ que, de alguma maneira, faci~tar. para que dos de Participação. Essa afirmação é falsa. Ela é 
este 8Jusle se desdobre, e.~ se1a feito no pia- baseada numa premissa estática e parcial da ques-
no dos Estados e dos MuruclpiOS. tão. Se olhamos 94 e depois 95, que são os dois 

Eu queria, por último, dizer aqui uma palavra a anos em que o FSE teve vigência, comparando com 
respeito da questão do Fundo Social de Emergên- 1993, quando não existia, vemos que as transferên-
cia, porque ele tem a ver muito com a discussão que cias dos Fundos de Participação cresceram, em ter-
se tem travado para efeito de Estados e Municípios. mos reais, tanto no ano passado quanto neste ano. 
A emenda neste momento está na Câmara. Eviden- E o dado que dei este ano, 5e não me equivoco, é 
temente, ela virá para o Senado. E este é o torum de um crescimento de 31% em relação ao ano pas-
dos Estados, o órgão que representa a Federação. ~Sado. Ao contrário, o FSE ajudou a estabilidade de 

Gostaria de, muito brevemente, voltar a um as- preço, ajudou o crescimento de receita a partir do 
sunto que já abordei no infcio. 1;:m primeiro lugar, dado que dei aqui. Portanto, temos que olhar dila-
com rel&ç?o ao Fundo, é preciso reconhecer o se- micamente, não podemos ter uma visão estática. 
guinte: o nome é inadequado, porque não se trata Além disso, de que perda se fala? Fala-5e basica-

. nem de Fundo nem é Social. Em essência, o Fundo mente de duas perdas. Em relação à primeira, a re-
Social de Emergência é uma desvinculação entre tenção pela União do Imposto . de Renda na fonte 
determinadas receitas e determinadas despesas, dos seus servidores, ou seja, o IRPF, Imposto de 

. com vistas a combaler o déficit orçamentário. Renda da Pessoa Física, dos servidores federais, 
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não entra no bolo para o cálculo do Fundo de Par- gàda por Estado. Se pudéssemos tê-la isso seria de 
ticipação. É verdade. Mas lembramos que o lm- grande relevância para nós. 
posto de Renda da Pessoa Física dos Servidores O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Eu 
Estaduais e Municipais não entra também no bolo pediria à Assessoria do Ministro que passasse ao 
de participação. Não vem para a União. Fica intei- Secretário da Mesa essa informação; depois iremos 
rarnente nas mãos dos Estados e Municípios. A providenciar uma xerox para os Srs. Senadores. 
partir daí não se realiza nenhuma distribuição des- Temos 12 Srs. Senadores inscritos. Cada Se-
ses recursos. Pelo contrário, quando há devolução nador terá direito a usar da palavra por dois minutos. 
do Imposto de Renda, que é inteiramente captura- Pediríamos aos Srs. Senadores que cumprissem es-
do pelos Estados e Municípios, a União é que de- seS aois minutos. Cada um dos Srs. Ministros deve-
volve. Portanto, é a reposição do elementQ de in- rã tentar responder, no máximo, em três minutos; 
justiça dentro dessa relação. A segunda é a não após esse tempo, acionaremos a campainha. 
inclusão, na base de cálculo dos Fundos de Parti- Pela ordem de Inscrição, concedo a palavra ao 
cipação - quando se fala das supostas perdas -, primeiro inscri1o, Senador Esperidião Amin. 
do resultado do aumento do Imposto de Renda O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, 
Pessoa Física de 25 para 26,5%.. Sabemos -· isso Srs. Ministros, senho_res assessores. companhei-
foi aprovado na legislatura passada- que esse au- ros Senadores, é muito difícil encaminhar pergun-
mento se deveu exclusivamente à idéia de que ele tas quando não há uma sugestão. Eu esperava, 
serviria somente à receita da União. Portanto, é sinceramente, que os nossos_ Ministros, que têm 
um aumento vinculado. Não houve perda, simples- talento, informação, e que já debateram bastante 
mente porque isso não existia antes. Além disso, esse assunto, apresentassem qual a idéia, qúal a 
essa visão estática esquece um outro fato: há me- concepção que desenvolvem a respeito disso que· 
didas, para o ano que vem, que tenderão a elevar todos classificaram como sendo uma situação dra-
o ImpoSto de Renda Pessoa Jurídica •. A proposta mática, a ·dos" governadores, dos governos esta-
enviada· pelo Governo e preparada pela Receita duais e municipais. 

· Federal aumenta a arrecadação do Imposto de Vou colocar dentro desse tempo limitado três 
Renda da Pessoa Jurídica; embora simplifique o questiles. A primeira, uma das quatro perguntas iei-
imposto. O aumento da base do Fundo de Partici- tas pelo Ministro José Serra é se os problemas dos 
pação, somente por conta desse aumento, será de Estados decorrem _ vou associar duas perguntas _ 
R$2,4 bilhões. Portanto, nunca posso olhar par- da transferência ou retenção de recursos pela União 
cialmente - olha um lado; não olha o outro; olha o ou da não-evolução di receita dos Estados e Mu-
momento; não olha dinamicamente. 

nicípios. Essa série histórica não está cotejada 
Eu queria apenas fazer essa breve digressão, com a evolução da receita da União. Eu gostaria 

embora não seja um tema específico, para comple- de perguntar sobre isso, porque os dados de que 
mentar minha exposição a respeito das condições eco- disponho me informam o seguinte: a receita .da 
nômicas dos Estados que, por sua vez, complementa União em 1995 deve ser 120% maior do que a re-
a exposição bastante completa, bastante clara do Mi- ceita da União em 1992 em termos reais. A minha 
nistro da Fazenda, Pedro Malan, com relação ao pro- pergunta é: qual 0 Estado do Brasil que teve uma 
blema do endividarnenlo propriamente dilo. receita evoluindo desse jeito? Se não teve, é avi-

Muito obrigado. dente que houve um aproveitamento da União de 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, recursos da massa arrecadada; e foi arrecadada 

peço a palavra pela ordem. somente para a União, fundamentalmente ao co-
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Tem ANS, que hoje deve representar mais ou menos 

a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 15% da receita da União - falvez eu esteja enga-
0 SR. EDUARDO SUPLICY- Os Ministros Pe- nado. E os Estados não participam dessa receita. 

dro Malam e José Serra fizeram diversas menções a· Na verdade, a União tem usado esse expediente 
dados, por exemplo, sobre os Estados e mostraram de incrementar a sua fonte de receita; e dela não 
tabelas. T ai vez fosse interessante se pudéssemos participam os Estados e Municípios em detrimento 
ter, até para formularmos melhor as quesffles, algu- do Fundo de Participação. 
mas informações. Por exemplo, refiro-me àqueles • E aí vem a segunda pergunta: qual foi a evolu-
dados agregados sobre os Estados, de aumenlo de ção do Fundo de Participação dos Estados e Municí-

- arrecadação. Talvez haja essa informação desagre- pios nos meses de julho, agosto e setembro de 

tP0Cj' I 
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1995? Quero ver se os meus números confirmam os União. É a parte das finanças federais que vive de 
que foram aqui apresentados. · imposlos. Essa que é a realidade. Por um comporta-

Finalmente - e aí me dirijo ao Ministro Pedro menlo menos dinâmico e pelo aumento da falia das 
Malan -. tenho muita preocupação com a avaliação transferências federais para Estado e Municípios. 
que o Ministro aqui extemou. não sobre o comporta- Tenho aqui um dado do Tesouro, que precisa-
manto pessoal dos governadores, mas sobre o com- ria fazer quais são as receitas compostas, que mos-
portamenro dos governos estaduais. Vou trazer aqui tram o seguinte: 1988/1989, as receitas cafram ... 
dois números. Esta é urna tabela que precisaria qualificar melhor. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberlo Miranda) - O Eu prefiro não entregar o número e esperar para ter 
tempo de V. Ex"- está esgotado, Senador Esperidião um número mais preciso posteriormente. Então, na 
Amin. verdade, quando nós analisamos evolução de recei-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Na reunião secre- tas é muito importante separar os impostos das con-
ta, o Secre!ário da Fazenda de São Paulo nos infor- tribuições sociais. As contribuições sociais cresce-
mava o seguinte: a despesa com o pessoal, no anb ram muilo. Basta lembrar que o Cofins era 0,5% 
passado, no Estado de São Paulo, foi na ordem ele aproximadamente, o antigo Finsocial, e hoje é de 
R$520 milhões/mês. Neste ano está em R$920 mi- 2%, fora encurtamento de prazos, ele. e que a pró-
lhõesfmês. Quando aconteceu isso? Foi depois da pria contribuição previdenciária cresceu bastante. O 
eleiçãO? COFINS hoje é, talvez, o segundo tributo, em maté-

Outro dado: quantas Secretarias ele Estado, ria ele irnportancia federal, depois do lmposlo de 
quantos cargos em comissão, quanto ele terceirização Renda, mais até que o IPI. Mas ele é vinculado. 
e quanto ele elevação dos valores dos ~ em co- Esse é um dado importante, e essas outras éreas vi-
missão - e só dos cargos em comissão - os Governos vem, na verdade, de impostos. 
estaduais têm feito duante este ano o Govemo federal A questão dos fundos de participação·- tenho 
tem avaliado para chegar a esse conceiiD e para o Ml- aqui o número. Evidentemente pela lei de Murphy, 
nistro ter essa avaliação tao serena? que opera de maneira muito viva, quando procura-

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Minis- mos os números. .• Temos as variações previstas até 
ho José Serra. setembro. As transferências cresceram. Deste ano, 

o SR. JOSÉ SERRA - Senador Espericflão dou o número mês a mês. O crescimento real com 
Amin, o dado que apresentei aqui foi referente ao 1J1.. relação ao acumulado do ano, COII1>aralivamente ao 
timo ano, junho/junho. E a respeito do último ano, ano anterior foi: janeiro, 18,9; fevereiro, 28,4; março, 
apresentei o dado. Quer dizer, em valores absolutos, 27,3; abril, 32,8; maio, 29,7; junho, 36; julho, 35,3; 
a receita de Estados e Municípios agregada cresceu agosro, 32,9; setembro. 31. Esses são os núiJleros 
R$15 bilhões e a da União, exclusive seguridade, mais ou menos próximos ao !ICIJ!lUado do ano pas-
R$1,8. Eu não tenho dado incluindo seguridade. sado. Crescimenro real. É evidente que há flutu!lção 
Posso fazer chegar a v. Ex"-. Numa' próxima vinda, mês a mês, porque depende éla arrecadação do 1m-
podemos decf1C81'-nos a isso. Por qaà excluímos se- pos1o de Renda, de flutuação da atividade econOmi-
guridade? Porque a da seguridade é vinculada. É ca, etc. Em todo caso. gira em tomo de 30% real. 
vinculada ao INSS, à Saúde, e à AsSistência Social. Gira em lorno de 30% real, que é um crêscimenlo, 
Essa é a questão fundamental. Então, eu dava 0 eu diria espetac:Uar em matéria de transferência 
dado de despesa de receita de impostos, que é o O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
que vai para a Educação, que está vinculada, mas é a palavra o Ministro Pedro Malan. 
receita de irl1'0Sk>s. é o que vale para Ciência e O SR. PEDRO MALAN - Senador Esperidião 
Tecnologia, é o que vale para Transportes, Recur- Amin, muito brevemente. Em primeiro. lugar, o se-
sos Hídricos, etc. Esta cresceu em níveis bastante nhor levanlou um problema da maior relevância, que 
moderados. Se se tomar 1988 - infelizmente não te- tem a ver com uma distorção grave, que eu espero 
nho aqui o número, mas tenho isso disponível-, o seja corrigida, um dia, do nosso sistema tribu!ário 
crescimenlo da receita de imposlos pagos à União é que contrapõe os impostos, como existem no reslo 
mui1D mais baixo, comparativamente, que o dos Es- do mundo, a essa enorme teia de contribuições e 
lados e dos Municípios - de impostos, não da seguri- cascatas que hoje tem um efeito que eu acho não é 
dade social. Por isso, é que sempre tenho dito, o o desejável em termos de urna estrutura tribu!ária 
que é crise fiscal do ponro de vista da receita? Não é modema E leva a essa dislorção a que o senhor se 

· Estados e Municípios e não é a seguridade social da referiu, embora, no que diz respeito ~C~O IPI, hoie, 
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57% dele seja transferido a Estados e Municípios. de salários, investimentos decididos inde-
lmposto de Renda: 47% sejam transferidos a Es1a- pendentemente no que diz respeito a prédios e 
dos e Municípios. As contribuições não o são. Eu já construções de toda ordem. Acho que há uma preo-
vi, em conversas informais com alguns Parlamenta- - - cupação crescente de um número grande de Gover~ 
res, a sugestão de que talvez devêssemos um dia nadares que chegaram a formular de forma patética 
caminhar na direção, no sentido de racionalizar o até a questão. Que não haviam se elegido Governa-
sistema e fazer com que as transferências para Es- dores para se transformarem em meros administra-
lados e Municípios se dessem em função de uma dores de folha de pagamen!o de pessoal. Uma situa-
outra base de cálculo, que tivesse não essas contri- ção que, infelizmente, um número expressivo deles, 
buições em cascata mas, obviamente, quero crer hoje, está reduzido, e o equacionamento dessa 
que o percentual não seria 47, 57%, teria que ser questão, vol!o a insistir, passa por decisões que es-
um outro percentual menor, na medida que se am- tão tendo lugar nesta Casa 
pilasse a base de cálct.io. Agora, o ponto é da maior O SR. PRESIDENTE - {Gilberto Miranda) -
importãncia e merece uma análise séria, inclusive Com a palavra o Senador Francelina Pereira. 
por este Congresso. O SR. FRANCELINO PEREIRA - Sr. Presi-

Quanto à questão de Governos Estaduais, V. 
Ex"' mencionou um dado que é eloqüente por si só. 
Posso citar vários outros, mas não gosto de citar 
Estados particulares. Mas já que o senhor o fez, é 
um dado verdadeiro, uma folha de salários que 
quase dobrou de um ano para o outro, em reais, 
num período de inflação extremamente baixa. Isso 
está na raiz dos problemas de muitos Estados, 
como mencionei aqli e tem a ver com o fim da ilu
são que antes permitia. . .isso eu ouvi também de 
vários Governadores que não viam como proble
ma dar aumentos de salários de 30, 40, 50% por
que a inflação se encarregava, nos meses seguin
tes, de corroer aquilo em termos reais. O Ministro 
Serra notou, com toda propriedade, hoje um au
mento desta natureza - devo dizer com toda fran
queza, infelizmente foram dados no final do ano 
passado e alguns casos ainda este ano, aumentos 
de 30, 40% - devo dizer que Judiciários e Legislati
vos Estaduais, superiores a 1 00%, foram concedi
dos agora. Quando a inflação está no nível que 
estamos agora, esses aumentos; como diz o Ser
ra, em grande medida se transformam em aumen
tos reais de salário, e, portanto, contribuem para 
agravar uma situação financeira já não muito ani
madora. O senhor pergunta qual é o controle, o 
acompanhamento que tem o Governo Federal so
bre essa questão. E limitado, na verdade, o con
trole que cada Governador tem sobre isso, é limi
tado. Na reunião do Palácio do Alvorada, ouvimos 
de vários Governadores comentários que, na ver
dade, recebiam a conta do seu Judiciário Estadual 
e do seu Legislativo Estadual, simplesmente sem 
ter acesso a ela os critérios que haviam pre$idido 
a sua. evolução. E o que se esperava é que sim
plesmente depositassem na conta apropriada o 

·valor, ali indicado, com aumentos autoconcedidos 

dente, Srs. Ministros, V. Ex"s foram informados de 
que esta Comissão teve a oportunidade e até mes
mo o privilégio de abrir um amplo debate para o 
conhecimento da opinião pública sobre o endivida
mento dos Estados e dos Municípios. Claro que as 
exposições feitas pelos 27 Secretários da Fazen
da, acrescidas pelas exposições dos 27 Secretá
rios do Planejarnento, trouxeram a esta Comissão 
e ao Congresso Nacional uma impressão, e mais 
do que uma impressão, uma convicção de uma si
tuação de caos existente nas contas públicas dos 
Estados, Municípios e, quase que se podia dizer 
também, da União. Isso impu!ou numa informação 
que penetrou todo o tecido da sociedade brasileira 
e, conseqüentemente, crio~H;e um quadro de ex
pectativa de um caos. e-por isso mesmo alguns 
secretários e governadores declararam que não 
era mais um problema de Estados, não era um 
problema de Municípios e não eram problemas re
gionais, mas eram problemas de macroeconomias, 
um problema político-nacional. 

Orà, quando o Presidente da República voltou 
de uma de suas viagens ao exterior Sua Excelência, 
de certa forma, atenuou esta impressão ou esta con
vicção, estabelecendo um diálogo muito cativante 
entre o Presidente da República e os Governadores. 

O SR. PRESIDENTE {Gilberto Miranda) {Fa
zendo soar a campainha) - Seu tempo está esgota
do Senador. Vou pedir a V. ~ que encerre suas 
perguntas. 

. O SR. FRANCEIJNO PEREIRA -A impressão 
que se tem é a de que o Congresso funciona como 
um acelerador de pressão e, ao mesmo tempo, o 
Governo, talvez porque lá nos seus gabinetes tenha 
mais de estabilidade e menos emocionalidade, fun
ciona como um esmaecedor de pressão. Fica então 
essa preocupação de um debate que se trava no Con-
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gresso Nacional e, ao mesmo terllJO, no. Governo. A 
indagação que faço, sucintamente, é a segúnte: 

Em primeiro lugar, qual é o pensamento do Go
verno, ou particularmente dos Ministros da área eco
nômica, sobre a taxa da rolagem da dívida dos Esta
dos? Ela, no momento, como lodos sabem, é de 
11 %, e os Secretários que estiveram aqui pleitearam 
uma redução dessa taxa para 6%, para 7%, para 
8%, e até mesmo a inclusão de dívida contratual 
nessa taxa. 

A outra indagação que faço, não sei se está 
um pouco fora, mas V. ExA vem tratando aqui de as
suntos que envolvem toda a economia nacional, é 
sobre como os Ministros vêem a emenda que transi
ta pelo Congresso Nacional, de interesse do Ministé
rio da Saúde, que é considerada uma emenda fll'l
damental para um dos problemas mais graves e 
aparentemente insolúvel, que é o problema da saú
de do Brasil? 

O Ministro Jatene desenvolve uma pregação, 
como se fosse um missionário solitário, sem a parti
cipação do Governo e, ao mesmo tempo, os Minis
tros não participam de uma fonna mais concreta. 
São as duas colocações que faço debaixo da pres
são do Presidente da Casa 

O SR. PRESI.DENTE (Gilberto Miranda) - V. 
Ex" utrapassou o seu tempo em dois ninutos. 

Com a palavra o Ministro Pedro Malan. 
O SR. PEDRO MALAN - MLito obrigado, Se

nador Francelina Pereira. Estou seguro de que falo 
aqui em nome do Ministro José Serra. É de grande 
importãncia esse amplo debate que o Congresso 
promoveu com Secretários de Fazenda e de Plane
jamento de Estados e Municfpios. 

Não compartilho da idéia de causa, a que o V. 
ExA se referiu, mas considero fundamental uma com
preensão por parle desta Casa dos reais desafios e 
problemas que enfrentam aqueles responsáveis pela 
gestão das contas públicas no nível estadual e muni
cipal. V. ExA tem Ioda a razão. Como trabalhamos 
com orçamento público consofldado, vale dizer, o 
que importa para a discussão macroeconômica, 
como V. ExA bem nolllu, é o resultado do Governo 
Federal, Previdência, Estados e Municfpios, estatais. 
Esse agregado é que importa. Obviamente, proble
mas sérios de dificuldades no âmbito das finanças 
estaduais são uma preocupação também do Gover
no Federal. Mencionei isso na minha introdução nes
ta intervenção. Gostei da sua dialélica daJroeleração 
e do esmaecimento de pressões, no qual o Congres
so funcionaria corretamente. A meu ver essa é uma 
função legítima desta Casa O Congresso em qual-

quer democracia procura levantar quesfões e proble
mas e cobrar, conjuntamente como Executivo, solu
ções para eles. Não chamaria o Governo federal de 
esmaecedor de pressão, mas procuramos equacio
nar problemas que envolvem com freqílência com
patibilização da pressão política, para uma solução 
rápida, com a necessária discussão sobre técnicas ... 

O SR. FRANCELINO PEREIRA - Esse é odiá
logo entre os dois lados da rua 

O SR. PEDRO MALAN - Exatamente. 
O SR. FRANCELINO PEREIRA - O Congresso 

estâ de um lado e Executivo do outro. 
O SR. PEDRO MALAN - É imprescindível e 

absolutamente fundamental. 
V. ExA pergunta, e vou responder rapidamente 

qual é o pensamento do Governo sobre a questão 
da taxa de rolagem de dívidas dos Estados, com 
Ioda franqueza. No que diz respeito à dívida contra
tual, entendemos que não é o momento de .reabrir a 
discussão sobre os percentuais, a caracterização çfo 
tipo de dívida objeto de negociação de 1993, a defi
nição de renda líquida real e o percentual acordado, 
que no momento se encontra em 11%. No momento; 
apenas 9, no mâximo 1 O Estados estão batendo·. 
nesse percentual. Isso representa um terço do total. · 
Para os outros dois terços essa não é a questão que 
se coloca. Preferimos nos concentrar no equaciona
mento do problema da dfvida mobiliária, que tem de 
ser equacionado com o concurso do Governo fede
ral e do Banco Central, e na questão dessa prolifera
ção de operações de antecipação de receita orça
mentária com bancos privados a taxas escorchantes 
que vêm tendo lugar e com o equacionamento nas 
reformas ora no âmbito do Congresso Nacional. 

Na última pergunta, V. Ex" mencionou aqui a 
emenda de interesse do Ministro Jatene. Queria 
aproveitar a oportunidade para dizer que a emenda 
é de interesse do Governo e não do Ministro Jatene. 
Isso foi objeto de uma extensa discussão no âmbito 
do Governo. A proposta da contribuição scbre movi
mentação financeira, tal como encaminhada aqui, 
não é a proposta do Ministro Jatene; é a proposta do 
Governo encaminhada como tal ao Congresso. Te
nho dito isso de público, assim como o Ministro José 
Serra. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao terceiro inscrifo, Senador Jeffer
son Peres. 

O SR. JEFFERSON PERES - Srs. Ministros, 
parece que desta crise está emergindo a clara cons
ciência, inclusive entre os pariarnentares e Governa
dores, de que ... 
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(INTERVENÇÃO FORA DO MICROFONE.) tidos à Coroa Cabe à Coroa, ou caberá à Coroa, as-
O SR. PEDRO MALAN - Perdão. Eu queria di- sumir ou resolver tal problema; durante muito tempo 

zer que ela tem apoio do Governo e nãO apenas do se fez isso em relação aa Governo Federal. 
Ministro da Saúde. Cabe ao Governo Federal resolver determina-

O SR. JEFFERSON PERES - Queira descon- da queslão. Isso deverá ser resolvido conjuntamente, 
tardo meu tempo, Sr. Presidente. porque, como sabemos, para todo o problema existe 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Será uma solução, desde que se espete a conta no Tesouro 
descontado Senador. Nacional, o que vale dizer, na sociecfa:le como um 

V. Exª continua com a palavra todo. Gostei da sua in!ervenção quando mostra que a 
O SR. JEFFERSON PERES - A clara cons- solução tem que ser conjlJ'lta e cooperativa 

ciência de que es1e é um problema de todos nós, por- Sobre_ a idéia de redução do percen~ de 
que não se pode mais resolver o problema dos Esta- comprometimento, em troca de programas de mves-
dos mandando a conta à viúva, que é a União, porque ~mento do Governo Federal, n_o Estado especifico -
a União não pode mandar a conta a ninguém. idéia sobre a qual talvez. o Mirnstro: José Serra quei-

Sr. Ministro Pedro Malan, ficou claro da sua ex- ra fazer algum comenlário, ~ particular sobre a se-
posição também que nos Estados cada caso é um gu~a parte-, ~amos aqUI d": novo do percentual 
caso. Hâ Estados, por exemplo, que não tem dfvida hoje compromo:tido com o seMço da dfvoda contra-
mobiliâria, apenas e principalmen!e dívida contra- tua! e volto a dizer: ach~ que essa não é a q~tão 
tua!; que foi toda repactuada por 20 ou 30 anos. v. fundamental, que devena e;rtar no foco ~a doscus-
Ex'l reconheceu também que, com a mudança de são. O p~blef!la está na d1mensão da ~ituação do 
contexto de 1993 para câ _ antes a inflação variava balanço pnmârio desses Estados, vale d1zer: gastos 
de 30 a 40%, o que resoMa o problema financeiro correntes e arrecadações correntes. 
dos Estados, e agora com uma conjuntura de infla- Volto àquela analogia, Senador: h~ Estados 
ção de 1 a 2% ao mês, a situação mudou. Alguns que gastam 1 00% da sua arrecadação, hoje, com to-
Estados estão em situação realmente muito difícil lha de pagamento. A solução para esses Estado~ 
em virtude do comprometimento de quase feda a não será a red~o de 11 ~ 9% do compr~meti-
sua receita com a folha de pagamento e despesas me~ dessa reoeota <:Cm a dívida contratual, jâ oe-
incompressíveis. Pergunto se, dian!e dessa situação goc1ada em 1993. Ao 1nvês de gastar 100%, gastará 
no caso desses Estados, se poderia renegociar com ~8%. Corno alg~ dessas folhas crescem vegeta-
a redução do percentual de comprometimento e com tivamente, a do1s e três por cento ao mês, ~~ 
a vinculação, que, segundo leio nos jornais; já esta- ~elas, P?r C?nta de ~ecisões autônomas de judiCiá-
ria em curso por parle da equipe econõmica, de par- nos, legiS!ativos e COisas. dessa natureza, o Pf?ble-
te dessa amortização da dívida com investimentos ma da dívida se reoolocana poucos meses depo1s. 
da União nesses Estados. Isso não seria dado gra- Passarei a palavra ao Ministro José Serra, para 
tuitamente. falar sobre investimento. Queria apenas fazer um 

· Acho que o Senador Esperidião Amin !em ra- comentário. 
zão, V. Exª, num gesto diplomático, embora tenha Lá se foi o !empo, não tão distante assim, a um 
dilo que não o fez assim, disse que todos os Esta- quarto de sécUo atrás, no auge das nossas centrali-
dos estariam praticando política de austeridade; eu zações, em que o Governo Federal transferia ape-
não tenho tanta certeza assim. Acho que em alguns nas 12% da sua receita para Estados e Municípios, 
ainda existem gorduras a serem cortadas. Poder-se- da arrecadação de Imposto de Renda e IPI; hoje 
ia exigir uma contrapartida dos Estados, ou seja, transfere 57 e 47, respectivamente. 
compromisso dDli. Estados de reduzirem despesas É claro que quando transferia apenas 12%, 
supérfluas. aqt.ilo permitia que o Governo Federal tivesse uma 

O Sk. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com série de programas de investimentos. do Governo 
a palavra o Ministro Pedro Malan. Federal em Estados - o Ministro Serra nota com pro-

O SR. PEDRO MALAN - Muito obrigado, Se- priedade. O Governo Federal não é um ente de ra-
nador. V. Exª tem toda a razão. Volto a insistir. Te- zão, gasta em Estados e Municípios, não gasta em 
mos que encontrar uma solução conjunta, porque é Governo Federal, pois não existe essa localização fi-
muito da nossa tradição, ou foi durante décadas, sica. Todos os gastos do Governo Federal são reali-
para não dizer séculos, a idéia que veio talvez da zados em Estados e Municípios. Quando se transfe-

. nossa tradição ibérica de os problemas serem reme- · ria apenas 12%, o escopo para a realização de pro-
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gramas de investimenlo Federal em Estados e Muni
cípios era maior do que quando as transferências 
eram de 47 e 57%, respectivamente, do IR e do IPI. 

Não sei se o José Serra quer comen1ar. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 

a palavra o Ministro José Serra. 
O SR. JOSÉ SERRA - Acredito que a questão 

de fazer elemen1os de co~nsação de· rolagem 
com investimen1os não pode ser encàrada do pon1o 
de vista agregado, porque es1á Dmitada pela disponi
bilidade de recursos, pois no fundo equivaleria sim
plesmente a stilstiluir uma parte da rolagem por re
cursos que seriam encaminhados aos Estados. Por 
outro lado, Isso es1á fimitado pelas disponibilidades. 
do Orçamen1o. 

Para grande parte dos Estados, por isso é que 
teria que ser caso a caso, não resolve o problema O 
que vemos, em vários casos, são governadores aus
teros, gente preparada, que simplesmente pegou 
uma folha de salários que come 90, 90 e tan1os por 
cen1o da receita. Mais ainda, com o crescimenlo ve
getativo da folha de salários, quer dizer,' sem promo
ção de nenhum reajuste, de dois, três, quatro por 
cenlo ao mês, por conta de qílinqüênios, enfim, uma 
série de a~n1DS au1omáücos, passagem para 
aposentadoria; isso e aquilo, e que no passado a in
llaçãq comia em valores reais e hoje não come. 

Então, muitas vezes fazer o investimen1o não 
resolve o problema financeiro, equivale apenas a au
mentar a despesa agregada sem resolver o proble
ma específico. 

Um outro elemento é o seguinte; hoje no Brasil, 
inclusive em ftinção da reforina que hoUve da nova 
Constituição, Estados e Municlpios investem na ad
ministração direta mas S11arql.ias em !orno de seis 
vezes mais que a União. Se iricluinnos as empresas 
estatais, o investimen1o é mais ou menos um a um. 
Olha que·eslémos incluindo Petrobrás, Eletrobrás, Te
lebrás etc.; somando !OOo isso, o investimentl Federal 
é igual ao dos Estados e Municlpios. Apenas a admi
nistraçãÔ direta e autarql.ias é 1/6, portanto, é ml.i1o li
mitado o efei1o. subslit!içlfo que possa haver. Real
mente, rião tem o peso que normalmente se alribui, 
Mas acho que no exame caso a caso é passivei en
contrar soluções, porém seriam casos especfficos. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Ney Suassuna 

O SR. NEY SUASSUNA - Em economia e ad
ministração não há milagre. O Governo Federal es
pera arrecadar alguma coisa a mais sobre Estados e 
Municfpios; o Município espera tirar do Estado e do 
Governo Federal; o Governo Estadual espera tirar 

do Governo Federal e dos Municlpios. Então, temos 
que achar uma forma e imagino que essa seja a 
g~edificuJc!ade. 

• Se não houver uma reforma administrativa, e 
rápido, vamos ter um problema muito sério. E ai não 
entendo por que o Governo não tem feito urna pras;. 
são maior para sair antes da reforma tributária Não 
adianta fazer a reforma tributâria se não fizer a ad
ministrativa, ela urge. Essa é a primeira colocação, 
por que não tem sido dada tanta ênfase. 

A segunda colocação é a de que temos um 
projeto de lei tramitando nesta Casa; V. Ex" mesmo, 
Ministro Serra, disse que é "pOr fogo na Casa para 
assar o leitão". Mas se está resolvendo projefo da 
negociação de toda a divida, geral. E há casos e ca
sos. São Paulo, por exemplo, tem uma divida tão 
grande que o Governe não tem como assumir, mes
mo que queira; e há o Rio de Janeiro e Minas Ge
rais. Mato Grosso do Sul, por exemplo, está ingover· 
nável, porque não paga salário acima de R$1 ml; 
Alagoas es1á a~m três meses sem. pagar Salários e 
com ádiculdades sérias; Piauf, que está tendo 40% 
da divida, e que neste mês está arrecadando 32 e 
pagará 16 se não for negociado urgente; estes eslão 
ingovemáveis além de outros. 

Qual será a estratégia do Governo? Vai nego
ciar caso a caso, mas há pressa; neste mês, por 
exerJll)o, o Piauf não tem como pagar, assim como 
Alagoas, Maio Grosso· e outros. 

Os AROs são a única solução, mas estão cus
tando uma fortuna; o Governo tem alguma estratégia 
parafacilitaf av.<iadas-prefeiluras,prir.eipalmente, 
em relação aos AROs? Qual será a solução? 

Finalmente, em relação ao M"lllistro Jatene. 
ouvi V. Ex"s entrarem no assun1o. Aceitam os Minis
térios de V. Ex"s que ele seja vinculado e temporá
rio? Porque a grande maioria da Casa acata, desde 
que seja vinculado e temporário; fora disso, para co
locar numa coisa comum. .. Até porque temos vislo 
que dinheiro da Cofins exisl!l e do FAT também. A 
Cofins já arrecadou este ano quatro bilhões, o FAT 
arrecadou um; isso era para a Saúde, mas eslão 
sendO pagos funcionãrios da União. E estamos com 
problema de pedir mais um imposto, com o que até 
concordamos - eu pessoalmente -. mas desde que 
seja vinculado e temporário. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Ministro José Serra 

O SR. JOSÉ SERRA - Vou responder parcial
mente, depois passarei a palavra ao Ministro Pedro 
Malan. 
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A respeito da pergunta sobre o ICMS, a res- vemos passar essa idéia sobre a urgência. De resto, 
posta é sim; aceita. a nossa percepção é que os Governadores compar-

A questão inicial, que eu havia dito "pôr fogo olham dessa nossa visão e estariam também trans-
na casa para assar um leitão", é a seguinte: uma lei mitindo isso, de alguma maneira, a suas respectivas 
geral mistura tudo. Há o caso de Estados que são Bancadas. 
pequenos, o problema é relativamente pequeno e há Sobre a questão da dívida, o Sérgio já respon-
outros que são gigantescos. Fazer uma lei geral é deu; é melhor tentar resolver caso a caso, na niedi-
criar um problema descomunal, muitas vezes para da em que o tipo de problema, a natureza da dívida 
resolver questões que são, do ponto de vista ma- e, às vezes, as soluções a serem encontradas, ta-
croeconõmico, relativamente moderadas. Então, daí, manhas relativos, variam de Estado para Estado. 
no meu entendimento, a correção da estratégia de Temos-feito algumas coisas tópicas, mas não quero 
tratar caso a caso. De repente, para resolver um listá-las todas aqui. 
problema pequeno, ou vários problemas pequenos, FJZeiTlOS para um Estado securitização do CRC, 
cria-Ge um descomunal, porque há muita desigual- aquilo foi estendido. Depois a todos os Estados que !i-
dade no peso das dívidas estaduais. O Ministro Ma- nham o CRC a ser securitiza:lo e minorou o problema 
lan fez aqui uma classificação importante de cada de alguns Estados dada a sua dimensão. 
uma dessas dívidas, inclusive da mobiliária, que não Havia o problema de concentração de paga-
é uma dívida com a União; de repente, criamos um mantos semestrais em que diferimos, no tempo, o 
sistema de rolagem, que traz um õnus inlolerável a pagamento semestral. Permitimos que em divida ex-
título de resolver coisas que, na verdade, não tem tema, as mesmas condições obtidas na negociação 
nada a ver, como por exemplo uma dívida pequena externa fossem transferidas para Estados da sua 
com a Caixa Econõmica, e1e. Por isso é que tem que participação. ARO é um problema sério que estamos 
ser caso a caso, daf a origem daquela expressão discutindo com os Estados e com os bancos, Iam-
que comentei com V. Ex"- no outro dia. bém porque achamos escorchantes as taxas entre 5 

Passaria ao Ministro Malan para complemen- e 1 0% ao mês, que alguns bancos privados estão 
tar no que se refere ao aspeclo das AROs, especifi- cobrando de Estados para operações de ARO. 
camente. _Sobr~ o ICMS, o Ministro Serra já respondeu, 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com mas agradeço a sua sugestão. No que depender de 
a palavra o Ministro Pedro Malan. nós, dedicaremos mais empenho para o sentido de 

o SR. PEDRO MALAN _ Com sua permissão, urgência càm que a reforma administrativa deve ser 
primeiro, folgo em ouvi-lo dizer qll6 em economia tratada por esta Casa. 
não há milagres. Dissemos isso há·tempos. Não há O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
substitulo para o trabalho sério e para uma tentativa a palavra o Senador Carias Patrocinio. 

· de equacionar problemas conjuntamente com esta O SR. CARLOS PATROC[NIO- Sril. Ministros, 
Casa. embora estejamos discutindo um problema de rele-

Tomei aqui como admoestação,' no sentido po- vãncia muito grande para a Nação, eu gostaria de 
sitivo da palavra, que o Governo não se estaria em- particularizar esse problema. Por ocasião da renego-
penhando com a intensidade desejável a seu juízo ciação das dívidas dos Estados, no ãmbilo do Sena-
para aprovar a reforma administrativa, que é essen- do Federal, o então Senador Fernando Henrique po-
cial para o equacionamento dos problemas dos Es- sicionou-se de maneira veemente 11(\ sentido de que 
lados. Não temos perdido nenhuma oportunidade, o aqueles Estados costumeiramente adirnplentes, que 
Ministro José Serra e eu, de insistir na importância gerenciam muito bem as suas finanças, tivessem. 
fundamental da aprovação dessa reforma, principal- uma contrapartida. 
mente em um ponto: a reforma deve incluir parte do Eu gostaria de falar de maneira específica do 
que está na reforma da Previdência, encaminhada Estado do Tocantins, Srs. Ministros, que é um Esta-
no início deste ano, e que tem a ver com aposenta- do que não tem uma universidade federal, que não 
darias para certo tipo de funcionários públicos e que tem uma rooe de comunicações, que não tem na-
deve ser parte integrante da reforma administrativa, nhum funcionário do Estado pago pelo Governo Fe-
assim como o imposto de renda de pessoas juríãiCa. deral. Esse Estado não recebeu os repasses consti-
na medida em que parte desse imposto é transferido tucionais para sua implantação. 
aulomaticamente a Estados e Municípios. Isso deve- Eu goStaria de saber se esses Estados que 
ria ter também prioridade nesta Casa; portanto, de- costumeiramente vêm gerindo bem as suas finan-
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· ças, no processo de renegociação desSas dívidas, 
vão ter algum privilégio, alguma contrapartida Mes
mo porque o meu Estado, embora não tenha divida 
mobiliãria, tem apenas as dividas contratuais. Já ti
vemos casos de várias intervenções do Estado em 
Município e até suicídio de prefeito. 

Eu perguntaria qual benefício receberiam es
ses Estados, não somente o Estado de Tocantins, 
recém-criado, mas os Estados que nomlalmente têm 
gerenciado bem as suas dívidas em prejuízo dos 
seus investimentos. PE!Iguntaria ao Ministro José 
Serra se o Governo Federal cogita efetivamente de 
condicionar ajuda aos governos estaduais e munici
pais à maior agilização nos respectivos processos 
de privatização. 

O SR. PRESIDENTE (GUberto Miranda) - Com 
a palavra o Ministro José Serra.! 

O SR. JOSÉ SERRA - Não há nenhum ele
men1o de condicionamento, até porque os EstadOs 
têm aUionomia nessa matéria e seria um exercício 
indevido de poder por parte da União nesse aspecto. 
O que o Governo pretende, efetivamente, é criar fa
cilidades. Estamos, inclusive, discutindo isso, não há 
urna proposta concreta ainda, mas pensa-59 em dar 
incentivos; não é propriamente recursos para que a 
privatização possa prosperar; agora, é uma decisão 
soberana de cada Estado. Isso é mLito ifllJOrtante 
ter presente. Estamos em uma Federação, não é um 
Estado centralizado. 

Com relação à questão de Estados que têm 
menos problemas. Se não me engano, foi no final de 
1991 para 92, quando foi votada a lei para a rolagem 
tanto na Câmara, eu, quanto o Senador Fernando 
Henrique aqLi, no Senado, como Líder do nosso Parti
do, levantamos problemas de ordem de desigualdade, 
de premiação daqueles que, .na verdade, tiveram um 
comportamen1o menos austero que outros, inde
pendentemente do Governador, porque essa é urna 
questão histórica. Muitas vezes, o Govemador chega e 
encontra uma determinada situação. 

Agora, de novo, é um critério de se examinar 
caso por caso,-não é uma questão geral de estabe
lecimento de parãmebos ou de critérios, porque ne
cessariamente cada caso é um caso, que, sem dúvi
da, deve ser levado em conta, nesse processo espe
cífico de examinar Estado por Estado. No entan1o é· 
impossível estabelecer uma regra geral, porque 
cada situação é muito diferente. 

Por outro lado, é inegável que os Estados que 
têm urna situação financeira mais ordenada, têm 
vantagens naturais, por exell1JIO ,na questão de fi
nanciamento externo. Isso vale também para muni-

cípio. Não vou entrar no exemplo nomlllal ae caoa 
caso, mas há Estados que hoje estão numa situação 
vantajosa, porque· passam com mLitl mais facilidade 
pelos obstá::Uos de limites de endividamento, de apre
ciação por parte das entidades internacionais, etc. 

O Banco Mundial e o BID estão agora traba
lhando com linhas de financiamento para contribLir 
para processos de ajustes nos Estados. Ses vão fa
zer uma experiência com dois ou três Estados no 
Brasil. Isso o Governo Federal não interfere direta
mente, porque eles têm os dados, têm os números, 
etc. São financiamentos nx.ito vantajosos, não são 
para investimentos diretamente, são para reestrutu
ração financeira. Naturalmente, eles vão olhar para 
aqueles que têm um desempenho histórico mais fa
vorável. Temos alguns claramente nessa situação e 
oubos.claramente numa situação oposta. Eles, natu
ralmente, acabam tendo mais vantagens, ou seja, a 
ordenação das contas p(jllicas, evidentemente, cria 
facilidades para alguns Estados muito claramente. 

O SR. CARLOS PATROCINIO- Sr. Presiden
te, V. Ex& me pennite uma réplica? 

O SR. JOSÉ SERRA- No Estado de V. Exl', a 
situação financeira do Estado, na verdade, favorece 
inclusive abertura de processo de financiamento -
estamos cooperando com isso - externo, exatamen
te porque tem uma situação, eu diria, relativamente 
favorável nessa área. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Se
nador Carias Patrocinio, V. Exl' dispõe de mais um 
minuto. 

O SR. CARLOS PATROCINIO - Estamos fa
zendo a contratação de crédito externo do Governo 
japonês para ill1Jiementação do Prodecer. Será o 
21 ~ PRODECER a ser implantado no Brasil. 

O SR. JOSÉ SERRA - Com apoio, V. ExA 
sabe, do Governo Federal. 

O SR. CARLOS PATROCINIO- Mas com a 
restrição violenta do Banco do Brasil. É bem provável 
que não consigamos implantar esse Prodecer, e o Es
tado do Tocantins foi o que ofereceu as melhores ga
rantias, as melhores condições até hoje. Gostaria ~ 
nas de frisar que o Enilaixador japonês, às 10h, hoje, 
foi para o Estado do Tocantins, e haverá uma reunião 
do Conselho Diretor do Banco do BrasH. 

Estamos encontrando uma dificuldade terrível 
para implantar o Prodecer no nosso Estado. Gosta
ria de pedir o apoio de V. Exl' e do eminente Ministro 
Pedro Malan. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Hugo Napoleão. 
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O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, Es1arrl0s dando continuidade a esse processo 
Srs. Ministros, Srs. Senadores, eu gostaria de fazer através de um diálogo constante com os governado-
referência a um fato que já foi abordado aqui sob ou- res e secretários de fazenda, procurando listar todos 
tros ângulos e que, na verdade, tem sido comentado os problemas do fluxo de pagamentos para o futuro, 
por muitos Srs. Senadores. Diz respeito a urna·ób- Identificar ques1ões específicas e, sempre que pos-
servação feita pelo Ministro Malan, que mencionou sível, dentro da lei, encontrar uma solução. Estare-
que os 20 anos imaginados para a rolagem da díVida mos dando continuidade a esse trabalho e espero 
seriam aqueles perfeitamente em condições de paga- · que o problema vá diminuindo de intensidade à me-
menfo e que se o prazo fosse maior é claro que have- dida em que caminhamos para equacioná-lo. 
ria uma dilalação mito grande e certamente maiores O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
dificuldades de quitação da dívida elos estados. a palavra o Senador Eduardo Suplicy. 

A minha ques1ão, então, é a seguinte: sei que O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
vivemos na Federação e que este Senado Federal Senador Gilberto Miranda. Prezados Ministros Pedro 
espelha a Federação porque os estados presumem- Malan e José Serra. propor o Fundo Social de Emer-
sa iguais, mas, razoavelmente, deve haver a seguin- gência por mais quatro anos não indicaria urna falta 
te situação de quatro ou cinco estados devem, tal- de confiança do próprio Governo na viabilidade poli-
vez, 80 a 90% da dívida e isso é uma imaginação tica de suas propostas de reforma tributária. afinal o 
apenas e, quanto aos demais, todos, inclusive o Fundo Social de Emergência acabará durando seis 
meu, devem uma quantia irrisória se comparados a anos, além do mandato do atual Presidente Feman-
esses estados. do Henrique Cardoso. 

A pergunta é se não seria possível equacionar O Ministro José Serra. já reconheceu que· o 
ou dilatar o prazo e reduzir os índices desses esta- Fundo Social de Emergência não é fundo social e se 
dos menores que não representam praticamente 0 for de seis anos não será de emergência. 
ônus que representamos grandes estados? 1) Avalia V. Exf. que o Congresso Nacional e a 

o SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) • Obri- SOCiedade conhece suficiente e previamente o que 
gado, Senador Hugo Napoleão. se pretende fazer com os R$22.000.000.000,00 (vin

te e dois bilhões) ou seremos surpreendidos nova-
Concedo a palavra ao Sr. Ministro Pedro Malan. mente com gastos de prioridade SOCial tão questio-
0 SR. PEDRO MALAN • Muito obrigado, Se- náveis quanto os que têm sido objeto de divulga-

nadar Hugo Napoleão. ção? 
Acho que é importante fazer uma distinção en- 2) O que poderíamos, nós, Congresso Nacio-

tre a dMda contralual, aquela que foi objeto da ne- na1 e Poder ExeCutivo, realizar para termos melhor 
gociação de 1993 e a dívida... controle e não termos surpresa sobre eventuais gas-

0 SR. HUGO NAPOLEÃO- Estava me referin- tos prioritários e bem mais cuidados? Que passos 
do especificamente à contratual. dar nessa direção? 

O SR. PEDRO MALAN- No que diz respeito à 3) De um lado quer o governo que o Fundo 5o-
dívida contralual, volto a lembrar que são nove ou cial de Emergência desvincule recurso e, de outro, 
no máximo dez estados que estão chegando ao lirni- aceita vinculação proposta pela contribuição e movi-
te de 11 o/o do comprometimento da renda líquida mentação financeira com os recursos para a saúde. 
real, para 2/3 elos estados brasileiros essa não é a Não há, no caso uma contradição a ser explicada? 
questão ·relevante. A dívida contralual não é o pro- 4) Sobre o Imposto de Renda da Pessoa Ffsica, 
blema, uma ·vez que está equacionada em trinta dada a distribuição de renda tão desigual, que estudos 
anos com uma taxa de juros que é fixa e baixa e, embasam a proposta que tem sido antn:iada pelo go-
portanto, as ques1ões são de outra natureza. vemo de que deveria haver uma dimimição da pro-

V. Exf., todavia. tem toda razão quando diz que gressivldade com faixas de incidência ~nas. isen-
nesses nove estados a questão merece ser encara- ção, a1é certo ponlo, depois 15 e 25, ao invés de ter-
da com atenção e detalhes. Isso estamos fazendo. mos, isenção 5, 1 o, 15, 25, 35 e, talvez, 45? 
O Ministro José Serra me lembrou recentemente de- 5) É referente ao Estado de São Paulo e farei 
cisões que temos tomado no âmbito do Conselho breves perguntas. 
Monetário Nacional que procuram equacionar topi- a) Qual o montante total das dívidas e débitos 
camente algumas situações específicas, inclusive no da União para com o Estado de São Paulo? Poderia 
estado a que V. Exª se referiu. · informar o Ministro da Fazenda ou o do Planejarnen-
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· to o tipo, os órgãos e o valor do principal e dos en
cargos? 

b) Qual o monlante global da dívida do Estado 
de São Paulo para com a Unioo? Obviamente, quais 
os 14Jos, os órgãos e o valor do principal e encargos? 

c) Que medidas foram ou estão sendo adota
das para que haja um encontro de contas entre o 
Governo federal e o Governo estadual? 

Sr. Presidente, fiquei pensando quando o Mi
nistro Pedro Malan disse que a aluai safra de gover
nadores era mtito boa. Em lace dos comen1ários de 
que o problema se encontrava na ação dos governa
dores do passado e tantos deles são hoje Senado
res, como é que os Senadores presentes vão ajudar 
a resolver a situação, se, de alguma maneira. são 
responsáveis pelos problemas, uma vez que perten
ciam à safra anterior de governadores? 

C SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o. Ministro José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA - No que diz respeito à 
questao do Fundo Social de Emergência, parle da 
resposta ao Senador Eduardo Suplicy jã foi dada 
quando fiz referência na minha exposição; todavia, 
vamos repeti-la 

Em essência, trata-se de uma desvinculação. 
Essa a questão fundamen1al. Desvinculação parcial 
e necessãria ·em lace das vinculações esfabelecidas 
pela Constill.ição. Diz S. Ex", mas se é por quatro 
anos, na verdade, mostra que falta confiança no 
acerto geral da contas plblicas por parte do gover
no. Não se trata ãrsso. Temos que realizar reformas, 
inclusive na parle de gastos p(blicos. Jã disse, mais 
de uma vez, plblicamente, que, para mim, de todas 
as reformas que correm aqui, no momento, de natu
reza constitucional, a mais importante é a adminis
trativa e parte da Previdência que inclui a área plbli
ca, fiscal. Portanto, temos que promover essas refor
mas. Além disso, obter os seus efei1os, pois reforma 
na Constituição, muitas vezes, não é auto-aplicãvel. 
Demanda leis e demora tempo para produzir efeitos. 
Essa é a questão fundamen1al. 

Quero dizer )ambém que ainda temos proposta 
de reformas constitucionais para enviar ao Congres
so Nacior oal na área de gastos. Apesar de não ter 
uma relação direta com o tema, a questão de cria
ção de rnunicipios é um assunto bastante discutido. 
V. Ex" sabe que devem ter sido criados mais de mil 
municípios depois da Constill.ição e a maior parte 
sem critérios de natureza político-administrativa e 
econômica sustentáveis. 

Na verdade, jã deve ter aumentado o número 
de vereadores em dez mil, o número de prefeitos em 

mil, aumentando o gasto público sem aumentar a re
ceita; por outro lado, tuí:lo acaba caindo no mesmo 
bolo do fundo de participação dos municípios. A 
questão bãsica é realmente dessas reformas. Pelo 
que conheço, V. Exª, Senador Eduardo Sl.Plicy, 
apoiará essas reformas, pois é indissociável a ques
tão de o Fundo não ser mais necessãrio como, por 
exemplo, ao caso da reforma administrativa Não po
demos, de um lado, criticar o Fundo e, de outro, ne
gar ao Pais, e não ao Governo federal, inclusive a 
Estados e municípios instrumentos para poder ter fi
nanças públicas mais saudáveis. 

· No que concerne à melhora da ublização do 
Fundo Social de Emergência, eu tinha dito em minha 
exposição - e reitero - que a desvinculação ateta o 
montante da ordem de R$20 bilhões; por exemplo, 
no caso da Previdência, a desvinculação que existe 
é compensada pelo que retoma. Na verdade, a mar
gem, Senador, que é afetada para efeito do combale 
ao déficit público é menos de 1/4 desse moótante. É 
da ordem de R$3,8 bilhões, absolutamente demons
tráveis - V. Ex" sempre teve e continuará tendo 
acesso a todos os técnicos para poderem lhe trans
mitir a explicação do porquê desse montante. 

Segundo, isso é aprovado dentro do Orçamento 
do governo, portanto, aprovado pelo Congresso Nacio
nal. É preciso ni3o confundir o critério de classificação 
de fontes para as despesas que é um critério de ortfe. 
namento para facilitar o processo orçamen1ário com a 
locação de despesas. Essa é a confusi3o que existe 
dentro do Fundo Sociai de Emergência 

Se em um determinado momen1o, com recur
sos do Fundo, pago essa ou aquela despesa, ISso 
não é o mais importante, porque, na verdade, esfou 
cobrindo despesas federais. Trata-se apenas de 
uma ordenação de fontes. Aliás, estamos ordenando 
e no fim do ano esse processo estará todo arruma
do, mas por uma questão de natureza politica. 

Não hã nenhum desperdicio de recursos, tam
pouco um critério de que esse "real" pode ser usado 
para isso e não pode ser usado para aqtilo. Não faz 
sentido do pon1o de vista da política de cobertura do 
déficit O Fundo se destina a isso e não a cubras 
coisas. Não é uma oubra vinculação, mas urna des
vinculação. 

Por último, a respeito da contradição que have
ria entre a desvinculação e a vinculação da contri
buição social. Volto aqui à resposta sintética que dei 
em meu nome e no do Ministro Pedro Malan ao Se
nador Ney Suassuna: na verdade, a questão da saú
de é uma questão tópica e crítica É, portanto, um 
problema especifico, mas, se· possivel, será tempo-
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rário. Ou seja, não se trata de uma contradição, na 
medida em que eu olho uma-questão que é geral, 
mas necessária, e uma questão localizad<j.· Seriam 
contraditórias se fossem duas medidas gerais, o que 
não é o caso. 

Passo a palavra ao Ministro Pedro Malan para 
os restantes das respostas a V. Ex~. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Ministro Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Eu gostaria de deixar 
claro que concordo em gênero, número e grau com 
tudo o que disse o Ministro José Serra. 

Sobre a questão que V. Ex• me cobra, Sena
dor, com relação ao Imposto de Renda de Pessoa 
Física e a proposta que tem sido anunciada, eu gos
taria de aproveitar, mais uma vez, para dizer que, 
até o momento em que o Governo apresenta formal
mente a sua proposta, o que existe são espec:Uaçõ
es na imprensa. E não costumo fazer comentários 
sobre éspeculações e sobre hipóteses enquanto as 
questões eslão em discussão. 

Se a proposta estivesse aqui apresentada, não 
como medida provisória, rrnis como projeto de lei so
bre Imposto de Renda de Pessoa Ffsica para ser 
discutido, nesta Casa, eu responderia e defenderia a 
proposta tal como a encaminhada Corno ainda está 
em discussão interna, no ãmbifD do Governo, e 
corno aparecem espect.iações, as mais variadas, 
sobre o que seria, na verdade, o produto final da 
proposta do Governo, vou pedir-lhe, mais uma vez, 
a sua compreensão e seguir a minha tradição de 
não fazer comentários sobre especulações de pro
cessos que estão em andamento. Isso vale nessa 
ãrea e em várias outras também. 

Sobre o Estado de São Paulo e as dívidas da 
União para com ele, ao que eu saiba, a União pro
priamente dita não tem dívidas com o Estado de São 
Paulo. Não posso falar aqui sobre dívidas que em
presas, as mais variadas, possam ter, porque essa 
totalização não está comigo. 

A informação que tenho sobre dívidas do EstadQ 
de São Paulo é o total, ou seja, administração direta, 
administração indireta, prefeituras. Isso diz respeito à 
Lei n" 7.976, MF 30, voto 340, voto 548, bõnus de ne
gociação da dívida externa, Lei n" 8. 727 e dívida rnobi
liãria Esse total, em julho de 1995, cfie9ava a valores 
entre US$24 bUhões e US$25 bilhões. 

Sobre as medidas a serem adotadas para um 
encontro de contas, posso dizer que na medida em 
que a União, tanto quanto nossos registres mostram, 
·não tem dívidas para com o Estado de São Paulo - e 

não tenho a totalização de emp~esas que ·possam
eventualmente ter dívidas ou céditvs de São Paulo 
contra elas -, as medidas são aquelas que estão em 
discussão no momento. Mas devo lhe dizer que par
te do problema é interno no âmbito do Estado. 

Dívidas do Estado de São P auJo para com o 
seu respectivo banco, mais de 80% do total das 
operações ativas. Operações de crédito do Banco 
do Estado de São Paulo foram - e estão registra
das nos livros - créditos concedidos ao Estado ou 
a empresas do Estado. Portanto, é uma questão 
de difícil equacionamento pelo Estado por si só, 
mas não é um problema do Estado de São Palio 
com a União. É um problema interno do Estado de 
São Paulo e que tem a ver com decisões tomadas 
no passado. 

Isso me faz chegar a sua última pergunta É 
verdade. Disse sim e quero reiterá-la aqui. A aluai 
safra de governadores, a meu juízo, é uma. safra de 
excepcional qualidade. Ao dizer isso, Senador, sou 
radicalmente contra o que chamo de "fulanização", 
"beltranização" e "ciclanização" do debate político. 
Prefiro discutir idéias. 

Ao dizer que considero a aluai safra de gover
nadores, com a qual tenho um contato mais estreito, 
de excepcional qualidade, em nenhum momento es
tou fazendo qualquer julgamento scbre safras ante
riores de governadores, porque este não é o meu 
papel. Estava referindo-me ao momento presente. O 
que disse, sim, é que não era correto atribuir ou im
putar aos aluais govemadRres. no pqder hã nove 
meses, a responsabilidade total pelos problemas 
que estão enfrentando. Jã havia dito que, corno tudo 
na vida, hã legados do passado na sua vida, na mi
nha, em instituições, em países, enfim, o passado é 
irrevogável. Podemos aprender com os erros come
tidos e com os acertos, mas o meu propósito é sem
pre estar olhando para frente. 

Portanto, gostaria de deixar claro que não hou
ve, em nenhum momento, ao reconhecer os legados 
do passado expressos nos livros Mje, qualquer tipo 
de crítica a quem quer que fosse. Apenas fiz um elo
gio e prefiro sempre enfatizar o positivo nas minhas 
discussões públicas, pois é a partir do positivo que 
se avança, poi~ o negativo nada constrói. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Ministro José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA - Só quaro discoicJar do 
Ministro Malan quando ele diz que o passado é irre
vogável ell) todas as partes. Na União Soviética não 
era, porque até as fotos eram alteradas. Mas essa é 
a única exceção. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
não é propriamente o tema de hoje, portanto, não 
formularei a pergunta, mas gostaria de deixar regis
trada uma sugestão ao Governo, porque nestes Wi
mos dias o Presidente do INCRA e o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso procuraram dar uma nova . 
ênfase à questão da reforma agrária e à questão da 
tributação da terra. do ITR. 

Gostaria de dizer que considero importante que 
o Governo enfatizasse mais, dando prioridade à 'co
brança, agora que está em suas mãos esse poder, 
ou seja, que passe a cobrar muito mais fortemente o 
Imposto Territorial Rural com o princípio da progres
sividade. E para isso não precisaria de uma emenda 
constitucional passar para os Estados, porque hoje 
isso está nas mãos da União, e o Poder Executivo 
Federal mLito pode realizar nessa direção. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Mira[lda) - Com 
a palavra o Senador Vilson KleinObing. 

O SR. VILSON KLEINOBING - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, Srs. Ministros, não estou no grupo 
dos Senadores que defendem a rolagem de dMda 
de governos estaduais, até porque não dá para ge
neralizar e, em segundo lugar, porque quem faz dívi
da tem que pagar. 

Entretanto, quero fazer alguns Comentários. A 
Lei Rita Camata é inócua, absolutamente inócua. 
Todos os Estados brasileiros estão gastando mais 
de 60% com folha de pagamento. Por quê? Porque 
só deixará de ser inócua no momento em que fizer
mos a reforma administrativa Sern·reforma adminis
trativa não se reduz custos. Ê absolutamente impos
sível. Há exceções, é claro, que· são Estados que 
não estão gastando mais do que 60%. 

Em segundo lugar, é importante urna lei para a 
transição dos governos, ou seja, final de governo, 
depois da eleição, até a posse do novo governo, 
pois aí tem havido muita farra de despesa E isso 
não é privilégio de nenhum partido. Tem que haver 
um entendimento entre Poder Executivo e Congres
so Nacional no sentido de fazennos esses controles. 

Em terceiro lugar, lamento que o Governo e 
nós, do Congresso Nacional, não tenhamos o bom 
senso de examinar um pouco melhor essa emenda 
que manda recursos para a Saúde. E lamento tam
bém ouvir aqui que o Governo apóia essa emenda, 
a qual pretende criar imposto para pagar custeio. E 
já que está tão problemática essa questão de juros e 
essa questão de dívidas, é necessãrio aprovar outra 
emenda que dê recursos vinculados para abater df
vida, sendo que o que for ganho com a queda de ju

. ros, seria usado para pagarmos as dívidas públicas. 

Gostaria de fazer, portanto, três perguntas cla
ras aos Srs. Ministros. A primeira sobre a antecipa
ção de receita, ou seja, por que não exigimos que a 
antecipação só possa ser feita mediante algumas 
condições? Essa seria uma proposta para examinar
mos. E mais, que só fosse feita em banco público, 
porque tem a vinculação do ICMS. A antecipação 
sendo feita em banco privado, pode-se encontrar to
dos esses tipos de taxas de juros: 5%, 1 0%, enfim, 
essa barbaridade que existe, porque há .outras coi
sas além da antecipação de receita. Esse é o melhor 
ernpréslimo que se pode fazer, pois está vinculado 
ao ICM e não vai quebrar nenhum banco público 
com isso. Portanto, deveria ser proibido que fosse 
feno em banco privado e, sendo fei1o em banco pú
blico, sê-lo-ia mediante certas regras. 

Segundo lugar, há governadores inventando 
venda de debêntures para não passar mais no Se
nado, nem no Banco Central. Estão criando empre
sas para venderem debêntures vencíveis daqui a 
quatro ou cinco anos. Isso é endividamento público, 
não temos como controlar. 

Terceiro lugar, o que são juros normais? Se o 
Tesouro for lançar, hoje, títulos públicos no mercado 
interno, qual a taxa de juros que vei pagar? Sei que 
há quatro ou cinco tipos de papéis diferentes, mas 
num tipo de papel, quanto vai pagar? 

A dívida pública brasileira não é mt.ito alta 
comparada com o PIB. A ltfllia tem uma dívida mt.ito 
maior, mas ninguém paga essa taxa de juros que 
está ar. Considero criminosa essa concentração de 
renda que o País está fazendo com taxa de juro. Es
tamos tirando do Poder Público US$10, 15,20 bühõ
es, para dar para quem tem dinheiro e emprestar 
para o Governo. A dívida pública interfere, gera juros 
altos ou não? O Ministro da Fazenda, pode, por de
creto, dizer que a taxa de juro para a dMda pública 
pode ser de tanto. Que tipo de solução poderemos 
dar para essa dívida pública? Se nãq me engano a 
Argentina criou uma fórmula, uma solução: dolarizou 
essa dívida e colocou em 20 anos com urna taxa de 
juros razoável. Eram essas as três questões: o ARO, 
a venda de debêntures e os juros norrnaís. O últi
mo, sem estar atingido, Sr. Ministro, pois sei qual é o 
conceilo que V. Ex" tem dos ex-Governadores que 
aqui estão. Mas quero lhe fazer duas observações: 
na atual safra de Governadores, existe um que fez 
uma concorrência pública e está gastando US$23 
milhões em propaganda; em outro Estado vizinho, · 
outro Governador está gastando US$45 milhões. 
Isso, como contrapartida, num contrato de BID, 
quantos quilômetros de asfalto poderia ser f~to no. 
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seu Estado? Duzentos ou trezentos qvilõmetros de 
asfalto. São da safra aluai. Não gastei isso no meu 
mandato inteiro. Só para COJll)al'ar. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao Ministro José Sena. 

O SR. JOSÉ SERRA - lnitlialmente farei refe
rência a duas questões que o· Senador KleinObing 

. não resumiu como pergun1as, mas que foram, na 
verdade, indagações. Em seguida passarei a pala
vra ao Ministro Malan para outras questões mais es
pecíficas que S. ExA enumerou. 

Primeiro, na verdade, a lei Rita Camata, que 
foi modificada nas duas Casas, ela, em tese, permite 
fazer ajustes mesmo sem a mudança constitucional, 
só que é muito mais dificil e ninguém experimen1ou 
até agora. lembro-me, inclusive, que houve emen
das do Deputado Luis Rober1D Pontes - eu estava 
na Câmara naquela ocasião -, prevendo isso. Creio 
que é um assunto que deveria ser melhor debatido. 
Eu mesmo não poderia fazê-lo, agora, sem ter a lei 
às mãos, tal qual V. ExA. para podermos trocar idéia 
Segundo, a respeito da questão da transição, V. ExA 
tem razão. Creio ser esse um problema critico. Farei 
até uma revelação que há poucos meses preferi não 
divulgar, porque a posse, no dia primeiro de janeiro, 
se velou lllli1o incOmoda para o Presidente da Re
p11llica. Mas essa, na verdade, foi uma emenda de 
minha autoria, durante a Constituinte, exatarnente 
para evitar o perfodo que havia de penetração do 
Governo vincando, já que terminava seu mandato, 
no orçamento do ano seguinte. A emenda visou, 

. exatamente, fazer coincidir o ténnino do mandato 
com o término do exercício orçamentário no dia 31. 
Por quê? Para que não houvesse comprornetimen1o 
das despesas, e muitas vezes havia, do Governo 
que terminava com o que começava, quando era 15 
de março. 

O SR. VILSON KLEINOBING - Isso é proble
ma de justiça. Quando houver justiça no Pafs, quan
do alguém for punido acabará com tudo isso. Quem 
for eleito para um mandato deve cumpri-lo até o fim. 

O SR. JOSÉ SERRA - Creio, efe!ivamen!e, 
que esse é um problema que merece ser tratado. In
clusive, como sugere o Senador, com rneõldas que 
prevejam punição para esses casos. Hoje isso não 
existe. No caso de o Tribunal de Contas que verifica 
legalidade e cerlos procedimentos que têm pouóo a 
ver, digamos, com o desempenho numérico, efetiva
mente, daquilo que aconteceu. Creio que V. ExA tem 
razão. Seria preciso adotar medidaS que, pelo me
nos, atenuem aquilo que eu dizia na minha exposi
ção do efeito desse ciclo político sobre as finanças. 

Isso numa era de estabilidade pode ser desastroso. 
No entanto, a estabilidade vale ouro. Não podemos 
derrubá-la só para atenW!I' esses efeitos. AI volto 
aqlilo que disse, não sei se V. ExA estava presente, 
quando um governador que está saindo dá aumen
tos substanciais que o próximo irá pagar - se temos 
estabilidade -, esses aumentos serão reais. Aí o 
comprometimento poderá ser fatal. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Ministro Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Mais uma vez con
cordo com o Ministro José Serra. 

Em primeiro lugar, Senador, queria dizer que 
dentre os ex-Governadores, como se referiu o Sena
dor S!4)1icy, tenho ao senhor e a vários que estão 
aqui presentes, também, em a!!issima conta 

.. _ . Quanto à sua pergunta referente à antecipação 
de receita orçamentária, creio ser uma sugestão ra
zoável que estamos conversando com alguns Go
vernadores sobre detenninadas condições e regras. 
Obviamente são autonomia de cada Estado. O Go
verno Federal não pode entrar demais nessa ques
tão, exceto através de conversa Vejo vantagens em 
chamar a atenção para a bola de neve, engendrada 
em sucessivas operações de receitas que, pela lei, 
devem ser saldadas no primeiro mês do exercício, 
.do ano calendário seguinte, a essas taxas que estão 
sendo tratadas, em sua maioria com bancos priva
dos. O senhor tem razão. Provavelmente estão sen
do feitas na suposição que elas se transformarão em 
operações de longo prazo, serão fundadas, de algu
ma forma, no futuro. O que creio ser arriscado, e 
não é o que diz a lei. V. Ex'! já havia chamado a 
atenção para essa venda de debêntures, conversí
veis em ações de empresas do Estado, temos levan
tado essa questão com as áreas que identificamos 
nesse contexto. Sobre juro, V. ExA pergunta o que é 
juro normal. É uma resposta difícil. Seguramente 
não é este que temos hoje; mas não diria que a si
tuação qua temos hoje é anormal. Portan1o, teremos 
juros normafs quando tivermos uma situação cami
nhando para a normalização. Creio que esse cami
nhar tem uma passagem crucial por questões que 
estão sendo debatidas nesta Casa Creio que é isso 
o que posso dizer. 

V. ~ mencionou a solução argentina, de 
1989, foi UIÍ!a conversão compulsória A criação dos 

-chamados bonex, foi: de maneira compulsória A Ar- -
gen!ina converteu toda a dívida p(bfica, de curto 
prazo, em divida de longo prazo, denominadas em 
dólares. Aquilo levou a uma crise financeira de 1 ano 
e meio a ser superada, e foi uma das razões da hi-
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perin!Íação argentina do final da época. Foi uma es
pécie de repúdio à dMda p(blica existente. Há al
guns economis1as brasileiros qUe sugerem que o 
Brasil siga curso semelhante. Não me incluo dentre 
eles. Temos condições, na medida em que caminhe
mos na estabilização e equacionamento desses pro
blemas fiscais para ter um alongameniO volll'l1ário e 
progressivo da maturidade dessa dívida, ter .uma 
queda continuada das taxas de juros e equacionar o 
problema ao longo do tempo. 

Sobre o comentário que V. EP fez dos Gover
nadores que estão gastando, demasiadamente, em 
propaganda •• Aqui minha resposta é de um demo
crata Aqui nós temos uma saudável e invesligaliva 
imprensa brasileira que não perderá a oportunidade 
de chamar a atenção daquilo que considerar des
mandos de natureza administrativa O melhor anlf
doto quaniO a isso é a ação vigilante da imprensa e 
desta Casa 

O SR. VILSON KLEINOBING - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gilbei1D Miranda) - Con
cedo a palavra ao nobre Senador Vilson Klein(l)ing. 

O SR. VILSON KLEINOBING - Ministro Pedro 
Malan, quando falo em antecipação de receita, mi
nha idéia é que seja a mais limitada passivei, pois é 
Wl!! bola de neve. Mas, a cui1D prazo, se proibir que 
se fãça·em banco privado, V. ExA pode ter cer!eza 
que cairá bastante a antecipação de receita Direi 
por metáforas: há bons propósitos na antecipação _ 
de receita; mas. há maus propósitos. 

Segunda questão: o maior problema do Brasil 
é sua dívida p(bfica, é a taxa de juros que se paga 
por essa dMda p(l)lica Tflufos p(l)licos à dívida pú
blica A economia não pode ser saudável se se em
prestar dinheiro rende mais do que fazer fábrica. 
Isso é pra mim a taxa de juros normal. Se irai haver 
uma crise financeira, tomara que sejam dos bancos, 
dos credores. Tínhamos, esta Comissão de Assun
tos EconOmicos - pena que seja complicada com o 
Regimento "• po~ desde que cheguei aqui está preo
cupada com taxas de juros. Há uma unanimidade. 
Essa questão da dMda dos Estados foi levantada 
por causa da questão de taxas de juros. 

O SR. PRESIDENTE (Gilbei1D Miranda) - O 
tempo de V. ExA se esgotou, nobre Senador. 

O SR. VILSON KLEINOBING - E eu vou esgo
tá-lo, dizendo isto: se encontrarmos, se pudermos 
ser instrurneniOs para que V. ExA, na política ma
croeconOmica. crie algum mecanismo para controlar 
o encfovidamenfo plblico e os juros, af vamos chegar 

· a um bom entendimento; senão vou inventar todo o 

dia uma coisa para trazer o Ministro da Economia 
aqui, porque, na verdade, o que eles querem é dimi
nuir a taxa de juros. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Ministro Sena. 

O SR. JOSÉ SERRA - t só um comentário a 
respeito da questão de fazer AROs com bancos pú
blicos. V. &a tem razão num aspecto, quanto à 
questão da taxa de juros. Por outro fado, qual é o 
outro fado da questão? t que no caso de banco pú
blico, se for banco estadual, cuja direção é nomeada 
pelo Governo, não haverá rigidez na cobrança da dí
vida envolvida pela área 

O SR. VILSON KLEIN0BJNG- Mas é via ICM. 
t vinctAado ao ICM. 

O SR. JOSÉ SERRA- Se o Presidente e os di
retores são nomeados pelo governador, como eles 
vão fazer seqíleslro de ICM? Essa é a questão. Do 
ponto de vista político, cria-se um problema, Mesmo 
no caso de instituições federais, também ser!!O exerci
das pressões politicas. Vamos olhar os dois lados. V. 
ExA tem um lado que é corret> e tem também o outro 
lado. Isso vai se prestar à pressão política e, provavel
mente. essas pressões terão afgi.ITl resultado. 

Essa é a questão fundamental, Sr. Senadoi. · Ape
nas para ~o outro lado do. <!SSunlo de algo que 
se fosse exarrinado apenas do pontl de vista econô
mioo, estritamente, v. Ex" teria Ioda razão. 

O SR. VILSON KLEINOBING - Ministro, o que 
me preocupa é que- tem banco emprestando para 
uma prefeitura, em I.ITl mesmo dia, a 5% e para ou-
traa7%. . 

O SR. JOSÉ SERRA - A Prefeitura não pode 
tomar isso. 

O SR. VILSON KLEINOBING- Antecipação de 
receita? 

O SR. JOSÉ SERRA - Não deve fazer nesse 
caso. 

O SR. VILSON KLEIN0BJNG - Estou queren· 
do dizer que essa diferença de 2% é outra coisa 
Não é custo de dinheiro. Em banco pCbfico isso rião 
existe. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Ministro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Senador, muito rapi
damente, V. ExA falou uma frase a qual atribuo gran
de impor1ância nessa sua última intervenção. V. &a 
me disse que se esta Casa puder ser o instrumeniO 
para a redução de juros, ela está preparada e esta 
Comissão em particular. 

Diria que pode, pode sim. 5abe qual é a me
lhor maneira que esta Casa pode contribuir, ser um 
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- 1nstrumentó eíetiiro para redução acelerada <los juros? 
É aprovando a reforma administrativa da.Previdência, 
aprovando a legislação de imposto de renda de pes
soa juridica, aprovando o EPU, aprovando esse con
junto de reformas ql.Je aqui está, contriluindo para 
equacionar o problema das finanças plb6cas, governo 
federal e estadual. Quão mais ~idarnenle caminhar
mos nessa direção, mais rapidamenle as taxas de ju
ros chegar{lo ao seu nível normal. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Senador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO M!;LO- Sr. Presidenle, Srs. 
Senadores, Srs. Ministros. em primeiro lugar quero 
dizer que não me senti nem um pouco alcançado 
pelos comentários em relação aos governadores do 
passado, cada um nós sabe como egiu, como aluou 
e cada um nós sabe até onde vai a responsabilidade 
que possa ter lido. A única coisa que a discussão 
me causou foi a tentação de deixar de fazer a per
gunta principal e entrar pela vertenle da discussão 
dos problemas estaduais, particularmente a respon
sabilidade que teve o governo federal ao longo de 
muito tempo na criação. na imposição aos governos 
estaduais de condutas, que, na realidade, foram as 
responsáveis pelo crescimento brutal da máquina 
dos Estados. Quer fazer programa de turismo, faça 
sua embratur estadual; quer dar assistência técnica, 
faça sua embrater, sua embrapa, e assim por dianle. 

Mas eu não queria entrar por essa vertenle, 
porque, na verdade, penso que real mente o Gover
no Federal conduz, e aqui estão dois dos mais im
portantes protagonistas desse processo, uma revo
lução neste país, uma obra que avança celeremenle 
na mudança da arquiletura da nossa realidade, e o 
fato de existirem problemas hoje apenas nos suge
rem que são problemas que precisam ser resoMdos 
hoje, para serem substituídos pelos de amanhã 

Agora, a questão que viemos discutir hoje, que 
é a questão do endividamento dos Estados, ela me 
preocupa num outro sentido. 

Disse muito bem o Ministro Malan, por exem
plo, que um Estadg que tenha mais de 1 00% da sua · 
receita comprometidos com a folha de pagamento, 
se for perovada a sua dívida ele se endivida no mês 
seguinte. lnversamenle, um Estado que tenha, como 
é o caso do Estado de São Paulo, que tem a maior 
importância económica e política no País nesse mo
mento, um Estado que tenha, como ouvi o Secretá
rio de Fazenda daquele Estado comunicar a esta 
Comissão, uma despesa mensal de juros que é de 
R$200 milhões acima da arrecadação do Estado, 
também se a despesa pública do Estado de São 

Paulo for reduzida para zero, a manutenção desse 
· nível de comprometimento.com os juros não permiti
rá que o problema seja resolvido. 

A grande questão, portanto, é que precisa
mos, mais que afirmativas de que essa reforma e 
aquela outra reforma vão resolver o problema, de 

-u-m pouco mais de profundidade nesse assunto, 
para nos convencermos disso, porque no nível de 
lealdade e de franqueza com que a conversa, a 
exposição, o debate tem fluido, sinto-me encoraja
do a dizer que fico temeroso de que, por exemplo, 
se aprovarmos a reforma tributária será que esta
remos mesmo resolvendo o problema apenas do 
Goverrio Federal? Será que estaremos conseguin
do ao menos resolver o do Governo Federal? Por
que a proposta de reforma tributária que contém 
um fundo social de emergência, que podia se cha
mar de reserva de contingência, que contém um 
pedido de autorização para empréstimos compul
sórios, só por isso já sugere um certo componente 
de incerteza em relação à possibilidade de suprir o 
Governo Federal dos recursos de que necessita. 
Visto isso, ao lado da presença de um Ministro lu
tando bravamenle por um imposto que não está in
cluído na reforma tributária e que ele considera es
sencial para a realizar a sua obra, temos dúvid_as 
crescentes no espírito. 

E, finalmente, será que essa reforma tributária, 
além de resolver o problema do Governo Federal, 
resolve o dos Estados e Municípios? Não estou dis
cutindo se ela melhora ou piora, é que nós somos 
Senadores da República e é de nossa responsabili
dade cuidar de todos os extratos do Estado brasilei
ro. Se não estivermos diarrte de soluções concretas 
para os problemas dos Estados e dos Municípios, 
não poderíamos, responsavelmenle, embarcar numa 
proposta e simplesmente dizer à nossa consciência 
que estamos aprovando essa proposta porque foi 
essa que surgiu. 

Mas. tenho certeza, conhecendo como conhe
ço a competência e a seriedade das pessoas que 
estão aqui no dia de hoje, de que essa tranqüilidade 
virá à medida em que se aprofundar a discussão en
tre o Congresso e as autoridades da área económi
ca. Queria concluir dizendo, sobretudo ao Ministro 
Malan, não propriamente ao Pa~amentar que é o Mi
nistro José Serra, mas, sim, ao Ministro Malan, o 
Congresso Nacional não faltou ao governo na reali
zação da imensa obra que está oferecendo à socie
dade brasileira Tenho impressão, pelo que ouço e 
sinto nesta Casa, que o Congresso Nacional poderá 
querer mais informações, poderá querer conversar 
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mais, poderá querer debater mais, mas o Congresso 
Nacional não faltará nas etapas que estão por vir. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -. Mli
to obrigado, Senador Geraldo Melo. 

Com a palavra o Ministro José Serra. 
O SR. JOSÉ SERRA - V. Ex" disse que os pro

blemas dos Estados, parte deles ou o essencial, fo
ram induzidos por indução, no passado, do Governo 
Federal. É possível. Isso tem inclusive peso da ótica 
de pessoa jurídica 

Lembro-me quando chegamos ao governo de 
São Paulo, em 83, que sempre havia a tentação de 
dizer: não, foi o governo passado. Mas, infelizmente 
governo é pessoa juridica, não é pessoa Infelizmen
te, porque se fosse pessoa física seria mais fácil se 
desentender de problemas, de C0"1JI'Omissos que 
vêm do passado. 

Por outro lado, isso, digamos, do ponto de vista 
objetivo, com relação ao perfodo recente, jâ perde 
menos força. As tabelas foram distribuldas, dei inclu
sive os dados a respeito das mudanças feitas na 
Constituição que, efetivamente, deram um reforço 
extraordinário para Estados é municípios do ponto 
de vista de receitas. Mas isso não teve correspon
dência no resultado final - não me refiro aos primei
ros anos nem nada - na situação de eqlilibrio finan
ceiro dos Estados. A meu ver, a origem, inde
pendentemente de pessoas, estava em disposilillos 
que a própria Constituição consolidou ou inovou na 
parte administrativa. EliminararrH!e penosos fatores 
de ajuste que existiam no passado; tomaram mais 
rígidos. Essa é a questão essencial, inde
pendentemente de pessoas. Mas é claro que há di
ferenças de desempenho, as quais têm influência no 
que acontece. Portan1o, esse é o ponto central das 
propostas !lo Governa. 

V. Ex~ pergunta se a reforma tribulária resolve 
o problema do Governo Federal, de Estados e Muni
cípios. Não, não re.solve, até porque a reforma tribu
tária não se destina a aumentar a receita. A carga 
tributária efetiva no Brasil, neste ano de 1995, inde
pendentemente desta ou daquela estimativa, estâ no • 
nível mais alto da história; é comparável ou pouco 
superior a de 1990. O ano de 1990 não vale como 
ano de comparação, porque houve o IOF sobre pa
trirnônio, que, constitucional ou não, representou 
uma parte fundamental da receita e, portanto, trouxe 
um aumento, um pico artificial na receita, comparati
vamente a um padrão normal. Mas neste ano, sem 
nada, sem o IPMF, que caiu-em janeiro, atingimos 
'um nível mais alto. 

Agora, não há reforma tributária para aumentar 
essa receita. O Brasil não precisa aumentar essa re
ceita, com esta ou com aquela inovação na Consti
tuição. O que precisamos é de simplificar o sistema 
tributário, aumentando a sua eficiência e, inclusive, 
aumentando a receita, mas não pelo aumento da 
carga nominal, não pelo aumento de alíquotas; na 
verdade, é preciso si!!lllificar e arrecadar melhor. 

A reforma trillliária não é parte ativa do ajuste 
fiscal, que está mais voltado para o gasto. As vezes, 
isso é difiCil de passar, até porque, no BrasH, passou a 
se confundir reforma fiscal com reforma tnbutária Na 
verdade, fiscal tem a ver com receita e com despesa 

V. Ex" menciOna o caso da contribuição social, 
não contida no projeto de reforma tnbutâria A parte 
que é afetada pela proposta de reforma tributária é a 
dos impostos. Não fizemos propostas sobre contri
buições sociais. Há uma reforma tributária, que até 
con1ou com a participação da área econômica, em
butida na proposta da Previdência; quando se llomo
genelzam as bases do COFINS, do PIS, permitem
se alíquotas diferenciadas. 

Essas coisas são muito importantes com vistas 
ao futuro, uma vez que esses imposfos hoje fazem 
tâbula rasa da ponto de vista de alíquotas. É juridi
camente discutivel a possibilidade de diferenciação 
de alíquotas, a qual é muito importante para o futuro, 
quando se pensa em não castigar ou em castigar 
menos, com tributos, determinados setores da ativi
dade econômica 

Agora, a questão da contribuição social res
ponde a um problema de o!Jira natur~ que é a 
gravidade da situação da saúde. 

V. ExA falou algo que é muito correto: toda vez 
que resolvemos um problema, aparece outro. Tam
bém se não fosse assim, estarramos no topus ura
nus de Platão, no paralso. Toda vez que se resolve 
um problema, aparece outro. Isso ocorre na vida 
pessoal e, com mlito mais intensidade, na vida pú
blica As coisas não evoluem perfeitamente como se 
gostaria. O mundo não é heger.ano. O mundo é mo
vido pela razão, mas, infelizmente, não é construido 
inteiramente pela razáo. Então, às vezes, há imPer
feições e problemas. Há questões que prefeririamos 
que não existissem, mas que existem e que deman
dam soluções. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 
peço a palavra somente para fazer um breve ct~men
târio sobre a intervenção do Sr. Ministro José Serra 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Con
cedo a palavra a V. Ex". 
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O SR. GERALDO MELO- Sr. Presidente, ape
nas gostaria de esclarecer, se já não tiver ficado cla
ro, que, quando me refiro ao fato de que devemos 
resolver os problemas de hoje para enfrentar os de 
amanhã, estou querendo dizer que o fato de haver 
problemas hoje não significa nenhuma ineficiência, 
nenhuma incompetência, nenhuma barbaridade co-. 
metida pela gestão da política econômica 

Estamos querendo levar este País para partici
par das sociedades do Primeiro Mundo. Estamos 
querendo ir para onde? Para o Nirvana? Lá tarnbén1' 
há problemas. Acontece que a natureza dos proble
mas muda. Todos os países do Primeiro Mundo têm 
os seus problemas, embora diferentes dos nossos. 
Quando chegarmos ao Primeiro Mundo, haveremos 
de ter problemas do mesmo modo. 

"Então, o falO de haver problemas hoje não signi
fica que tenha havido erro de alguém; significa que são 
os problemas de hoje. Estes problemas. ao serem re
solvidos, darão lugar aos problemas de amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Com 
a palavra o Sr. Ministro José Serra 

O SR. JOSÉ SERRA - Senador Geraldo Melo, 
inclusive, gostaria de falar da minha experiência 
pessoal no caso dos Estados. ___ •· 

Quando trabelhei no Governo de São Paulo, 
deixamos o Estado com déficit zero. O BANESPA fi
cou concorrencial, competindo com o ltaú e com o 
BRADESCO, como banco de varejo. Deixamos 
ãreas, como a da Saúde, com 1 O% do orçamento. A 
ãrea social foi enfatizada. 

Na verdade, o trabelho de austeridade não é 
contraditório com a eficiência, com o 'desenvolvimen
to. Agora, a democracia press~ alternancia Isso 
é essencial. Na verdade, dentro desSa alternância, 
alguns tiveram mais sorte e outros menos sorte. 

Mas uma coisa é inegável: há problemas de 
fundo. E V. Exª se dá conta disso. Por exemplo, em 
São Paulo, quando eu participava da administração, 
a SESP tinha uma oívida externa de 4 bilhões, sem 
que tivesse, de faia, investido alto em componente 
importado; no máximo 1 O% dos investimentos da 
SESP eram importações, porque o que prevaleceu, 
nos anos 70, foi uma indução federal a que os Esta
dos pegassem financiamento externo para resolver 
problemas de balanças de pagamento. Como houve 
duas maxidesvalorizações, em dezembro de 1979 e 
em fevereiro de 1983, a dívida da SESP, que na 
época era em cruzeiros, cresceu verticalmerrte. A dí
_vida em dólar, traduzindo em cruzeiros, aumentou 
60% somente devido a essas duas maxidesvaloriza
_ ções. Essa é a típica conseqüência federal para uma 

-política estadual, em relação a qual o Estado não ti
nha maior responsabilidade. Mas aí estamos todos 
no mesmo barco, na mesma nave, e não adianta di
zer que fulano fez ou não fez, porque, infelizmente
não poderia ser de outra maneira - Governo é pes
soa jurfdica em todas as esferas. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) -Con
cedo a palavra ao Sr. Ministro Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Senador Geraldo Melo, eu não poderia concor
dar mais com V. Ex'! quando disse: "Problemas, nós 
sempre os teremos! Na verdade, a resolução de al
guns problemas faz com que outros surjam". V. Ex'! 
tem toda razão quando diz que isso ocorre em qual
quer parte do mundo. Aquela idéia de que haverá 
um nirvana, em que todos os problemas serão resol
vidos e em que viveremos num mar àe tranqüilidade, 
é uma quimera, que, infelizmente, ainda existe no 
imaginário de alguns. 

A sua observação foi boa e serviu para mõstrar 
que a aventura humana não prescinde dos problemas. 

Gostaria também de comentar aqui sobre a 
poesia das palavras do Ministro José Serra, quando 
este diz que "o mundo é movido por uma mistura de 
razão e paixão e não apenas pela razão". Nessas 
ques!Oes. como em outras, também não poderia 
concordar mais com o Ministro José Serra Espero 
sempre que a razão não seja obscurecida pela pai
xão, como não tem sido na nossa discussão. 

Penso que a responsabili~ do Governo Fe
deral em relação à situação dos Estados é um ponto 
importante da nossa discussão. O Ministro José Ser
ra deu alguns exemplos aqui. Penso que, assim 
como a solução dos problemas tem que ser compar
tilhada. a geração dos problemas também é, às ve
zes, compartilhada. Talvez, seja um exercício estéril, 
a esta altura, procurarmos atribuir responsabilidade 
em termos de pesos relativos. É importante termos 
uma visão equilibrada, como é a sua, do processo 
através do qual chegamos à situação a10a1: 

Queria não me estender demais - penso que o 
Ministro José Serra já respondeu a todas as suas 
colocações-, mas gostaria de fazer um comentário 
sobre a questão do endividamenlo dos Estados e 
sobre os dados mencionados por V. Ex'! aqui a res
peito de um Secretário de Fazenda 

É verdade - jã o disse o Senador Esperidião 
Amin - que os gasios com o pessoal passaram de 
R$520 milhões para R$920 mühões por mês. Esse 
crescimento de um ano para o outro é expressivo. S. 
Ex" disse que a despesa mensal de juros eras~r. _ 
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Esses gastos com o pessoal, os R$920 milhõ- trouxe um beneffcio enorme para o País - todos nós 
es pór mês, são reais; esses gastos vieram para fi- reconhecemos e lutamos para que ele prospere, 
car e se reproduzem e crescem vegetativamente ao pois é fundamental para a sobrevivência e o futuro 
longo do tempo. Os juros da dívida mobiliária não do Brasil - deixou seqüelas também, porque, de um 
estao sendo pagos e, com isso, são acroados e modo geral, todos os Estados brasileiros estao com 
compõem o principal, mas não representem um gas- dificuldades, todos - uns em menor volume, outros 
to efetivo mensal da mesma natureza que é o gasto em maior volume. 
efetivo mensal com pessoal. Apenas gostaria de lem- Quero lembrar rapidamente a questão. por 
brar essa questão. Esses juros têm um efeito sobre a ex~o. dos produtos agrícolas que sofreram com 
dívida, que aumenta em ft.riÇ!io dos juros que não são o Real ..• 
pagos e que se incorporam ao principal. Mas um gasto O SR. JOSÉ SERRA - Há uns dois ou três 
efetivo de juros não está sendo realizado. que não estão, mas não vou dar os nomes, porque 

A respeito da refonna tributária, penso que o Sr. senão eles vão achar que somos contra, quando di-
Ministro José Serra já respondeu a essa questão. zemos que não estão em clilicUdade. 

Gostaria de concluir, clzendo que concordo O SR. CARLOS BEZERRA - A questão dos 
com V. ~quando disse que o Congresso não fal- prod~ _agrfcolas, por ex~. no setlr primário: o 
tou e não faltará- registrei e stblinhei isso- com a setor primário foi altamente afetado pelo Real; howe 
sua participação no processo de reronnas em ct.rSO. urna coi'Jllf1!Ssão de preços, queda nos preços, howe 
Espero que as suas palavras encontrem eco junto aos problemas intemacianais em relação a alg~.m produ-
corações e mentes dos Srs. Senadores e Deputados tos. mas na grande maioria dos casos os problemas 
presentes e ausentes da nossa conversa de hoje. são internos. Isso afetou a receita dos Estados. · 

Quanto ao aprofundamento do ãlálogo, acho Já falaram aqui três senadores a respeito des-
que já demos re~eradas demonstraçOes - o Ministro se assunto, mas quero reforçar: trata-se da questão 
Serra e eu - da nossa disposição para passar aqui o da refonna financeira do País. Fala-se muito da re-
número de· horas que for necessário. Estive aqui fonna administrativa, da refonna tribu1ária, mas a re-
quinta-feira passada d1J811te quatro horas; hoje es- fonna financeira sempre fica em último lugar. 
tou aqui, venho amanhã de novo, venho quinta-feira O que o Brasil gasta com juros para rolar essa 
de novo e ficarei o tempo necessário para esse diâ- dívida interna. •. Se tivéssemos investido esse mon-
logo, ao qual nós todos atribuímos tanta importância tanta, acho que esse País mudaria de uma hora 

O SR. GERALDO MELO - Gostaria de agra- para outra - aplicando esses recursos em investi-
decer ao Ministro Malan e ao Ministro Serra e dizer mentes. 
que realmente acho que não é hora de estarmos Estamos promovendo a concentração de ren-
procurando culpas nem culpados. Há um problema da, a concentração de riqueza Quer dizer, estemos 
que precisa ser resolvido. Então, é mãos à obra, va- fazendo a mesma política que os generais fizeram 
mos tratar de resolvê-lo. durante vinte anos e é nisso que não concordo com 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Pe- O Presidente Fe111811do Henrique Cardoso. Ele é um 
diria aos Srs. Ministros e aos Srs. Senadores que homem que veio para fazer outra coisa no Bras~. com 
tentassem ser breves, porque senão será mLito diff- outra conceiJção política Ele deve ao País a mudança, 
cil terminarmos a esta sessão antes da sessão do fazer urna refonna financeira condizente com as nos-
Senado. sas necessidades, com a nossa realidade. 

Com a palavia o Senador Tootonio Vilela Aho. As perguntas que eu faria rapidamente seriam 
o SR. VILELA FILHO _ Abro mão da minha as seguintes. Ao Ministro Malan: como ele veria a in-

inscrição, Sr. Presidente, devido 80 adiantado da efusão de algumas parcelas da divida da administra-
hora ção indireta, honrada pelos T escuros estaduais, no 

lime de COJ11lromelimenfo vigente - esse é o tal li-
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com m~. E a questão da dívida mobiliâria? Como eleve-

a palavra o Senador Carlos Bezerra. ria a questão da securilização dessa dívida mobifiâ-
0 SR. CARLOS BEZERRA -Teria várias con- ria, que é dos problema mais graves dos grandes 

sideraçOes para fazer, mas serei breve. Estados. Hâ outras ques!Oes emergenciais que ai-
Na arlálise que o Ministro Serra fez sobre a in- guns Estados têm, V. Ex"- sabe disso, que poderiam 

fluência do Real na sbção dos Estados e Municí- ser resolvidas através de empréstimos a esses Esta-
pios há uma certa incoerência, porque o Real, que dos com outro perfil de pagamento. Para fazer esse 
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ajuSte, estabeleceria-se um impedimento de riova 
contratação enquanto isso não for saneado - acho 
que poderiamos colocar essa· condição: fazer esse 
empréstimo com o impedimenfD de novos emprésti
mos desse tipo até que se saneie essa questão nos 
Estados. 

Por último, a questão que apresento ao Minis
tro Serra: o Governo garante que os Estados e Mu
nicípios vão ganhar com a reforma tributária Ouvi
mos todos os secretários de planejamento dizendo 
que vão perder recursos, inclusive o Secretário de 
São Paulo, que estava aqui. Achei que São Paulo 
poderia não perder, mas ele foi incisivo: disse que o 
Estado de São Paulo perde com a proposta de refor
ma tributária apresentada Está havendo uma con
tradição entre o que pensa o Governo e o que pen
sam os governadores. Precisamos dirimir essa dúvi
da urgentemente, porque a reforma tributária, para 
mim, também é urgentíssima Essa dúvida não pode 
persistir, porque os secretários de fazenda, os se
cretários de planejamenro foram incisivos com rela
ção a isso. 

Por último, Ministro Malan, é urgente resolver
mos essa questão, principalmente para alguns Es
fados, que estão ingovemáveis, totalmente ingo
vemáveis. 

Sei que o Presidente, desde o início do ano, 
está cobrando uma solução para esse problema -
ele nos disse, certo dia, no gabinete, que iria pedir à 
Fazenda para resolver esse problema. Isso aconte
ceu há meses, a coisa está caminhando, e este mês 
de outubro é um mês fatal - não digo nem outubro, 
até a primeira quinzena deste mês temos de encon
trar soluções concretas para alguns casos. 

Cito o caso de Alagoas, que é um caos total. 
O Governador está com problemas inclusive pes
soais em função disso. É o caso do Mato Grosso 
também, que se encontra em situação·semelhante 
a de Alagoas. 

Teriarnos que ter imediatamente, até o dia 15 no 
máximo, uma solução. Esses problemas são ri1ais fá. 
ceis de resolver do que os dos grandes Estados. 

Basicar'nente seriam essas as questões que 
gostariamos de apresentar. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda)- Com 
a palavra o Ministro Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA - Com relação à questão 
tributária: na verdade, a análise de múros é estática, 
razão pela qual chegaram a essa conclusão. A mé
dio e longo prazo todos ganham: a União, os Esta
dos e os Municípios. Por quê? Porque hoje temos 
dois impostos, o ICMS e o IPI, e uma fiscalização, 

uma para cada um, inclusive com dificuldades de fis
calização na fronteira 

Com a mudança, teremos um imposto e duas 
fiscalizações. PortanfD, haverá uma melhora clara 
nesse aspecto. A curto prazo há um problema, lógi
·co que há um problema, porque não tributar bens de 
capital, exportações de produtos primários - produ
tos manufalurados já não se cobra hoje - e insumos 
agrfcolas cria um problema a curtíssimo prazo de re
ceita Essa é a visão estática. 

Por isso é que preconizamos, previmos um 
fundo de compensação, que deve ser trabalhado 
aqui no Congresso. Nosso intuito não é promover 
perdas não. Temos que trabalhar adequadamente 
essa idéia da compensação. 

O SR. CARLOS BEZERRA - Ministro, como é 
que V. Ex" veria uma proposta de retirar do Orça
menro da União 1%, suponhamos, de cada Estado, 
do que seria aplicado para um fundo para investi
mento nos Estados a longo prazo? 

O SR. JOSÉ SERRA - O que é aplicadÔ, que 
não é salário, isso e aquilo ... 

O SR. CA:iU.OS BEzERRA - Para inveStimento. 
() SR. JOSÉ SERRA - São cinco bilhões. Um 

por cento disso é cinqOenta milhões. 
O SR. CARLOS BEZERRA - EsfDu dizendo 

1% hipoteticamente, mas poderá ser um percen
tuaL 

O SR. JOSÉ SERRA - Enfim, teremos que en
contrar uma forma Isso faz parte do debate. O que 
queremos é que as coisas andem até para que pos
samos discutir seu conteúdo e negociar. 

Pessoalmente, tenho uma grande experiência 
com relação a essa maléria. Fui o relator de alguns 
capitulas da Constituição, entre eles o tributário. Ha
via um debate, uma negociação, conversas. Até 
agora isso não começou e isso é o que. preocupa 

. para esse efeito. -
Isso é quanfD à parte tributária, que V. Ex• per

guntou; as outras perguntas deixo para o Ministro 
Malan responder. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Ministro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Muito obrigado, Se
nador. 

Antes de responder as suas quatro perguntas, 
gostaria de fazer um comentário geral. V. Exª disse 
que o "Real deixou seqOelas". Senador, tal como ve
mos, nenhum país do mundo consegue passar de 
uma inflação de sooonooo% ao ano para uma infla
ção na faixa de 1% ao mês de maneira que não te- • 
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nha algum tipo de cuslo, de ajuslamen1ÍJ, de adapta
ção e de transição. · 

Consideramos que esses cusfDs não são "se
qüelas" do Real, mas fazem parte do processo de 
ajuste, de transição que es1á em curso e que espe
ramos possa levar à estabirtzação da economia 

Sobre reforma financeira, V. Ex" tem toda a ra
zão. 8a é devida, esfá em discussão no momenlo e 
estará sendo apresentada ao Congresso Nacional 
não como um grande pacote de reforma financeira, 
mas a apresentação de vários elemenlos da refor
ma, embora a nossa intenção não seja congestionar 
a agenda do Congresso, que já se encontra aparen
temente um tanfD quanlo congestionada em assun
tos mais prioritários no momento em termos de se
qüência no tempo. 

Sobre suas perguntas especificas. Como eu 
veria a inclusão de algumas parcelas de dívidas de 
empresas estatais, vale dizer de Estados, honradas 
pelos respecfivos Tesouros estaduais na definição 
do total da divida, definida como dívida contratual. 
Como V. Ex" sabe, eslamos explorando essa possi
bilidade, vendo as aberturas que existem no acordo 
tal como realizado em 1993. Existem, segundo os 
advogados que estão se debruçando sobre o assun
to, algumas possibifidades a serem exploradas nes
sa direção. Espero que possamOs caillinhar rapida
mente nessa direção. A resposta é positiva à sua 
primeira indagação. 

Sobre dívida mobiliária, deve-se anotar aqui 
aquela questão. Uma coisa é introduzir a dívida de 
uma empresa estatal na definição da dívida, outra é 
o que fazer com as receitas da empresa estatal. Se 
vamos votar a dívida, temos que ter também algum 
tipo de comprometirnenfD das receitas daquelas em
presas especificas. Sobre divida mobiliâria, caminha
remos na segt.inte direção: sã> variantes do que fize
mos com a dívida externa ou com a dívida interna •• 

O SR. CARLOS BEZERRA- Ministro, permita
me. Não sei se isso es1á sendo feito, mas basica
mente es5a dívida es1á concentrada em dois luga
res: na habitação e nas empresas de energia elétri
ca. Acho que se .tosse feito um outro tipo de nego
ciação rP.SSas duas questões localizadas, seria um 
alívio enorme em relação a essa questão. 

O SR. PEDRO MALAN - É energia elétrica, 
Senador. Já fizemos a securitização do CRC. Posso 
dizer os nomes dos Estados em que foi aprovada a 
securitização do CRC que resolve problemas de vá
rios Estados. São eles: Acre, Amazonas Paraná, 
Maranhão, Roraima, Rio de Janeiro, Rondônia, Ba
hia, Sergipe, Malo Grosso e Pará. Para todos já au-
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torizarnos a securitização do saldo de CRC. Nem to
dos foram, ainda, efetivados mas já contribt.i para 
minorar o problema no que diz respeito a empresa 
de energia efétrica e, tarrtlém nessa questão da ha
bitação a que v. Ex" se referiu e estamos procuran
do equacionar. 

Sobre a dívida mobiliária, já falei aqui, não pos
so entrar em detalhes mas iremos caminhar para 
algo que é uma variante do que fizemos na dívida 
externa ou na pnlpria dívida contratual com prazos 
mais longos que, no momento, es1á sendo discutido. 

Sobre AROS já conversamos bastante. É uma 
Qll6SfãO que nos preocupa devido ao custo da ope
ração e a sua natureza de cur1o prazo e as razões 
que levam as operações de casos, geralmente pa
. gamenlo de folha do mês corrente. É algo preocu
pante. Sobre as questões ernergenciais anotei a su
gestão de V. Ex" sobre em préstimos de reestrutura
ção financeira de caráter emergencial. Temos manti
do conversas com o Banco Mundial e o BID a esse 
respeito porque fizerem esse tipo de emprêstimo no 
caso de províncias na Argentina, recentemente. Te
nho mantido conversações com eles nessa direção. 

Obviamente, estã aqui anotado em letras 
maiúsculas a sugestão de V.Ex" de que haveria o 
impedimenlo de novas contratações enquanto que 
esses eventuais emprêstimos não tivessem sido sal
dados. 

Sobre seu último ponlo na urgência da resolu
ção desses casos mais prementes posso afirmar 
que depois da reunião realizada no Palácio da Alvo
rada, na semana passada, com a presença de cinco 
ou seis Governadores, hoje, teremos conversas com 
mais quatro ou cinco e vários daqueles que V. Ex" 
mencionou. Ou o contafD já foi mantido ou irá reali
zar-se ainda hoje. Estamos cientes do caráter emer
gencial que essa questão se coloca para alguns Es
tados dentre os quais V. Exª aqui mencionou. 

O SR. !)RESIDENTE (Güberto Miranda) - Conce
do a palavra ao nobre Senador Beni Veras.(Pausa) 

S. Ex" desiste. 
Concedei a palavra ao nobre Senador Joel de 

Hollanda 
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Ministro, não 

é suficiente racionalizarmos as despesas dos Estados 
e equacionarmos a questão da dívida Uma providên
cia mLifD importante poderia ser Jornada no sentido ele 
ampliar a receita dos Estados, basicamente, das Re
giões Norte, Nortfeste e Cen1ro-Oeste. 

Observei uma atividade de fundamental impor
tância para essas três regiõ~: o turismo. Hoje,. la-
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mentavelmente, deixamos de ser uma Nação recep
tora de turismo para sermos exportadores de turis
mo. Isso se deve, sobretudo, ao tratamento desigual 
que está sendo dado ao turismo doméstico e o turis
mo internacional. Enquanto este último está finan
ciando em dez e até vinte e quatro vezes as parce
las de passagens aéreas e despesas no exterior, 
hospedagens, etc internamente isso só pode ser fei
to em até no máximo em três vezes. Aquelas três re
giões estão se ressentindo enormemente da queda 
de turismo e está se refletindo no nível de emprego, 
da hotelaria, nos setores ligados ao turismo. 

Concretamente, indago de V. Ex" se não está 
na hora de um certo afrouxamento na restrições de 
crédito para as passagens aéreas e pacotes turísti
cos de forma a beneficiar essas três regiões que in
vestiram no setor turismo e, agora, estão competin
do de forma bastante desigual com o turismo inter
nacional a ponto de uma auloridade, de um consula
do· afirmar que é lamentável as filas que estão se 
formarÍdo pelas madrugadas e pelas manhãs para 
irem ao exterior quando no Brasil hã tantos destinos 
turísticos e tantas áreas que poderiam ser explora
das e o que estamos vendo é o brasileiro ir para o 
exterior em função do financiamento em vinte e qua
tro vezes publicados pelos jornais. Com parcelas de 
quarenta ou cinqOenta dólares pode-se ir ao exterior 
em detrimento do turismo interno que economiza di
visas, gera empregos, renda e mais impostos. Não 
se trata mais de viagens de lazer e, sim, de com
pras. Não obstante, lodo o esforço que o Dr. Everar
do Maciel está fazendo no sentido de racionalizar a 
questão da fiscalização nos aeroportos os que estão 
retomando do exterior não estão trazendo mais ma
las mas, verdadeiros mini-containers de produlos 
adquiridos no exterior. O que nos preocupa muito 
porque são dMsas que lâ ficam. 

Então, Ministro, indago concretamente: não 
está na hora de afrouxamento dessas limitações, 
dessas restrições ao crédito para o turismo interno? 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Ministro José Serra. 

O SR. JOSÉ SERRA - Curiosamente, outro 
dia, um Depulado passou-me uma revis!a que, 
numa página de propaganda de uma agência de tu
rismo de Brasma constava a oferta de passagens 
em dez vezes para Miami; passagens para Porto 
Seguro e um outro lugar do Nordeste, que não me 
recordo no momento, em três vezes. De posse da 
reportagem, pedi à minha assessoria ir até a agên
cia verificar o porquê disso. É intrigante a oferta. E 
descobri que quem está financiando é o cartão de 

crédito, o qual prefere financiar com um prazo maior 
a ida para o exterior porque com ele serão feitas 
despesas. Hâ outras despesas amarradas no paco
te. No caso da pessoa que pretende ir a Porto Segu
ro, essa não gastará com o cartão de crédito. Hã de
sigualdade. 

Tem razão V. Ex" em seu raciocfnio. Não se 
trata de ãiSCriminar o turismo externo, mas dar maior 
condição de competitividade em termos de financia
mento naqwlo que for possível. 

O outro problema se refere aos custos de via
gem. Uma passagem para Porto Seguro é mlito 
cara, independentemente do financiamento, compa
rada com uma viagem para Miami. Hâ urna questão 
de comparação muito clara de companhias aéreas, 
etc Este é um assunto sobre o qual temos que nos 
debruçar, e não apenas o Prodetur, que é um exce
lente programa, que na verdade é um eufemismo para 
obras ubanas, de saneamento, etc, é um programa 
turístico mas que bale na infra.e;trúua. É muito im
portante para.o Nordeste; é fundamental e pretende
mos reforçá-lo, viabilizá-lo e arllJiiâ-lo no futuro, ele, 
que é o financiamentl do Banco lnteramericano. 

É preciso, também, olhar para as outras condi
ções de cUS1os de deslocamento do turis!a, hotéis e 
tudo o mais, que, efetivamente, são muito caros. Há 
poucos pacotes. Essa é uma área - e V. Ex" tem 
toda a razão - merEIC!l toda a ênfase e será mlito 
bei!Hiindo um esforço, por parte do Congresso Na
cional, de um trabalho nessa direção. Na verdade a 
pergunta era para o Ministro Malan, mas apenas 
quis responder exatameniE\_porque livll a curiosida
de de saber a razão de haver essa diferença. Pedi 
ao meu pessoal comparecer à agência e, nesse 
caso, e descobriu-se que era por causa disso. 

Não é uma proibição de financiamento de três 
meses e pennitindo outro de dez. É o próprio cartão 
de créãrto que proporciona essa modalidade. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Permita-me? 
Eles alegam que não existe disponibilidade de finan
ciamento para essas viagens internas. As próprias 
agências de turismo utilizam o cartão de crédito in
temac:ional, que financia a viagem em até vinte e 
quatro vezes. Mas, não tem recursos disponíveis 
para financiar internamente. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - Com 
a palavra o Sr. Ministro Pedro Malan. 

O SR. PEDRO MALAN - Essa q~ foi tra
zida ao meu conhacimento pelo Depulado Jacl<son 
Pereira poucos dias antes do seu falecimento - que, 
aliás, foi uma perda irreparável para esta Casa. Eu · 
jâ havia pedido que fosse feito um estudo a esse · 
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respeito, do que era possível ser feito de coisas que 
estão no âmbito do Ministério da Fazenda, e irei co
brá-los assim que retomar. 

Tem toda a razão V.~. quando diz que exis
te uma clara vantagem comparativa, em particular 
nos Estados do Nordeste, para explorar o turismo, 
que é uma indústria de enorme potencial na região. 
Observei que o Ministro José Serra manifestou o 
seu interesse em viabilizar os recursos de contrapar
tida do PRODETUR, o que a meu ver seria um grart
de estímulo a essa atividade na região. 

Sobre a questão da análise comparativa que 
me foi enviada pelo Deputado Jackson Pereira, de 
condições de financiamento de viagens ao exterior e 
turismo interno, há em andamento, no Ministério da 
Fazenda, uma análise sobre isso. Qualquer subsídio 
mais concreto que V. 8ª possa nos encaminhar seria 
extremamente bem-vindo. t um ponto da maior im
portância, em particular, para a região de tão grande 
potencial. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
• estou encaminhando a V. E#, para exame da Co
: miSsão de Asstrtos Económicos, a proposta de re
forma tributária que o Partido dos Trabalhadores di
vulgou ontem. Igualmente, estou encaminhando aos 
Minisfros Pedro Malan e José Serra proposta esta 
que dá grande ênfase aos eixos de melhor distribui
ção da renda, justiça social, ataque frontal à miséria 
e, sobretudo, propostas de corroate a evasão fiscaL 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Miranda) - A 
Comissão irá passar uma cópia do frabalhó otereci
do por V. ~a todos os membros da Comissão. 

A Comissão agralece a presença dos Ministros 
José Serra e Pedro Malan pela excelente exposição 
que fizeram e não deixaram nenhuma dúvida para os 
Srs. Senadores. Muito oi:JrigOOo Srs. Ministros. 

Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reuniao às 13h39min.) 

Ata da .166ª Sessão Não Deliberativa, 
. . em 1 o de outubro de 1995 

1.11. Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql\ Legislatura 
Presidência dos Srs.: jo$é Sàmey, Júlio Campos, Mauro Miranda, 

Va/mir Campelo, Joel de Hollanda e Em Dia Fernandes 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)·- Declaro 
aberta a sessã:l. 

Sob a proteção de Deus; i icianos nossos tJaba. 
lhos. 

O Sr. 12 Secre1ário em exercício, Senador Val
mir Campelo, prOcederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte: 

EXPEDIENTE 

AVISO 
DE MINISTRO DE ESTADO 

N9. 1.409/95, de 4 do corrente, do Ministro da 
Justiça, referente ao Requerimento n<> 927, de 1995, 
de informações, do Senador Lúcio Alcantara. 

AS informações foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerente. 

O requerimento vai ao Arquivo. 

OÁCIO 

DE MINISTRO DE ESTADO 

N9. 789, de 6 do corrente, do Minislro do Plane
jamento e Orçamento, referente ao Requerimento ~ 
1.041, de 1995, de informações, do Senador Gilber
to Miranda. 

As informaçOes foram encaminhadas, 
em cópia, ao requerenta. 

O requerimento vei ao Arquivo. 
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OFÍCIO 

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N~ 312195, de 9 do corrente, comunicando o ar
quivamento do substitutivo do Senado ao Projeto de 
Lei da Câmara nº- 54, de 1989 (nº- 1.076/88, naquela 
Casa), que dispõe sobre a admissão de portadores 
de deficiência física na Administração Pública e dá 
outras providências: 

(Projeto enviado à sanção em 9-1 0-95) 
e 
NO- 313/95, de 9 do corrente, comunicando o ar

quivamento da emenda do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara nº- 180, de 1993 (nº- 1.898191, naquela 
Casa), que dá nova redação ao art. ~ da Lei. nº-
6.179, de 11 de dezembro de 1974, que "institui am
paro previdenciário para maiores de setenta anos de 
idade e para inválidos, e dá outras providências•. 

(Projeto enviado à sanção em 9-1 0-95) 

PARECERES 

Pareceres nº-s 654 e 655, de 1995, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara nº- 115, de 1993 (nº-
824/91, na Casa de origem), que regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial 

(*) - Parecer nº- 654, de 1995. Da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 

(*) - Parecer nº- 655, de 1995. Da Comissão de 
Assuntos Econômicos. 

(j - Serão Publicados em Suplemento à presente Edição 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O expe
diente lido vai à ptblicação. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -O Proje
to de Lei da Câmara nº- 115, de 1993 (nº- 824-D, de 
1991, na Casa de origem), cujos pareceres foram li
dos anteriormente, ficará sobre a Mesa. durante cin
co dias úteis, a fim de receber eméndas, nos tennos 
do art. 235, 11, d, do Regimento Interno, combinado 
com o art. 4"- da Resolução nº- 37, de 1995, do Sena
do Federal. 

A Presidência esclarece aos Senhores Sena
dores que a Comissão de Assuntos Econômicos, no 
parecer proferido sobre a maléria, rejeitou as emen
das nº-s 148 a 159, 162, 165, 167 a 169, 235, 237 e 
238, todas apresentadas por membros daquela Co
missão, nos termos do ·disposto no inciso I do.art. 
122 do Regimento Interno. Tendo em vista o que 

• dispõe o art. 124, item 1, da Lei Interna, as referidas 

! 

emendas serão consideradas inexistentes quando 
da tramitação do Projeto em Plenário. 

,O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário 
em exercício, Senador Valmir Campelo. 

São lidos os seguintes: 

OF/GAB/1/W 771 

Bras ma. 1 o de outubro de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência. indicação do 

Deputado Hélio Rosas para integrar., na qualidade 
de Titular, a Comissão Mista destinada a emitir pare-~ 
cer sobre a Medida Provisória nº- 1.144, de 29 de se
tembro de 1995, em substitt.ição ao Deputado Car
los Nelson. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência 
protestos de consideração .e apreço. - Deputado Mi
chel Temer, Líder do PMDB. 

OF. PSDB/1/W 1.648195 

Brasma. 1 o de outubro de 1995 
Senhor Presidente, 
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza 

de determinar a substituição do deputado José Aní
bal, pelo Deputado Leõnidas Cristina, como membro 
tituar, para integrar a. Comissão Mista destinada a 
analisar a Medida Provisória nº- 1.135/95. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência 
manifestações de elevada estima e apreço. - Depu
tado José Anlbal, líder do PSDB. 

O SR. PRESIDENTE (J.úlio Campos) - Serão 
feitas as substituições solicitadas. 

A Presidência convoca sessão conjunta a reali
zar-se hoje, às 19h, no plenário da Câmara dos De
putados. destinada à leitura de mensagens presi
denciais. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Há ora
dores inscritos. 

Concedo a palavra à Senadora Benedita da 
Silva S. Ex' dispõe de vinte minuflls. 

A SR~ BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores, teremos, depois de 
ainanhã, dia 12 de outubro, feriado nacional. O dia 
12 de outubro é o Dia da Criança. Nessa data. have
rá várias manifestações e comemorações, principal
mente para as crianças cujas tammas podem levá
las ao parque, comprar brinquedos. Mas sabemos 
que todo dia é dia da criança, todo dia é dia do ado
lescente. 
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Venho a esta tribuna, conhecendo, como conhe
ço, a situação do Pais, por coma dessa semana da 
criança. que vai ser comemorada em todo o Bras~. 

Relato o quadro gerar, que considero sombrio, 
da realidade dos meninos e meninas do Brasil: sua 
marca registrada é a pobreza, a miséria, o que é 
motivo da nossa inquietação. 

A Organização Mundial da Saúde apon1a o 
Brasil como um dos países com o maior índice de 
mortalidade infantil, com 32,5% de mortes por 1.000 
nascidos. Em cada 1 00 crianças que se matricúam 
no primeiro grau, apenas 22 chegam à oitava série. 
A evasão escolar no Brasil, segundo relatório da 
UNICEF, é superada apenas por dois países: Gurné 
Bissau e Haiti. Trinta por cento das crianças com 
menos de 5 anos ~resentam algum tipo de desnu
trição. Portanto, são seis milhões de crianças que 
não se alimentam de forma adequada. Mais de um 
milhão e meio de crianças e adolescentes de 7 a 14 
anos estão fora da escola. No grupo de 15 a 17 
anos, a proporção dos adolescentes fora da escola 
atinge 61 %. Nove milhões de crianças entre 1 O e 14 
anos vivem em situação de pobreza. 

Esse quadro de abandono a que estão relega
das nossas crianças e adolescentes reproduz uma 
outra sib.lação, igualmente estarrecedora: crianças 
vítimas de maus-tratos, espancamenlos, negligên
cias e abandono. Levantamento realizado na cidade 
de Fortaleza, por exemplo, revela que os parentes -
pais, irmãos e avós - são os principais agressores 
dessas crianças. Portanlo, na estrutura familiar Isso 
também acontece. É um aspecto importante para 
ser lembrado nessa data. 

Sabemos que isso acontece também por conta 
da pressão que essas fammas sofrem pelo desempre
go. Mlilos pais dividem com as crianças a responsabi
fidade pelo sustento da família. Segundo pesquisas 
que temos em mãos, crianças e adolescentes - não 
apenas em Fortaleza - estão trabalhando como escra
vos, sem remuneração e em condições péssimas de 
atendimento e de prevenção à sua saúde. 

O trabalho infantil é uma realidade no Pais. O 
trabalho infantil é um fenômeno em expansão no 
mundo inteiro e está tirando da criança a oportunida
de e a possibilidade de sonhar e de ser criança. 

No Brasil, começa-se a trabalhar cada vez 
mais cedo: aos seis, sete, oito anos de idade. O que 
me espanta, Srs. Senadores, é que tive uma vida 
exatarnente assim, e as coisas não mudaram. Aos 
cinco anos de idade, eu, menina de rua, já estava lã, 
trabalhando. Parece que é mentira, mas não posso 
aceitar o fato de que, em 1995, ocupando a tribuna, 

eu esteja lendo os dados de um levanlamento se
gundo o qual temos crianças entre seis, sete e oitos 
anos de idade que fazem o papel de chefes de famí
&a. Eslou com cinqüenta e três anos, jâ se passaram 
quarenla e oilo anos, e não é possível que ainda 
possamos constatar fatos como esse. 

O Sr. Jefferson Peres- Permile-me v. Ex" um 
aparte? 

A SR• BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. Ex". 

O Sr. Jefferson Peres - Senadora Benedita da 
Silva, ouço, com a maior atenção, o seu pronuncia
mento, porque aborda tema realmente crucial para 
este País. V. Ex'l en passant mencionou algo ml.ilo 
relevante. No fundo, Senadora, o problema do me
nor no Brasil é o problema do adullo: é a desagrega
ção dos lares pela miséria. Isso expele dos lares as 
crianças, até com a conivência dos pais, porque elas 
tém que sair cedo para s!.plementar a renda familiar; 
caso confrário, não sobrevivem. Ainda que os pais 
quisessem impedi-Ias, não poderiam. Se eles não 
têm para dar a essas crianças o mínimo para satis
fazer as necessidades básicas, evidentemente que 
os pais perdem completamente a auloridade sobre 
elas. Isso é altamente preocupante, porque é um 
problema social de fundo, e, se não começar a ser 
solucionado, realmente é de se pergunlar: o que 
será deste País amanhã, Senadora? 

A SR~ BENEDITA DA SILVA -Agradeço o 
aparte de V. Ex" 

Veja V. E# que temos um Estatuto da Criança 
e do Adolescente que até hoje não foi aplicado; e, 
quando se comenta sobre ele, faz-se com uma outra 
violência: "Não, querem é pegar esses pivetes, que 
são marginais, querem é pegar essas crianças que 
estão nos agredindo e dar pão-de-16 para elas." Tem 
é que bolar para trabalhar! Tem é que fazer isso, ou 
tem é que fazer aql.ilo. Não se pode mais punir es
ses marginais, esses assassinos, esses criminosos 
com esse Estatuto da Criança e do Adolescente". 

É isso o que estamos vendo, Senador. V. E#, 
no aparte, fala exatamente de uma preocupação 
maior, que é o amparo aos pais dessas crianças 
para impedir que elas cheguem às ruas. Isso é o 
que está faltando, e está também associado a uma 
política de desemprego. Precisamos empregar, pre
cisamos dar salários. 

V. Ex" sabe que está acontecendo o Encontro 
Nacional de Trabalhadores Mirins. São 3 milhões de 
crianças e adolescentes que trabalham, alguns sem 
remuneração, outros trabalhando mais de 40 horas 
semanais, outros sem alimentação, em locais insalu-
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bres como minas e carvoarias - inclusive já fizemos 
denúncias a respeito disso; há ainda os que vendem 
o corpo para se alimentar. É a prostituição infanto-ju
venil. 

Não estamos vendo, Sr. Presidente, uma asso
ciação entre os investimentos sociais que temos 
hoje e a educação. A escola é o maior e o primeiro 
instrumen!o de que o indivíduo deve dispor; no en
tan!o, a nossa educação está desassociada dessa 
necessidade social, dessa necessidade humana que 
é o conhecimen!o, também um instrumento para que 
o cidadão possa galgar gradalivamente a sua cha
mada escala.c!o·sucesso, e, assim, contribuir com o 
seu: conhecimento na diSputa, no mercado de traba
lho, por melhores condiÇões de trabalho e de salário. 

Então, sallemos que as nossas crianças po
bres não 11J(i~em, não têm infância; não têm a sua 
brincadeira, a sua fantasia, os seus sonhos. 

O Sr. Jefferson Peres - O rriais preocupante, 
s.- Senadora. é a reprtltll.Ção da IT1iSéria. Elas saem 
do lar e .vão. Para aS rua$ gÍUlhar a Vida com 7, 8 ou 9 
anos ooidà!Jé;:P.orisso, não vão,à~la ou saem da 
escola; por·iSso, não se educam, não se qualificam 
Amanhã, serão marginalizadas, serão peões de obra, 
enfim, ocuparãO funções menos qualificadas na socie
dade: Isso represenla a perpetuaçí'Kl da miséria. 

A SR"- BENEDITA."DA SILVA.- Tem razão V. 
Ex"-, até porque hoje.éstiunos·eiit'tirila ótitra época. 
Lembro-má; Senador'"· 'não gosto de ficar voltando 
ao passadõ,' màs são exemplos qi.ié são interessan
tes trazer para cá -, que, no meu tempo, pelo menos 
fiz o curso primário. Apesar de estar trabalhando na 
rua, apesar de viver em condição de miserabilidade, 
garanti a escola naquele rnomen!o. 

Hoje, para que. os pais possam gararitir as 
crianças· em casa, elas·não têm que ir para a escola, 
elas têm que trabalhar na rua, porque os pais não 
podem sustentá-las. Quando era Vice-Presidente da 
CPI que investigou a prostituição infanto-juvenil, 
lembro-me de que aquelas meninas com quem fala
mos tinham um sonho. Nas investigações feitas, 
elas diziam: "Não posso ver o meu irmão com fome". 
Elas se consideravam adultas, maiores, com a res
ponsabilidade de. buscar o alimen!o. 

Desta tribuna, já comentei sobre a resposta de 
uma dessas meninas quando lhe perguntamos o 
motivo que a tinha levado a entrar naquela vida. Ló
gico que nós sabíamos de antemão, mas gostaría
mos de ter o testemunho daquela menina. Foi mlito 
duro ouvi-la dizer: "Fli para essa vida quando perde
mos a última criação que tínhamos no quintal. E eu 

· atirei-me nos braços de um homem como quem se 

~ra debaixo de um trem". Para ela não havia mais · 
esperança! E ela era uma menina! 

É duro vermos, nas ruas das nossas cidades, 
meninas com suas crianças no colo. São um brin
quedo nas mãos delas, que, na realidade, também 
são crianças. 

Não podemos, porlanlo, de fonna alguma, con
cordar em que elas não tenham seus sonhos, em 
que elas não tenham suas fantasias. E isso não é 
apenas uma questão emocional, é uma realidade 
que estamos enfrentando. 

É preciso mesmo, nessa campanha que esta
mos fazendo na Frente Parlamentar em Defesa da 
Criança e do Adolescente, que possamos bater às 

. porias dos Ministérios, que possamos ouvir ~o Go
verno Faderal que vai, realmente:· reagir diante des
sa situação. E nós estaremos lá para apoiá-lo nessa 
sua iniciativa, porque a situação é realmente terrivel. 

O sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. ExA 
um aparte, nobre Senadora Benedita da Silva? 

A SR~ BENEDITA DA SILVA - Concedo o 
aparte a V. ~. nobre Senador Bernardo Cabral. 

O sr. Bernardo Cabral -Agradeço a v. Ex", 
Senadora Benedita da Silva, menos para interrom
pê-la do que para dar um testemunho. Acompanhei 
o trabalho de V. Ex" como Constituinte ao longo de 
dezanove meses seguidos. Àquela altura, V. Ex" de
monStrava sua preocupação com o menor abando
nado, com a criança carente, temas que V. ExA de
senvolveu ao longo de todo o exeroício de seu man
dato. Talvez poucos, muifos poucos, neste Paria
men!o, tenham a credibilidade para falar num SSS!Il
to tão difícil - apesar de sei menor, o ass1.11to é dos 
maiores- quanto V. Ex". Ainda há pouco, V. Ex"- re
gistraVa a sua meninice, o fato de ter conseglido 
completar o primário, apesar das ãlficuldades; mas 
v. Ex•, Senadora Benedita da Silva, dispõe de um 
diploma maior, que lhe foi conferido pela universida- · 
de da vida. Foi através dela, do seu sofrimento, da 
sua caminhada, das suas dificuldades, do carrossel 
das decepções em que pas;;eou que V. ExA chegou 
até esla tribuna. E hoje, às vésperas do Dia da 
Criança, V. Exª aborda esse tema com aquilo que 
milis engrandece o politico, a credibilidade. V. ExA 
não ocupa a tnbuna para fazer cena num discurso 
previamente preparado, como se fossem passos de 
dança devidamente entre os seus colegas combina
dos. Não. Nem pela manhã, quando V. ExA esteve 
comigo, ressal!ou que ia ocupar a tribu1a para. um as
sunfo desta magnitude. Quero fazer um ponkl de refe
rência na criança Benedita de ontem, para me fixar na 
Senadora Benedita da Silva de hoje. As premissas do 
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passado de V. ExA a credenciam, Senadora Benedl
ta da Silva, para falar no assU'l!o com a seriedade e 
a magnib..de que o tema reclama, e, sobretudo, para 
<fiZer que, na lribtm do Senado, há l.llla pessoa 
que, tendo sido criança sofredora de ontem, é hoje a 
defensora de todas elas. Meus parabéns! 

A SR~ BENEDITA DA SILVA - Obrigada, Se
nador. Eu ainda não consegui desassociar essa mi
nha emoção politica da emoção humana. E, no dia 
em que isso acontecer, é evidente que não mais po
derei corresponder ao que V. Ex" acabou de dizer. 
Realmente, estou nesta tribuna imbuída de uma 
vontade política, mas, sobretudo, com uma carga 
emocional muito grande, até porque tenho orgulho 
de poder estar aqui, apesar do que passei. Esfou 
aqui porque sou uma testemunha viva de que, se 
houver uma oportunidade - que a mim foi dada, com 
todos os sacriffcios -, provavelmente não teremos 
mais 8e(leditas da SOva da vida em nenhum Senado 
desta República falando a respeifo dessa situação, a 
não ser para dizer que as nossas crianças são crian
ças. Porque até nisso, Senador Bernardo Cabral, há 
uma diferença; "criança" é uma denominação dada 
para aqueles que podem comer, beber, ir à escola. 
ser visfos por outras pessoas; os outros são •meno
res•, que estão nas ruas batendo carteira, pedindo 
esmolas, na mendicância Estes são os menores; as 
crianças são outras. 

É muito séria essa situação para que dela fi
zéssemos uso, neste momento, apenas para uma 
projeção política. Tenho absoluta certeza- e V. Ex._ 
sabe disso - de que não apenas eu, mas muitos têm 
conlribufdo para melhorar a situação dessas crian
ças. Lembro-me de que V. Ex", Senador Bernardo 
Cabral, na Assembléia Nacional Constituinte, como 
nosso grande Relafor, foi capaz de acatar Iodas as 
reivindicações que os movimen1os trouxeram e que 
constam da nossa Constituição. Como desdobra
menfo, criamos o Estatufo da Criança e do Adoles
cente e temos o Conanda - Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que tem feifo 
um trabalho, mas não tem tido a repercussão corres
pondente às frases, aos artigos e aos parágrafos da 
nossa Constituição. 

Por isso, esfou aqui, falando sobre a situação 
dessas crianças e adolescentes, que, desde mui1o 
jovens, iniciam-se na prostituição. Temos a Casa de 
Passagem do Recife, que retrata P!Jrieitamente essa 
situação e que realiza um excelente trabalho. A prá
tica cotidiana da Casa de Passagem junto às mulhe
res e meninas informava que 45% das prostitutes ti

. nham menos de 20 anos. Em 1994, esse percentual 

passou para 75%. Não podemos conviver com esse 
absurdo! 

Outro grave problema da exploração humana é 
a chamada "indústria do pomoturismo". Queremos e 
devemos estimular o turismo em nosso Pais, mas o 
que estamos vendo crescer é essa indústria do "por- · 
naturismo". Essa modalidade de exploração sexual 
está centrada nos pólos de turismo brasileiros, espe
cialmente nas cidades do Nordeste. 

Não podemos conviver também com o extennl
nio de meninos e meninas de rua Ternos certeza de 
que haverá uma ação mais rfgida para darmos fim a 
esse ciclo de terrores da violência, dos assassina1os 
de crianças e adolescentes. 

Não podemos concortlar que o nosso Pais esteja 
sendo apontado pela ONU- dados do UNICEF- como 
o mais violento, tanto l)a questi!o do abandono quarto 
na da violência contra a5 crianças e adolescentes. 

Passaria a tarde inteira falando a respeito des
se assun1o. Tenho aqui meu discurso, que não foi 
todo desenvolvido, o qual gostaria, para registro, 
que constasse na Integra É importante garantinnos 
os direi1os dessas crianças. 

Finalizando, Sr. Presidente, quero apenas en
fatizar que a Frente Parlamentar em Defesa da 
Criança teve um encontro com a Primeira-Dama, D. 
Ruth Cardoso, quando tratamos de vários projefos 
com respeito à prostituição, ao trabalho escravo, ao 
trabalho não remunerado ou mal remunerado e às 
condições de trabalho. E vimos a necessidade - este 
é o apelo que faço a esta Casa - de que, no Orça
mento, possamos garantir as rubricas para essa 
ação de esforços entre os Poderes, estendendo 
essa articulação para lodos os lados, para que pos
samos comparblhar essa responsabilid3de e garan
tinnos que o Governo Federal tenha verba suficiente 
para o implemen1o dessa politica, tendo o Poder Le
gislativo como fiscalizador, para que possamos dar 
um basta, como já disse, a esse ciclo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUME/IfTO A QUE .SE REFERE A 
SRB BENEDITA DA SILVA EM SEU PRO
NUNCIAMENTO: 

A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES BRASILEIROS 

O Brasil de hoje convive com fndices alarman
tes de degradação humana, conseqflência do cada 
vez mais baixo e inaceitável padrão sócio-econOmi
co da maioria dos brasileiros. Estudos do Banco 
Mundial indicam que 40% da população brasileira vi
vem em situação de pobreza, com renda per capila 
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inferior a 60 dólares, convivendo diariamente com a 
fome, a miséria, desemprego, falta de acesso aos 
serviços básicos "de saúde e educação, habitação e 
saneamento. Apenas 1 O% da população desfruta de 
padrões de qualidade de vida de Primeiro Mundo. 

· · · O't!b'os dados revelam que viVem no Pais cerca 
de 42 milhões de pobres e 16 milhões de indigentes, 
com renda per capita mensal inferior a um quarto 
do salário mínimo. O relatório do Banco Mundial 
aponta, pois, ó Brasil como campeão mundial da de
siguald:ide social. Nenhum país do mundo é mais in' 
júsfo' do que o nosso, pois milhões de brasileiros vi: 
vem em absluta miséria e ignorância · ' 
· · · · · E'siàS 'estatísticas· dão urriá-visão nítida da di' 
níériSão e · 6ompiexidade da situação da pobreZa no 
Brasil e do processo de exclusão social dela decor
rente:. E c:i·resl.iltádo mais cruel dessa triste realidade 
atiilgé' nossas crianças e adolescentes, que ·inW: 
gram esse contingente de miseráveis. Excluídos dós 
seus direitos elementares, como ca5a, comida, edu
caçãO,' saúde, lazer, vivendo em ambientes onde ·fal• 
ta·tudó; estas crianças e estes adolescentes' procu
ram, muitas vezes, nas ruas o refúgio contra a fqme 
e a violência dé que são vítimas, às vezes em seus 
próprios lares. • · · .. 
: · · · Nas últimos anos a- desigualdade SC:onõmica 
eresééú e, 'na mesma niédida, aumenta cada vez mais 
o índiCe de· crianças empobrecidas. f'.S rápidaS irans
rcimu:ições SóéiàiS (industrialização e urbaniZação) são· · 
apontadas écimo causaS diretas. o êxodo rural tem 
como conseqUência o inchaço das cidades, para as 
quais um imenso número de fama lias vão em buscá de 
melhoreS cóndições de vida' e de trabalho. ,' 

· : Também tem contribuído pará esse qUadro 'às: 
imjuS!aS relações de trabalho destinadas aos pai$ 
dessas crianças, com bailiOS salári~, desempregÇ! e 
rece5llão~ que· leva à pauperização $ à fome, empur, 
rando mais crianças para as ruas, seja para o traba
lho precoce ou simplesmente para; fugir da miséria 
de seus lares. A titulo de esclarecimento: o Brasil é 
uni dos carqJeões mundiais de concentração de 
renda Bate recordes em níveis de pobreza, como já 
foi dito aqui, ficando com o ao. lugar entre os mais 
pobres do mundo, perdendo apenas para Honduras 
(1!1. lugar) e Serra Leoa (2" lugar). Cada vez mais se 
confinna a máxima de que . 'se há ricos cada vez 
mais ricos, isso se dá às cuSias de pobres cada vez 
mais pobres~ 

·Aproveitando-se a Semana da Criança, come
morada e!J1 todo o País, eis o relato do quadro geral 
e sombrio da realidade dos meninos e meninas do 
Brasil, quadro este que tem como marca registrada 

a pobreza e miséria da infãncia brasilei~ Ó que, in
- felizmente,, é motivo de_ _inquietação ·de. todos nós, 
traduzido nos seg0nte, ~adaS: · .· · · · 

* A organização Mundial · da Saúde 
aponta o Brasil como um dos· j)á(ses com 
maior índice de mortalidade infantil, com 
32,5 mortes por mil nascidos.· · · 

* De cada 1 oo criànçaS quifse matricu
lam. no primeiro grau, apenas 22·chegam à 
8' série. A evaSão escolar no ·Brasil segundo 
relatório da Uhicéf, ê'superatlaapenas por 2 

. pàíses: Guné Bissau e Haiti. · · 
.• 30%. das crianças coni menos de cin

co anqs apresenl!!!n _algum ~po de desnutri
: ção, num total de 6 milhões de crianças que 
· não l>é 'al(nié~iaró :de toi'IT!a !lilil!:l~ 
· · · ···1 ;s milhões da criançall' e adolescen
tes de 7 a 14.anos e5tào ióra élà'escola No 
grupo c!~ 15: ~ .17 án9s!!, P~QRC!rç?!J_ dos ado
lescehtes ·rora dá '®cola atirige 61% nesta 
faixa etátia " · · . .. · .. " · · 
. . ~ il. niilllõ.és: çle ·crianças entre 1 o e 14 

· · anos vivem ein situação de Po6iezã. . -. . ' .•.·: .. '.... . . --

Este quadro· de ·abandono à que é$!ão relega
c!~ .nO.SSflS. C~l)~ _e aclolesc:entes, (~)produz ou-
tros: igualmente estarrecedores: ... · · : . . . 
't t • I' • '<;'' • •' '--

1 .. Crianças Vítimas de·maus-tratDs: _ · 

. . . Os maus !raiOs, os espancamen!os, a negli
gência e o abandono são formas COlll!JilS de :violên
cia por. parte da fai'Tlllia. Levantamentos -realizados 
coln meninos e meninas de rua da éiaaae de Forta
leza; por exemplo, .revelam qúe os parentes (pai~. _ir
mãos,' avós) ~o -os. principais agressores. Pressio
nados pelo desemprego,. muitos pais dividem. oom 
as crianças as responsabilidades pelo sustento da 
lainília. Pesquisa real.izada com crianças e adoles
centes também em .Fortaleza éoriStaia que 60% dOs 
entrévisiados 'aP<intam a necessidade de traba,ll;lar 
como o principal motivo para ir às ruas como fonna 
de ajudar suas famüias. · · · 

. . . 
2. Trabalho infantil: .. 

O trabalho infanbl é um fenômeno em expan
são no mundo inteiro, que rotba a possibilidade de 
meninos e meninas sonharem e serem crianças. No 
Brasil, as crianças começam a trabalhar cada Yez 
mais cedo, aos 6, 7, 8 anos de idade. Em muitoS:ca
sos, se vê obrigada a assumir o papel de "chefà de 
família", em função do desemprego dos pais ou na 
ausência destes. · · 
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Em quase toda famHia brasileira encontramos · 
casos de um. pai ou mãe, um avô, uma innã ou ir
mão mais velho que comeÇou a trabalhar cedo. A 
Organização Internacional do Trabalho já declarou 
que: "É difícil encontrar no Brasil uma mercadoria 
que na cadeia produtiva não tenha por trás a marca 
da mão de uma criança". . . 

Para as crianças pobras não existe infância, 
com suas brincadeiras, fantasias e sonhos. No Bra
sil, o que existe são crianças sem infância. que rep
rasentam a alarmante .c.ifra.de 7,5 milhões de crian
ças trabalhadoras, sendo que 3 milhões com idades 
entre 1 o e 14 anos e 4,5 milhões entre 14 e 17 anos. 

As eslatlsticas são impressionantes: 

• ·1.280 criariças e adolescentes, entra 
· 10 e 14 anos, trabalham nà agric:Utura, sen
do que mais de 59% trabalham mais de 40 
horas semanais; ... 

.- • 57,8% · nãó são remunerada$ pelo 
seu trabalho (o· pagamenlo e51ii embutido na 
remt:l1eraçao dos piús); · · · 

• 67,1% dos que estão entre 15 e 17 
anos trabalham Sem carteira assinada; 

· • · l.400 ·crianças que trabalham têm 
menos de 4 anos de. instrução escolar.· 

Em plena •era da n:KKI!3J"Ilidaçle", a. dura rotina 
de crianças trabalhadoras - como nas carvoarias, 
onde cumprem jornadas de trabalho de. até 14 horas 
ao dia - é a forma moderna de escravidão, o novo 
método de exploração que utiliza mão-de-obra bara
ta e numerosa. 

Dianta dessa situação, é bom lembrar aos que 
propõem a desconstitucionallzação dos direifos so
ciais assegU!ados pela Constituição de 1988, por 
considerá-los protecionistas, que "os venlos da de
mocracia" não chegaram sequer a soprar sobre um 
enorme contingente de excluídos, pois tais garantias 
não passam apenaS de aspirações para um sem nú
mero de trabalhadores, a quem ainda não foi dado o 
direito de conhecer o verdadeiro sentido da palavra 
"democracia". 

3. Crianças e adolesi:entes ém snuaçao de pros
tituição: 

O eterno sonho de criança de brincar de bone
cas desmoronou para mlitas meninas brasileiras. 
Não existe mais o encanti:> da brincadeira, substittJí
da que foi pela vida dura nas ruas e praças, bares e 
boates, numa luta constante pela sobrevivência. É o 
que presenciamos hoje, uma verdadeira legião de 
crianças e adolescentes consumidas pela prostitli-

ção em todo o pais, de Norte a Sul, crianças gera
das pela pobreza. 

Embora não existam oficialmente estatísticas 
comprovando està número, ficando, portanlo, no 
campo das denúncias, suspeitamos da existência de 
milhares de meninas e meninos prostituídos com 
idade variando entra 7 e 16 anos, quando deveriam 
estar brincando e estudando. Com essa idade, 16 
anos, já estão precocemente amadurecidas e consi
deradas veteranas. Quando atingem os 20 anos são 
substituídas por meninas mais jovens. A Casa de 
Passagem de Recife, entidade que acolhe meninas 
de rua, alerta que o agravamento da miséria. vem 
igualmente aumentando o número de .meninas que 
buscam sobreviver da prostitlição. Em 1993, a práti
ca cotidiana da Casa de Passagem junto às mulhe
res e meninas, informava que 45% das prostitutas ti
nham menos de 20 anos. Em 1994, ~ ri(lmei-Q 
passa para 75%_ . . . 

O fenômeno da exploração sexual de crianças 
e adolescentes tomoi.Hl8 urna questão internacional. 
No Brasil, este fenOmllno foi denunciado pela· CPJ 
que investigou a Prostitlição lnfanfo..Juvenil, em 
1994, da qual fui VJCe-Prasidente que desnudou um. 
quadro de horrores. Estupros, violências .fíSicas e 
psicológicas dentro do próprio lar, meninas e meni
noS que se prostituem pelo preço de um sanduíche. 
ou um prato de comida, jovens de classe média 
atraídos por pretensas •agências de I'IIOde!os•, crian
ças oferecidas a estrangeiros nos denominados "pa
cotes de pomo!l.lismo", meninas prostituídas que se 

- mu!Jlam em praça plbfica para gritar seu pedido de 
socorro, meninas escravizadas na prostituição dos . 
garimpos da Região Norle do pais ou nos hotéis do 
Sul e Sudeste, aborlos violentos, brutalfdade policial, 
doenças sexualmente adquiridas, matemfdades in
desejadas comércio de bebês em adoções interna
cionais, meninos prostituídos para homossexuais, 
consumo de áloool e outras drogas e assin por diante. 

A prostituição não é um problema isolado. Vá
rios fatores contribuem para a sua prática. A explo
ração de crianças e adolescentes é largamente usa
da e a sociedade faz "vista grossa•. Os dados que 
possuímos hoje a raspeifo da prostituição infan'o-ju
venil é que a grande maioria dessas meninas são 
pobres, vivem nas ruas, tendo como Onico meio de 
sobrevivência, como í.nica alternativa para o susten
to de suas famffias, a venda do próprio corpo. 

A prostituição se origina da fome, da miséria e 
da falta de oportunidades a que essas meninas e 
meninos estão submetidos. Começam vendendo do
ces, floras nas ruas ou através da mendicãncia, já 
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que não lhes resta outra alternativa de sobrevivên
cia. O próximo passo é vender o próprio corpo. A . 
venda do corpo, para elas, não passa de uma forma 
de combater a fome, porque no conjunto de possibi
lidades que a rua oferece para obtenção de dinheiro, 
a prostituição é a forma mais rentável. 

Outro absurdo da exploração humana é a cha
mada "indústria do pomoturismo•. Essa modalidade 
de exploração sexual está centrada nos pólos de tu
rismo brasileiro, especialmente nas cidades do Nor
deste. O processo do pomoturismo inicia nas agên
cias de viagens que vendem o Brasil como local de 
sexo fácil e barato. Para esse tipo de comércio mar
ginal, contribui a propaganda que nosso país endos
sa: até pouco tempo, não havia cartaz ou folheto de 
viagem sobre nosso país em que não faltavam cor

. pos nus ou semidespidos em praias paradisíacas. 
Para combater o afluxo de "pomoturistas", é 

necessário a celebração de acordos internacionais 
entra as nações, estabelecendo o rastreamento das 
agências de viagens culpadas por esses ilícüos, 
bem como identificar o turista estrangeiro para inibir 
outros turistas de seguir este exemplo. 

4. Extermlnio de Meninos e Meninas de Rua: 

Indiscutivelmente, o ponto final deste ciclo de 
violência são os assassinatos de crianças e adoles
centas. Os números assustadores que conhecemos, 
através de pesquisas e da realidade que testemu
nhamos no cotidiano, são irrefutáveis. 

Segundo o relatório da Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investigou o extermínio de crianças 
e adolescentes, em 1991 , ocorrem no Brasil quatro 
assassinatos por dia É um absurdo, uma realidade 
inadmissível para aqueles que têm a vida como va
lor supremo. 

A violência contra crianças e adolescentes é 
generalizada O extermínio, verdadeiro genocídio de 
nossa infância, atinge os segmentos populares e 
principalmente as meninas e meninos de raça negra, 
que correspondem a 82% dos assassinaf!ls. As me
ninas representam 23% do total das crianças exter
minadas. A faixa etária onde o número de mortes é 
maior é de 15 a .17 anos (73%). Crianças entre 1 O e 
14 anos representam 15%. De O a 9 anos, a estima
tiva é de 8% dos extermínios. 

Sem acesso às condições básicas para sobre
viverem, esSas crianças são duplamente penaliza
das, por serem negra e por serem pobres, fazendo a 
maioria das pessoas acredüar que os pobres é que 
causam a violência e a criminalidade, quando na ver
dade a pobreza é o resultado da falência de um mode
lo de desenvolvimento que gera desigualdades. 

Todos esses levantamentos e estalísticas vêm 
confirmar o que jã é de domínio público: a banalização 
da vida humana Os altós índices de violência têm for
nado insensíveis e indiferentes o cidadão. É comun 
justificar assassinatos de meninos e meninas como a 
morte de mais um "trombadinha", de um pivete a me
nos, consagrando a máxima que ÕIZ: "Ao se matar um 
pívete, está se fazendo um bem para sociedade". 

Na esteira dessa afirmação é que se produziu 
o covarde massacre de adolescentes ocorrido em 
1993, na calada da noüe, quando meninos encon
travam-se dormindo nas ruas da cidade do Rio de 
Janeiro, que ficou conhecido como "Massacre da 
Candelária". 

Um levantamenf!l recente, realizado pela Polí
cia Civil do Rio de Janeiro, revelou que o número de 
assassinatos de crianças e adolescentes no Estado 
cresceu 18% nos últimos meses, em comparação 
com o mesmo período do ano passado. O estudo re- .. 
vela que até julho deste ano (1995) forani morros 
375 adolescentes e crianças contra 318 em 1994, li
gando-se a maioria desses crimes ao tráfico de dro
gas, o que é um dado novo e preocupante e que 
merece, de todos nós, uma profunda reflexão, pois 
traduz a gravidade de uma problemática que conti
nua a desafiar as autoridades e a própria comunida
de. Preocupa, sobretudo, porque a situação de risco 
de menores aumentou bastante do final do ano até 
hoje e, principalmente, porque inexiste abrigos para 
os meninos e meninas de rua, o que agrava sobre
maneira a situação. Crianças e adolescentes que vi
vem no itinerário incerf!l das ruas, o que significa 
uma aventura da própria sobrevivência, ficam expos- _ 
tas a toda sorte de riscos e influências que os con
duzem, tantas vezes à marginalização precoce. em 
detrimento das oportunidades que poderiam ter se 
estivessem integrado à atividades próprias da infân
cia e da juventude. 

Muüo lúcida a manifestação do juiz Siro Darlan, 
da 1ª Vara da Infância e Juventude do Rio de Janei
ro, que quer afastar as crianças do tráfico, quando diz 
não estranhar que a maioria dos homicídios aconte
cem em função do nrucobâflco, pois, muHas vezes, os 
meninos e meninas pobres se tomam "soldados" das 
gangues de traficantes por falta de opções de traba
lho. "Enquanf!l não se der efetiva prioridade ao atendi
mento à criança e ao adolescente, a tendência é o 
narcotrâfico tornar-se. infelizmente, uma alternativa 
para eles. O problema é que ternos que ter alternativa 
para tirar as crianças da criminalidade". 

É preciso mais do que nunca, estarmos atenf!ls 
- governo e sociedade - numa mobilização que en- · 
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· contre soluções para que esta situação não se agra
ve como, infelizmente, parece se agravar a cada dia 
que passa, recrudescendo as estatísticas de violên
cia contra crianças e adolescentes. 

Nós últimos dias, o Senado Federal foi palco 
privilegiado de dois everitos relacionados à proble
mática da Criança e Adolescência. Primeiro foi o lan
çamento dia 14 de setembro passado, da "Campa
nha Nacional e da Frente Parlamentar pelo Fim da 
Exploração, Violência Sexual contJa Crianças e Ado
lescentes e do T urisroo Sexual". 

Mais recentemente, realizou em 5 de outubro 
passado, Audiência Pública do Conanda (Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), 
onde meninas e meninos de rua apresentaram suas 
reivindicações às autoridades. Esta audiência públi
ca fez parte da programação do 42. Encontro Nacio
nal de Meninos e Meninas de Rua. 

Presente à esta cerimônia, confesso a dificul
dade de conter a emoção diante de uma mobilização 
tão bonita, vibrante, signifiCativa que esta Casa Le
gislativa poucas vezes presenciou, algo inovador em 
tennos de manifestação popular. Esta Audiência foi 
tranformada em au-têntica -bfiFICãdêira de criança. 
com a participação de palhaços, crianças vestidas 
com fantasias regionais, bandas de música, muito 

· colorido e movimento, quebrando um pouco da se
riedade e importãncia do evento, repleto de emocio
nantes discursos de meninos e meninas, uma gran
de festa infantil, de crianças para crianças onde os 
adultos aluaram como coadjuvantes. 

Este Encontro, ciijo lema foi "Quero Educação 
para ser Cidadão" ficou marcado pela festa promovi
da pelas crianças e organizadores. Mas, certamente, 
o ponto alto foram as reivindicações contidas no 
"Documento Síntese das propostas er~Carninhadas 
pelos núcleos de base e comissões locais dos esta
dos, para serem entregues às autoridades', de cópia 
anexa as crianças reivindicam melhoria na qualidade 
do ensino, uma escola com •a care dos meninos e me
ninas de rua", ou seja, preocupadas com as crianças 
desfavorecidas. Reivindicam, também, que crianças e 
adolescentes tenham assento nos Conselhos de 
Crianças e Adolescentes, pois são eles que sofrem na 
pele o desrespeito aos seus direitos, em como a aber
tura de novos conselhos em todo o pais. 

Aproveito esta oportunidade para parabenizar 
o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 
Rua não apenas pela coordenação da realização 
deste importante Encontro. mas principalmente pela 
passagem do 1 Q'l. Aniversário desta valorosa entida

. de de conhecimento internacional, que é uma orga-

nização popular não governamental fundada em 
1985, composta basicamente de voluntários que 
buscam, através da participação das próprias crian
ças e adolescentes de rua, a conquista e a defesa 
dos seus direitos de cidadania. Parabéns à eqúpe 
do Movimento, companheiros nossos de longa data, 
por mais esta década de realizações. 

Um país que não acredita na sua juventude 
nem investe em sua infãncia é um país que não tem 
futuro. No Brasil existe um grande número de dispo
sitivos constitucionais que garantem, na aluai Carta 
Magna, os direitos das crianças e adolescentes, do 
qual merece destaque o art. 227, que diz: 
. "É dever da famnia, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
famUiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda fonna de. negligência, discriminação, 9xplora
ção, violência, crueldade e opressão. 

Possuímos, também, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, uma das legislações mais avança
das do gênero em tõôõ õ mundo. que afirma,- enr 
seu artigo 60: "É proibido qualquer trabalho a meno
res de 14 anos de idade, salvo na condição de 
aprendiz. • Entretanto, com todo esse elenco de leis, 
no Brasil a legislação não é aplicada de fonna a ini
bir as práticas criminosas que comprometem o de
senvolvimento de nossa infância e juventude. 

Portanto, é louvável a iniciativa do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso de lançar, esta sema
na, campanha visando estimular a população a de
nunciar casos de prostituição infantil e criticanuo o 
trabalho precose de crianças e adolescentes. Em 
suas palavras, "nós não podemos mais fechar os 
olhos. Precisamos enfrentar esses problemas com 
coragem e determinação". 

Em relação ao trabalho infantil, o Presidente da 
República afirmou que: "Isso é um crime! A nossa 
Constituição proíbe o trabalho de menores de 14 
anos. Proíbe, principalmente, por uma questão de 
saúde. É nessa idade que a criança forma o corpo e 
a personalidade. E é nessa idade que ela tem direito 
à educação e a viver a infância, até para não se tor
nar um adulto problemático". 

E, em relação à prostituição infantil, o Presi
dente afinnou que a população deverá 6gar para a 
Polícia Militar denunciando, sempre que souberem 
de algum caso de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, concluindo que vamos 'deixar bem 
claro que prostituição infantil é crime bárbaro. Va-
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mos combater a exploração sexual de menores com 
coragem e determinação". 

· O Presidente Fernando Henrique também 
anunciou a reunião, em Mato Grosso do SIJ, do Fó
rum Nacional de Prevenção e Erradicação do Traba
lho Infantil criado há um ano. É a primeira vez que o 
Fórum se reúne fora de Brasma, pois é lá, no Mato 
Grosso, que a situação de trabalho de crianças e 
também de adultos, nas carvoarias, apresentam si
tuações até mesmo de escravidão. 

Apesar de não deixar bem esclarecido como o 
governo pretende retirar todas as crianças e adoles
centes dos limites da exclusão social, não apresen
tando soluções para outras questões igualmente ur
gentes, empresto meu voto de confiança ao Presi
dente Fernando Henrique Cardoso na certeza de 
que, juntos, através da parceria entre governo e so
ciedade, conforme proposta do governo, possamos 
dar o pontapé inicial ao combate não só à explora
ção sexual de crianças e adolescentes, mas também 
ao extermínio de meninos e meninas de rua, redu
ção da mortalidade infantil, da evasão escolar, entre 
outras, com determinação e coragem. Apelo, no en
tanto, à sensibilidade do Presidente da República 
para que esta determinação não fique apenas no 
discurso contundente, na retórica, mas que essa de
terminação se reflita, principalmente, em ações go
vernamentais concretas, em prioridades de governo. 

Poema 

NOS TAMBÉM AMAMOS A VIDA 

Para vocês vida bela, 
Para nós, favela 
Para vocês avião, 
Para nós, camburão. 
Para vocês carro do ano, 
Para nós, resto de pano 
Para vocês piscina 
Para nós, chacina 
Para vocês escola 
Para nós, pedir esmola 
Para vocês ir à Lua, 
Para nós, morar na rua 
Para vocês Coca-rola, 
Para nós, cheirar cola 
Para vocês luxo, 
Para nós, lixo 
Para vocês tá bom felicidade, 
Para nós, igualdade. 
Para vocês imobiliária, 
Para nós, reforma agrária 
Para vocês exploração, 

Para nós, libertação. 
Nós também queremos viver! 

Meninos e Meninas de Rua 

Portad•: Dibuix crlg/na/ de la MonlstJmJt Gudld, fel 6JfPfflt!IIUU1J81Jt amb mo
tiu de la trobada 

O SR PRESIDENTE (Júlio Gampos) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral, que 
dispõe de 20 minutos. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, hoje, pela 
manhã, por volta das 11 h, esteve em visita ao Sena
do Federal o MiniS)ro das Relações Exteriores da 
África do SIJ, Alfred Nzo; depois, ao meio-dia, foi re
cepcionado pelo Presidente do Senado e do Con
gresso, Senador José Sarney, o Presidente do Viet
nã, Sr. Le Duc Anh. 

Ora, Sr. Presidente, por que essas viSitas me 
trazem à tribuna? Apenas para registrá-las? O que 
desejo trazer à reflexão deste Senado? 

Observem que a primeira au10ridade vem de 
um país que, ao longo de tantos anos, sofreu com a 
chamada perseguição racial, em que a maioria ne
gra ali era uma minoria, tendo o apartheld se trans
formado numa mancha para o mundo inteiro. Lá es
tive em oullbro de 1988, na companhia de dois ve
lhos e sempre queridos amigos, o ex-Deputado 
Adolfo Oliveira e o ex-Deputado da Bahia, aluai su
plente do Senador Josaphat Marinho. FIZemos ver 
ao Ministro da Justiça daquele país que aquilo era 
terrível, sendo nós de um País que não cultivava a 
segregação racial - quando muito, o preconceito so
cial, o que víamos a todo illstante. Essa foi a primei
ra visita 

O Ministro das Relações Exteriores nos deu 
conta, hoje, pela manhã, do que existe em termos 
de desemprego, de que grande parte da população 
está partilhando a água com aniniais. Mas que a 
vida, a vida pela democracia ali estava transforman
do aquele espectro anterior em um caminho a ser in
dicado para o povo sul-africano. Depois, ao meio
ãra, o Presidente do Vietnã, herói da guerra do Viet
nã, do alto dos seus 75 anos, nos relatava o que foi 
o sofrimento daquele pafs na guerra 

Observe, portanto, V. Ex" que, de um lado, se 
trata de um tipo de guerra- a África do Sul; de outro, 
no Vietnã. E quero chegar à guerra que se trava em 
nosso País. Até parece, Sr. Presidente, que as pes
soas não se dão conta - quando digo as pessoas re
firo-me àquelas responsáveis não para tratar de um 
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assunto como esse apenas no Jipo "deixa como 
está, para ver como fica~ ~-•. que. as pessoas se es
quecem desse problema· dos sem-terra. que sabe
mos como começou e não temos idéia de como ter
minará. 

Eu dizia, semana passada, em uma conversa 
com o jornalista Haroldo Hoiianda, que o problema 
da terra não é um problema para ser.tratado de for
ma policial. E lembrava que talvez a maior polícia e 
o maior exérc~o do mundo estivessem concentrados 
no Irã e, no entanto, o Xainxá da Pérsia, do.lrã, aca
bou sendo dérrubado J)or tJm movimento religioso, 
cujo líder se encontrava em Paris; .na França. Essas 
coisas começam como se fossem pequenos rios no 
princípio, que vão recebendo águas emprestadas 
durante o seu caminho.· até· .se tm:nstormarem em 
caudalosos. ·Há· algumas semanas, dizia-se que ora 
se fazia a ocupação, que ora·éra· a invasão.· 

Não quero, Sr. Presidente, detér-me no proble
ma da qualificação l~rãria Quê~ i;liégai ao· assoo
to· que hoje li, de que o ·Poder Jtldk:iário comeÇà a 
ter medo. O Poder Jtldi<':iári() ésiá acuado frente a 
um problema que é da mais alta gravidade: de um 
lado, o respeilo ao direito à propriedade; e de outro, 
dar terras a qilém défas precis~ ora., como é· que se 
pode imaginar que esse é um problemà 'que apenaS 
será resolvido pelo Presidente 'dá incra, ou COTil a 
boa vontade do Presidenie da RePúbfli:a, 11u ·com O' 
esümuo dos que invadem as terras, que, produtivas· 
ou improdutivas, pouco ocupam? Como é que pode
mos imaginar se não houver a partilha da responsa
bilidade de que aqúele grito lá fora vai ecoar aqui? 

Temo, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, 
quando vejo o nome de um cidadão que até P,<)uco 
tempo este País desconhecia aparecer no noticiário 
da imprensa, seja ela escrita ou ligada aq rádío ou 
televisão, que ou estão a fabricar um herói ou, quem 
sabe, criar um mártir. E daí, Sr. Presidente, flãO ha
verá ninguém neste País que consig;~ deter a ll)ar-. 
cha dos acontecimentos que virão. . 

Ora, o Senado é composto de homens da mais 
alta categoria Não tomem a exceção de um nome 
que usarei como se fosse diminuição aos demais, 
até ao contrário, apenas para ilustrar o que quero di
zer. O Líder do PTB, Senador Valmir Campelo, ao 
que sei, de uma liderança nessa área, até pelo pas
sado, e o Partido Trabalhista Brasileiro, ainda não a. 
em nenhum instante, em jomal algum, que S. Ex" te
nha sido chamado para debater a questão da terra 
Mas vejo lá em cima. na fronteira, um Senador alta
mente inquieto que chega a dar um depoimento de 
que a invasão no seu Estado começa a dar calafrios, 

taml;lém não vejo seu nome nos jornais convocado 
para discutir o assunto - e me refiro ao Senador Na
bor Júnior. E, se começarmos a pegar exemplo por 
exemplo, chegaremos a um homem da categoria in
telectual do Senador Josaphat Marinho, que poderia 
dar uma contribuição hoje, que é indispensável, no 
sentido de encontrarmos um caminho para uma le
gislação para a reforma agrária E também S. Ex" 
não é convocado. 

. Afinal, o que se passa neste País? O que pra: 
tendem os responsáveis - todos nós o somos - na 
condução de uma matéria de tão alta gravidade? Es
p'erar apenas que aconteça, que se transforme. em 
notícia de jomal, quando alguns corpos começarem 
a rolar, de um lado, pela falta de previlólência daque
les que invadem ou que ocupam usando a violência; 
e, de outro, dos que começam a ter milícias particu
lares para fazerem a defesa .de suas propriedades? 
O que está faltando para ·a convocação de homens 
que têm responsabilidade à dar, contribuição a ofe
recer e que são absolutamente j'liarginalizados? 
Será que esse problema da reforma agrária é. um 
problema para ser tratado no caflll(l emotivo ou 
para empurrarmos com a barriga para sabermos 
aonde vamos chegar? 

· ·A Sr'- Be~edlta da Silva - Permite-me V. e# 
um aParte? 

. O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 
aparte a V. Ex" 

A Sr!- Benedita da Silva - Senador Bernardo 
Cabral, estou acompanhando o pronunciamento de 
V. Ex~ e hoje tani:lém tive a satisfação de acompa
nhar essas duas grandes representações da Comis
são de Relações Exteriores. Não vou falar sobre o 
assunto até porque V. Ex", ·em sfntese, já descreveu 
a importância dessa visita Mas, com relação à se
gunda parte de seu discurso, tenho qué me manifes
tar, porque, quando V. Exll. pergunta se estamos 
querendo criar um herói ou um mártir, temos que 
chamar para nós essa responsabilidade, para o 
Congresso Nacional, para esta Casa V. Ex" espe
cialmente, como vice-Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, poderá promover um grande 
debate a respeito da reforma agrária Há essa ne
cessidade, porque, até hoje, esse assunto foi tratado 
ideologicamente e, por conta, não foi colocado como 
prioridade, mas é dos ciue tinham terra e os que não 
tinham estariam tomando essas terras. Hoje, se te
mos alguma radicalidade nessa situação é porque 
não soubemos tratar politicamente o momento des
sas explosões. E esse momento, como V. Ex" está co
locando, também não s6 me impressiona, como me 
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assusta. Porque se, por 001 lado, tc;mos os sem-ter
ra, que, politicamente, estàJ se organizando; temos, 
por um outro lado, oulros que vão defender as suas 
terras armados - pois assisti pela televisão alglflS di
zerem que pegariam as suas annas e que tinham os 
seus gn.pos para defenderem as suas terras. 

Tenho um conceito de tell)i mais do ponto de 
vista espiritual, da passagem do ser humano por 
essa vida e da sua necessidade, porque, conforme 
diz a Bíblia, "trabalharãs com o suor do seu rosto", 
'trabalharás dia e noite para não ser pesado ao seu 
irmão' e "a terra lhe dará o fruto necessário para o 
seu sustento." t muito importante tratarmos essa 
questão sem esse viés ideológico e com a preocu
pação que V. Exª destaca. Se tivermos apenas a 
propaganda de cjue existe um grupo que quer tomar 
e um outro que quer impedir, estaremos simples
mente adiando urna convulsão social que vai acon
tecer em nosso Pais em razão desta questão. v; Ex" 
aborda, na verdade, um assunto que é de nossa res
ponsabilidade também. Agradeço a V. Ex" 

O ~R. BERNARDO CABRAL - Eminente Se
nadora Benedila da Silva, não digo impossível, mas 
ãriicilmente alguém me verá ocupar esta tribuna 
para discutir tlma matéria qualquer sobre a qual eu 
não tenha feito a reflexão da seriedade - isto que V. 
Ex" acabou de captar e definir. O que quero é trazer 
à nossa reflexão um problema que não pode ser tra
tado sob o viés ideológico. 

Fui orador da minha lurma na FaCuldade de Di
reito e há 41 anos, nesse discurso, eu dizia que era 
um ensejo azado, um momento propício para se dis
cutir a reforma agrária. E lembro-me que usei o ter
mo •somiticaria do. latifúndio'. Quarenta e um anos 
decorridos e vejo que se traia dessa matéria sem a 
responsabilidade que deve existir naquilo que cha
mo compartilhar. 

Quero agradecer a ·v. Exª a interferência, não 
só porque foi ao ponto com que me trouxe à tribuna, 
mas também porque presta a sua contribuição den
tro daquilo que nós precisamos observar com res
ponsabilidade. 

O Sr. Epilaclo cafeteira ~ Permite-me V. Exª 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Concedo o 
aparte a V. Exª, Líder Epilacio Caleteira 

O Sr. Epilacio cafeteira - Nobre Senador Ber
nardo Cabral, quando aqui chegou a corte de Porb.F 
gal, quando o Rei tinha o direito de conceder benes
ses, sesmarias foram distribuídas. A terra, naquela 
época, era considerada um património, um bem pa

. trimonial. De lá para cá, não mudou nada, Senador. 

E na hora em que o Governo fala em reforma e, na 
reforma administrativa, faz questão de acabar com o 
direito adquirido do funcionário - funcionário que, às 
vezes, deixou de ter um emprego melhor, porque 
preferiu ficar no Governo ganhando menos, mas 
com estabilidade-, nada isso importa. E o Governo 
diz que quer reformar. A expressão refonna agrária 
parece-me muito mais uma obra de ficção. Se não 
refonnarmos a estrutura agrária, se não exigirmos 
do proprieiário da terra que ele dê um uso social à 
terra, se deixarmos que ele continÍJe a usar sua terra 
como urna caderneta de poupança, então, não exis
te reforma agrária Existe a tentativa de mudança de 
proprietários da terra, pela desapropriação de uns, 
pela transferência a outros, mas, no fundo, a essên
cia vai continuar, o grande problerna'vai continuar. E 
estamos vendo, nobre Senador Bernardo Cabral, 
desde a criação do Real, quando conseguimos· es
tancar a inflação, mas sem conseguirmos fazer nada 
contra o desemprego, que o povo perdeu não só o 
seu emprego na cidade, mas até a esperança de 
morar numa cidade. No meio desses sem-terra, há 
muitos trabalhadores da cidade. Estão lá atrás de 
um lugar para se defenderem, porque, sem emprego 
na cidade, é preferível lufar por um pedSço de chão 
para plantar; pelo menos de fome eles não morre
riam; como morrerão na cidade, à míngua de tudo. 
O Governo não só manteve toda a estrutura agrária 
no seu conceito jurfãiCo - e V. Ex~. que foi o Relator 
da Cons!iluinte, sabe disso -, como lambém o Go
verno, a par disso, "!ão busca quem realmente tem 
um desejo de mudar, um desejo de aproximar o ho
mem daquele que é o seu meio de sustento. Assim, 
nobre Senador Bernardo Cabral, quero me congratu
lar com V. Ex"- e dizer que tive oportunidade de co
nhecer de perto esses problemas. Tenho uma gran
de honra de dizer, em alto e bom som, que ninguém 
morreu na lula por terras no Maranhão enquanto eu 
era Governador. Não dei guarida a nenhuma reinte
gração de posse. Na ocasião em que a solução se 
apresentava nos termos de •ou a~ Justiça me manda 
entregar à polícia para expulsar ou, então, vou brigar 
com a Justiça', ai, o Estado entrava, para desapro
priar, mas nunca entrou com a polícia Isso é o que 
estamos vendo: de um lado, há um grupo desespe
rado que o Governo não cadastrou. Se se perguntar: 
quem são os sem-terra, quantos são, onde estão? 
Ninguém saberá responder. E esse grupo cresce. 
Este Pafs, que, com muita facilidade, demarca terras 
indígenas, a mãos cheias - para tribos pequenas 
muita terra-, nunca pensou no caboclo. E vemos o 
caboclo morrer como aconteceu na última chacinaj 
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lá no Norte, com a maior tranqüilidade. Isso precisa hoje, na tribuna do Senado Federal, é da maior 
acabar. V. ExA está certo quando diz: Vão criar um 11- oportw!idade e gravidade. Tenho acompanhado, 
der? Vão! Vão criar um mártir? Vão! É preciso que . · através de noticiário da imprensa, esse movimen!D 
alguém se antecipe a tudo isso que está acontecen- dos chamados gnço dos sem-tena, e taiTbém que 
do. Mas não pode ser uma pessoa que entenda que proprietários de terras estão constituindo as suas mi-
não é distribuindo tenas que se faz reforma agrária !feias particulares para defenderem o seu direito de 
Não é com pessoas dessa natureza que vamos ta- propriedade. Então, estamos marchando para um 
zer uma reforma agrária neste País. Mas reafirmo, confronto dos trabalhadores que estão desejosos de 
Senador Bemardo Cabral, o início tem que ser na conseguir um lote de tena para serem assentados e, 
Constituição. A reforma tem que passar por transfor- ali, produzir o susten!D para si e para as suas farni-
mações no conceito de propriedade e do uso da ter- fias. No outro lado, os proprietários de lena também 
ra, porque só assim nós poderemos pensar em justi- querem defender o seu patrimônio, que o adquiriram 
ça social no campo. Parabéns a V. ExA, Senador ou através de compra ao próprio Estado ou através 
Bernardo Cabral. de cessão de direito. Penso que o Governo não eslá 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Epita- levando na devida conta a gravidade desse proble-
cio Cafeteira, V. ExA fala em sesmarias, a Senadora ma, e que as medidas deveriam ser preventivas. 
Benedita da Silva retrocede um pouco mais no tem- Não podemos assistir de braços cruzados a repet;-
po e vai ao preceito bíblico, e observe como isso ção daquele episódio de RondOnia e outros havidos 
tem uma seqUência: das lições da Biblla, passando no sul do Pará O Governo, inicialmente, precisa ta-
pelas sesmarias, pela vinda de D. João VI e chegan- zer o cadastramento de todos esses trabalhadores 
do ao momen!D atual, nós estamos tratando o pro- chamados sem-terra, para saber, como disse o o 
blerna da reforma agrária e acabamos desembocan- Senador Epitacio Cafeteira, quantos são, onde eslão 
do, sem resolvê-lo, no problema da refonna urbana localizados, qual a necessidade de glebas para as-

As periferias das grandes cidades estão todas sentar todas essas farnffias, e, ao mesmo tempo avi-
elas, sem exceção, inchadas, porque se trata do tar esses confrontos que podem ocorrer, a qualquer 
problema do campo como se fosse um problema momento, com graves conseqOências para a ima-
menor. E esse êxodo do interior para a cspital come- gem do Pais, inclusive no exterior. Quero parabeni-
ça a fazer com que proliferem essas crianças, meni- zar V. ExA pela oportunidade do pronunciamento e 
nas e meninos de rua, cujos pais, por não consegui- me associar às suas preocupações para que as eu-
rem emprego, já não podem educá-las; e se trans- torfdades tomem medidas imediatas, a fim de evitar 
formam, de um lado, os marginais e, de outro, as um confli!D de maiores proporções. Mui1o obrigado. 
prostitutas infantis. Quando isso for num crescendo, O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, 
não se deteve a primeira, que foi a invasão ou oetr vou concluir. Peço permissão a V.ExA, ainda que es-
pação, depois, não se conseguirá pôr um freio na teja sendo cansativo aos meus companheiros Sena-
segunda Observem que as pontes, os viadu!Ds nas dores, que me permita o privilégio de ter mais dois 
grandes capitais são hoje um problema social da minutos para concluir. 
maior seriedade. E não adianta se dizer que a vio- O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) - Con-
lência vem em função da falta de habitação, de es- cedo a v. Exª mais dois minu!Ds. 
cola, de moradia, de alimentação, porque tudo isso O SR. BERNARDO CABRAL - Concedido o 
tem as suas raízes encrostadas numa profunda in- privilégio, agradeço a v. ExA 
justiça social. 

E quis trazer esse assunto à baila, a essa refie- Quero fazer justiça ao eminente Senador Na-
xão, a essa discussão, a essa conversa íntima com bor Júnior. Quem primeiro tra!Du dessa preocupação 
os companheiros .SenadOres, para que não se diga com os cadastrados dos sem-tena foi o Senador Na-
amanhã que, pór não tern!OS sido convocados, nos bor Júnior, na Comissão de Relações Exteriores, e 
omitimos em tratar do assunto com a seriedade que com a preocupação de que na fronteira do seu Esta-
ele reclama e com a probidade que ele merece. do S. Exª jã 'não sabia quais eram os brasileiros e 

quais eram os estrangeiros. E numa sessão secreta 
O Sr. NaborJúnior- Permite V. ExAum aparte? que fizemos- e essa não é uma revelação que pos-

------- 0-SR.- BERNARDO CABP.AL = Concedo o sa comprometer o iado confiáenciai - S~ Exã exigia 
aparte a V. Ex", Senador Nabor Júnior. isso. De modo que registro essa pi'eocupação do 

O Sr. Nabor Júnior - Senador Bernardo Ca- Senador Nabor Júnior e confirmo a preocupação do 
· bral, o tema que V. Ex" está abordando, na tarde de Senador Epitacio Caleteira na mesma reunião. 
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Quero dizer, Sr. Presidente, que hoje todos es
tamos conscientes de que esse é um problema da 
maior gravidade. Aqui não cabe aquela filosofia 
Khayãmiana de que "a vida é um bem me deram 
sem me consultar e que eu restituirei com a mesma 
indiferença". Penso que t~.m que ser com muita ob
servação, para que não se transforme - aquilo que 
eu dizia ao começo dessa despretensiosa fala - um 
cidadão num líder ou acabe por tomá-lo num mártir. 

O Sr. Valmir Campelo - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL - Tem o aparte 
v. Ex" 

O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Ber
nardo Cabral, estava aqui mais uma vez ouvindo o 
pronunciamento de V. Ex", de muita competência e 
muita transparência. Hoje, em uma reunião entre &
deranças e o porta-voz do Governo, V. Ex• manifes
tou essa preocupação ao porta-voz do Governo na 
presença dos líderes que dão sustentação politica 
ao Governo nesta Casa, tanto no Senado como na 
Câmara dos Deputados. V. Ex"-, mais uma vez, foi 
brilhante. O Governo, realmente, precisa ot.ivir V. 
Ex"-, um homem experiente, um homem vivido, Pre
sidente da OAB, Secretário de Justiça, Deputado 
Federal, Senador da República, Relator da Consti
tuinf!!:. V. Ex•. hoje, expôs uma preocupação que foi . 
aplaudii:la por todos nós, Lideres, na reunião de 
hoje, pela manhã. com o porta-voz do Governo. V. 
Ex• está certo. Não se resolve o problema da refor
ma agrária não se ligando, por exemplo, órgãos ao 
próprio Presidente da República; não se resolve 
através da emoção; resolve-se através da discus
são, principalmente com Líderes, com Senadores, 
com Deputados desta Casa, que conhecem os pro
blemas e que têm condições, realmente, de dar su
gestões e opiniões ao próprio Governo. Quero. mais 
uma vez, parabenizar V. Ex". Sou seu admirador, 
além de amigo, o que me faz sentir mtito feliz. A cada 
dia que passo nesta Casa, tenho a oportunidade de 
aprender com V. Ex". Meus parabéns pelo brilhante 
discurso de V. Ex", mais uma vez, nesta Casa 

O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Valmir 
Carnpelo, a admiração que V. Ex" tem por mini, eoloco 
em dobro aquilo que sinto por V. E#; isto define tudo. 

O Sr. Josaphat Marinho - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Ouço V. Ex~. 
O Sr. Josaphat Marinho - Eu queria, na linha 

de seu pronunciamento, ponderar que esse proble
ma da Reforma Agrária ou, em termos mais amplos, 
da redistribuição da tenra não reside essencialmente 

na mudança de chefes de serviço, nem no pedido de 
prisão dos chefes dos .grupos que estão invadindo 
terras. A gravidade desse problema está a exigir do 
Governo, depois da discussão a que acaba de se re
ferir o nobre Senador Valmir Campelo, em traçar um 
plano o mais amplo possível e realizável, anunciá-lo 
à Nação, particularmente aos interessados, com a 
discriminação das áreas, com a fixação dos recur
sos, enfim, com a enunciação de todos os elemen
tos capazes de gerar confiança e tranqüilidade. As 
ameaças não ·resolverão. Precisamos estar mlito 
atentos a uma lição de um grande escritor do nosso 
tempo, que eu costumo sempre refletir sobre ela e 
repeti-la: "as formas legais são respeitadas quando 
os homens sentem que têm em comum os grandes 
fins da vida. Enquanto não tiver essa sensação, os 
injustiçados lutarão, se possfvel, transformarão a 
luta na resistência, dentro da medida que lhes for 
possível." Nós outros que detemos uma parcela de 
poder é que precisamos ter a humildade suficiente 
para compreender este problema, e não pensar que 
o Poder, o Estado.resolve tudo ditando ordens •. 

O SR. BERNARDO CABRAL -Sr. Presidente, 
eminentes Senadores, vou concluir. No campo da 
oratõria, quando o orador começa seu discurso sem
pre se preocupa com o final; embora o exórdio seja 
a peça que vai tiClll' na mente daqueles que o ou
vem,. verifiCo que não preciso encerrá-lo: b Senador 
Josaphat Marinho acaba de completa~ meu discurso. 
Se tivesse eu alguma difirudade em aqui plantar as 
palavras finais, estaria em terreno fértil. Por isso. Sr. 
Presidente, ao incorporá-lo ao meu discurso, quero 
agradecer a V. Ex• pela .concessão dos minutos a 
mais· e dizer que este é um tema que deve voltar a 
ser debatido. 

Obrigado, Sr~ Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Bernardo 
Cabral, o Sr. Júlio Campos, 2" II"ICe-Presi
dente, deixa a càdeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Mauro Miranda. 

O SR. PRESIDENTE .(Mauro Miranda) - Com a 
palavra o Senador Joel de Hollanda 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 
Srs. Senadores, os bordões da publicidade - ou slo
gans - são, treqüentemente, o resultado da aguda 
captação, por parte dos profissionais de propagan
da, dos sentimentos e necessidades do povo ou de 
suas percepções a respeito de um produto ou insti
tuição. Foi assim, por exemplo, quando a campanha 
publicitária de uma marca de cigarros empregou a 
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tristemente célebre fónnula do "levar vantagem". 
Enunciava-se, ali, uma lamentável tendência moral 
que emergia em nossa sociOOade, no povo e na elite 
dirigente, que somente seria diagnosticada pelos 
cientistas sociais muito mais tarde. 

No sentido diametralmente oposto, no entanto, 
foi igualmente o que se deu há cerca de meio sécu
lo, quando, traduzindcrse enti!io nova concepção de 
atendimento bancário, foi cmhado o lema que. a partir 
dali, seria a própria imagem do Banco Banorte: "Um 
amigo na praça". Estava definida nessas palavms sim
ples, toda a filosofia do banco: a proposta de fazer 
amigos antes de pensar em negócios. 

Corria o ano de 1942. Na Europa e no Oceano 
Pacífico, as potências digladiavam-se no grande 
conflilo que foi a Segunda Guena Mundial. No Reci
fe, mês de outubro, o Dr. Manoel Mendes Batista da 
Silva, méãJCO, comerciante e industrial bem-sucedi
do, fundava o Banco Nacional do Norte, nome origi
nal da instituição que conhecemos agora sil'lllles
mente como Banorte. Trata-se, hoje, Sr. Presidente, 
da única instituição financeira privada do Norte- Nor
deste sediada na própria região: o centro administra
tivo do Banorte, que abriga a alta direção do Banco, 
localiza-se no bairro da Torre, no Recife. 

Desnecessário discorrer, Srs. Senadores, em 
especial àqueles de nós, provenientes das regiões 
mais atrasadas de nosso País, sobre a importãncia 
das instib.ições bancárias locais para o desenvoM
mento regional: Representam decisão local, signifi
cam agilidade e rapidez, significam presença. partici
pação e parceria. 

Essa origem e presenÇa riOrilestinas empres
tam ao Banorte uma sensibilidade especial para 
apoiar - como efelivarnente vem apoiando - os mais 
importantes projetas de investimento na região. O 
Banorte, contudo, não se contenta em ser somente 
um banco regional. Sua atuação crescente nas Re
giões Sul e Sudeste já faz com que dois quin!os de 
seus negócios se desenvolvam em São Paulo, cida
de em que o banco mantém um centro regional que 
abriga uma vice-presidência, dirigida, com compe
tência e eficiência, pelo Dr. Antônio Machado Gt.i
rnarães, e diversas diretorias. 

Nessas regiões, valendcrse das vantagens da 
segmentação de mercado, o banco alua direcionado 
a um público especifico, que é atraldo pela moderni
dade de seus serviços e pela sór.da estrutura tecno
lógica por trás deles. 

O Banorte S.A. possui hoje uma rede de aten
dimento assim estruturada: 81 agências, 7 depen
dências de cãmbio e 21 pos!oS de vendas de travei-

lers cheques, um escritório de representação nos 
Estados Unidos, uma stbsidiária nas Bahamas - o 
BANORTE lntemational Ltcle.; 571 quiosques do 
Banco 24 horas, 66 post>s de atendimento bancário, 
16 sucursais da Banorte Seguradora, 3 lojas da Cor
re!ora de Valores e uma loja do Banorte Tllismo. 

Apenas a título de ilustração, Srs. Senadores, 
toda a rede de agências do Banorte está interligada 
em tempo real, tomando passiveis serviços como o 
Banorte Lig-EI'J1lresa. que mantém mais de duas mil 
organizações brasileiras Ugadas aos coi'J1lUiadores 
centrais do banco. Com isso, a eficiência da admi
nistração dos negócios desses cr.entes pode ser ma
ximizada Sem falar-se no suporte a operações inter
nacionais de fundos de investimento, mercado aber
to e poupança. 

O correntista qo Banorte dispõe, além disso, de 
uma vasta rede de câixas automáticos que permitem 
saques, depósitos e transferências e do Banorte Lig
fone, serviço tele!Onic<t que lhe dá acesso 24 horas 
por dia à informação col'lllleta sobre suas operaçõ
es no Banco. 

A partir do se~; início humilde, lá no Recife, o 
Banco cresceu sob a administração do Dr. Jorge 
Amorim Baptista da Silva, sucessor do Dr. Manoel, 
que assumiu, moço ainda, a direção da ei'J1lresa nos 
anos 50, e ocupa hoje a Presidência da instituição. 
8ri seu cresCimento, o Banorte absorveu outros 
bancos, quando das grandes fusões dos anos 60 e 
70 e fundou el11lresas como a Banorte Seguradora 
e a Banorte Leasing. 

Esse operoso banco, que completa 53 anos 
neste dia 12, festeja seu anivelsário com 350 mil 
clientes entre pclqladores e correntistas. Não se 
atravessa meio século nos negócios deste Pais sem 
muita competência É por isso que, desta tribuna, 
venho saudar o feito desse "amigo na praça•, o feito 
dessa 61'J1lresa e tamma genuinamente pernambu
canas, desejando-lhes mt.itos anos mais de sucesso 
e realizações. 

O Sr. HumbertO Lucena - Permite-me V. ExA 
um aparte, nobre Senador Joel de Hollanda? 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Ouço, com 
mt.ita satistação, o aparte do nobre Senador Hum
ber!o Lucena 

O Sr. HumbertO Lucena - Owindo o discurso 
de v. ex-, desejo solidarizar-me com suas palavras 
e também fazer minhas as felicitações registradas, 
nos Anais, por mais um aniversário de fundação do 
Banorte, que não é uma instituição apenas de Per
nambuco, mas de todo o Nordeste e, por que não ci
zer, de todo o País. Ao fazê-lo, gostaria de dizer · 
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também em seu pronunciamento do meu profundo 
lamento pelo que ocorreu com o Banco Mercantil de 
Pernambuco, que também era um tradicional estabele
cimento de crédito de Pernambuco e do País, dirigido 
pelo nosso querido Armando Monteiro Filho, que é, 
sem dúvida, um dos empresários de porte de seu Es
tado. Ao tempo em que parabenizo, como V. Ex" o faz, 
os Batista da Silva por mais um aniversário do Banor
te, espero que o Governo Federal, o mais rápido pos
sível possa levantar o regime de intervenção do Banco 
Mercantil para que aquela instiluição de crédito possa 
voltar a prestar seus inestimáveis serviços a Pernam
buco, ao Nordeste e ao Brasil. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA - Nobre Senador 
Humberto Lucena, agradeço a gentileza do aparte 
com que V. Ex"- distinguiu o meu modesto pronuncia
mento. Ele é importante porque parte de um homem 
que é um Lfder não somente na Paraíba como tam
bém no Nordeste, foi Presidente desta Casa e como 
ninguém conhece a importância que o Banco Sanar
te tein para o nosso Estado de Pernambuco, para a 
região Nordeste, e também para o Brasil como um 
todo, em função de suas inúmeras agências espa
lhadas por todo o País. 

Por isso, recolho, com muita alegria, o genero
so aparte de V. Ex" e também o felicito por fazer re
ferências a outra instituição financeira que era patri
mõnío do meu Estado, o Banco Mercantil, que la" 
mentavelmente, em função da conjuntura adversa 
da economia nacional teve que enfrentar problemas 
muito sérios e graves, que terminaram por acarretar 
a intervenção do Banco Central. Mas estou certo de 
que essa instiluição brevemente será reaberta, pois 
os entendimentos com outras instituições financeiras 
se processam em velocidade mt.ito acentuada e já 
estão bastante adiantados. 

O Banco Mercantil - como V. Exª disse -, que 
tantos serviços prestou ao meu Estado e que é diri
gido pelo ex-Ministro da Agricultura, Dr. Armando 
Monteiro Filho, é reafmente uma instituiÇão financei
ra que representa para os pemambucanos um orgu
lho muito grande. Tínhamos uma enorme satisfação 
por vê-la ao lado dos ernpresãrios, das forças produ
tivas do nosso Estado, ajudando a desenvolver Per
nambuco e o Nordeste. 

Tenho certeza de que a partir da conclusão 
dos entendimentos que estão ocorrendo entre os di
rigentes do Banco Mercantil e urna outra instituição 
financeira, as suas agências serão reabertas para 
que ele continue dando a sua colaboração ao de
senvolvimento do meu Estado e da região nordesti
na. Agradeço a V. Exa a gentileza do aparte. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, estendo 
estes cumprimentos aos dedicados e eficientes cola
boradores do Dr. Jorge Baptista da Silva, ao Vice
Presidente Antônio Machado GLimarães, ae Vice
Presidente César Ffeâerico Bezena de Alencar, ao 
Vice-Presidente Sérgio Silveira Clemente e ao Vice
Presidente Executivo Paulo Rubens Freire. 

Não poderia deixar de ressaltar também a 
grande contribuição dada ao Banorte por todos os 
seus d~ais diretores, técnicos e funcionãrios, que, 
trabalhando com eficiência e entusiasmo, ajudaram 
a construir a trajelória dessa modelar instituição fi
nanceira 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, por tudo 
que ao longo destes seus cinqüenta e IrAs anos de 
existência essa modema instituição bancãria cons
truiu em favor do Brasil, em especial do Nordeste e 
de Pernambuco, nada mais justo do que assinalar 
se constituir, hoje, o Banco 13anorte, um importante 
patrimõnio do nosso País, exemplo vivo do espírito 

· de pemambucanidade e da capacidade empreende
dora do povo do meu Estado, que tenho orgulho de 
representar nesta Casa 

Era o que tinha a dizer, Sr. Prasidente. 
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Joe/ de Hol
landa, o Sr. Mauro Miranda deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Vaf
mir Campa/o. 

O Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Joel 
deHollanda 

O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Ain
da há oradores inscritos. 

"Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir 
Campelo. 

V. Ex" dispõe de 20 minutos. 
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, aínda neste ano deverá ser submetido à 
deliberação do Congresso Nacional projeto de lei 
permitindo ao contribuinte com renda anual bruta de 
até R$27 mil e líquida de até R$21 ,60 mil optar por 
um desconto-padrão na hora de acertar as suas ob
rigações com o Rsco. 

Esse desconto-padrão será de 20% e quem 
optar por sua utilização ficará impedido de fazer ou

. Iras deduções como, por exemplo, as despesas rea
lizadas com tratamento de saúde, com instrução, e 
também com a Previdência Social. 
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Por se tratar de opção, toma-se óbvio que a como esperar rn8is para eliminar radicalmente os 
declaração poderá também ser apresentada na for- efeitos maléficos do sistema tributário aluai sobre as 
ma tradicional, caso o descon!oi)adrão seja desta- classes de menor poder aquisitivo, principalmente 
vorável ao contribuinte. _ sobre os assalariados. 

Essa novidade, que, na verdade, já foi praticada Era esta a minha preocupação de hoje, Sr. 
tempos atrás, deverá favorecer principalmente o contri- Presidente. Muito obrigado. 
buinte de baixa renda, que, sem efetuar gastos de na
tureza dedutivel, certamente não' será mais penalizado 
como antes, pagando tributo além do que deveria 

Outra novidade que também me chama a aten
ção é a exigência de declaração de bens com valor 
mínimo de R$5 mil. Quanlo a esta inovação, não es-. 
tou certo de que traga alguma vantagem para o As
co ou mesmo para o contribuinte. 

Os técnicos da Receita alegam que a exigência 
dessa declaração de bens servirá para o contribuinte 
explicar aumento de patrimõnio futuro, com a venda 
de bens de que já dispunha Entretsnto, creio que o 
adoção dessa medida, sem que antes seja promovi
da a reforma do FISCO, só tende a burocratizá-lo e a 
complicar ainda mais a situação. 

Antes, porém, tem-se que 1omar a máquina fis
cal adequada à evolução da base contributiva e efi
caz para garantir o cumprimento das obrigações tri
butárias. Temos·que reestruturá-la para recuperar 
sua capacidade efetiva de fiscalizar, julgar e arreca
dar. Somente assim é que vamos poder confiar no 
sucesso de inovações dessa natureza e ter a certe
za de que o contribuinte não será mais uma vez viti
ma da burocracia 

A massa de contribuintes está ansiosa por no
vidades, mas novidades que tenham por objetivo fa
zer justiça. Por exemplo: em vez de preocupar-se 
i:om bens de péquena monta, não seria melhor 
aperfeiçoar o sistema de controle e tributação sobre 
as grandes fortunas? Não seria melhor estudar a 
viabilidade da redução das alíquotas de 35 e 26,6%, 
que oneram pesadamente o contribuinte, e que pro
vavelmente serão mantidas para custear o Fundo 
Social de Emergência? 

Outro fato relevante e que, sem dúvida, está re
querendo providências em beneficio da desburocrati
zação da máquina fiscal é a adoção de formulários de 
declaração de lmposlo de Renda simplificados e per
manentes. Esses formulários são modificados a cada 
ano e tomam-se, inclusive, mais complicados. 

Enfim, Sr. Presidente, entendo perfeitamente 
que esta é uma das oportunidades que o Govemo 
tem para viabilizar a adoção de um proceSso moder
no e eficaz de arrecadação tributária 

Mas esse processo de arrecadação tem que 
respeitar os princípios da justiça fiscal. cais· não há 

Durante o discurso do Sr. Valmir Cam
pelo, o Sr. Joel de Hollanda deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Samey, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 
a palavra à nobre Senadora Marina Silva (Pausa) 

Concedo a palavra à nobre Senadora Emma 
Fernandes. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi
nheiro. 

V. Exª dispõe de 20 minutos. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. 
Senadores, os agrirutores brasileiros, de um modo 
geral, vêm enfrentando uma crise sem precedentes, 
com altO grau de endividamento e descapitalização, 
com redução acentuada em sua renda, decorrente, 
sobretudo, da queda dos preços de seus produtos e 
au~ento dos seus custos de produção. 

Vem agravando ainda mais o quadro de crise a 
aceleração do processo de competição a que estão 
submetidos, sobretudo com os produtos interriacio
nais, produzidos, em sua maioria, em condições 
mais favoráveis e contando com fortes subsídios nos 
secs países de origem. 

Esse quadro generalizado de crise se mostra 
mais preocupante nas regiões interioranas, nas cha
madas áreas de fronteira agrícola, por se localiza
rem em pontos mais distantes dos centros de produ
ção de insumos, de industrialização e de consumo, 
além de contarem com uma carente rede de infra
estrutura e de apoio à produção. 

Até então os agricultores dessas regiões vêm 
conseguindo viabilizar as suas explorações pela 
adoção de níveis tecnológicos de produção relativa
mente elevados, o que vem lhes assegurando resul
tados competitivos, em termos de produtividade. 
Isso, a despeito da limitada rede de pesquisa e de 
assistência técnica de que dispõem. 

Com o agravamento da crise e o aumento do 
grau de concorrência, a sobrevivência dos agriculto
res dessas regiões está, seguramente, na depen
dência da capacidade que possam ter de elevar, ain
da mais, o patamar tecnológico e a produtividade fí
sica e económica de suas explorações. 
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Isso certamente exigirá, entre outros pontos, de Assistência Técnica e Extensão Rural, a saudosa -
um maior esforço no sentido de se investir em pes-. EMBRA TER, extinta eJTI 1990 por urna lamentável e 
quisa agropecuária, em se apoiar estruturas públicas irresponsável iniciativa do Governo Collor. . 
e privadas de assistência técnica e de treinamen1o e Pois bem, Sr. Presidente, nesse período cons-
formação da mão-de-obra rural. tn.iu-se e estruturou-se em MaiO Grosso, com recur-

Trata-se de um trabalho que deve ser realizado sos oriundos do Governo do Estado, do Governo Fe-
de forma integrada, desenvolvendo formas inovado- deral e de financiarnen1o internacional com o Banco 
ras de parceria, envolvendo o se1or privado, o Go- Mundial, o Centro de Treinarnen1o da EMATER-MT. 
vemo Federal, os governos estaduais e municipais. Localizado em ampla área do Município de 

Nesse contexto, a recuperação e o aproveita- Várzea Grande, limllrofe à Capital do Estado, esse 
mento de 1odas as estruturas existentes que possam - centro de treinamento conta com alojamentos, refei-
conbibuir para o êxito dessa iniciativa devem ser tórios, salas de aulas e de remiões. E o que é mais 
priorizadas, sob pena de se estar inclusive deix&ndo importante: com um inovador de sistema de "midades 
de lado experiências exitosas já desenvolvidas e didálicas" com todo um suporte metodológico para 
não se usufnindo dos elevados investimentos reali- possibilitar um treinamenlo essencialmente prático nas 
zados em períodos anteriores. diversas áreas de conhecimento tecnológico vincUado 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Esta- às principais cultlras e criações do Estado. 
dO de Ma1o Grosso, o qual tenho a honra de repre- Esse centro de treinamento constitU um impor-
sentar nesta Casa, se ajusta perfeitamente neste tante instrumento de apoio oo processo de treinamento 
quadro que descrevi, pela sua localização, pela ori- e brmação não somente dos profissionais rJQados às 
gem de seu processo de ocupação e por ter sua áreas de ciências agrárias do Estado de MaiO Grosso 
economia alicerçada basicamente na agropecuária. e da Região Centro-Oeste, mas também para os pro-

Sr. Presidente, tive a oportunidade de acampa- du1ores e trabalhadores rurais em geral. 
nhar de perto o processo de ocupação da Região Esse centro é também, Sr. Presidente, úm su-
Centro-Oeste, principalmente do Estado de Ma1o porte valioso para viabilizar o processo de melhoria 
Grosso. Como profissional ligado à área de ciências dos patamares tecnológicos e dos níveis gerenciais 
agrárias, como técnico e Presidente do Servi90 de a serem adotados pelos agricul1ores mato-grossen-
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de ses, 0 que é inãJSpensável à própria sobrevivência 
Ma1o Grosso e como Deputado Federal por três das atividades agropecuárias dentro do contex1o em 
mandaiOs, envolvi-me em exitosas iniciativas visan- que elas passam a se inserir. 
do assegurar que o processo de ocupação econômi- Sr. Presidente, tive conhecimen1o de que o Go-
ca de Ma1o Grosso se desenvolvesse de maneira ra- vemo do Estado de MaiO Grosso pretende desativar 
cional, em bases tecnicamente sustentáveis e eco- o centro de treinamento da EMPAER-MT, único 
nomicamente viáveis. existente no Estado em condições de dar o necessá-

Como Coordenador do Programa de Desenvol- rio suporte ao trabalho desenvolvido por aquela em-
vimen1o dos Cerrados em Ma1o Grosso, o conhecido presa e aos processos de treinamen1o de formação 
Polocentro, orientei e acompanhei a aplicação de re- dos técnicos, agricul1ores, trabalhadores rurais 
cursos nas obras de infra-estrutura, de apoio à pro- mato-grossenses. 
dução e nos empreendimentos agropecuários, sem- Fli informado de que amanhã o Govemo do 
pre com a preocupação de que nesse processo se Estado de Ma1o Grosso pretende extinguir o Centro 
incorporassem as tecnologias de produção e de ges- de Treinamen1o e lá ilt1Jiantar urna unidade para 
tão mais recomendé!das e mais aluais à época. apoio a crianças car!lntes, sob a coordenação do . 

Como Presidente da Empresa de Assistência Prosol, entidade assistencial, coordenada pela Pri-
Técnica e Extensão Rural de MaiO Grosso- Emater- meira-Dama do Estado. 
MT, aluai Empaer-MT, tive oportunidade de ampliar Assim, venho a esta Casa para manifestar a 
sua rede de unidades operativas de modo a que se minha profunda preocupação com essa decisão do 
fizesse preSente na quase 1otalidade dos municípios Governador do Estado de MaiO Grosso, Dante de 
de Ma1o Grosso. Oliveira, de extinguir o Centro de Treinamento da 

Trata-se de um trabalho de alta envergadura, Empaer, antiga Emater. 
que con1ou com apoio do Governo do Estado de Quero ressaltar, para que não paire nenhuma 
Ma1o Grosso, dos prefeitos municipais e sobretudo dúvida e não haja outra interpretação, que acho pie-
do Governo Federal, através da Empresa Brasileira namente louvável a atitude do Governo do Estado 
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de Mato Grosso de implantar um programa de apóio 
à$ crianças carentes, pois sei da grave situação por 
que elas passam e das reais necessidades de se im
plementar urgente iniciativa em seu benefício ... 

Esclareço entretanto., que o que preocupa é o 
fato de, como diz o dito popular: "se estar desveatin
do um santo para vestir outro'. 

Acredito .. que Governo do Estado de Mato 
Grosso poderá, sem dúvida nenhuma, utilizar outros 
prédios ou outras unidades disponíveis no Estado, 
muitas delljls com destinaçãp atual absolutamente 
dispensáVel, para implantar a unidade de apoio à& 
crianças carentes, evitandó que se desestruture unia 
unidade em funcionamento e que se desvirtuem os 
nobres objelivos para os quais o Centro de Treina
mento da EMPAER foi instalado e no qual forani 'in-
vestidos elevados recursos públicos. · 

O Sr. Júlio Campos - PennHEH-ne V. Ex~ um 
aparte? . . ~ ~ 

O SR. JONAS PINHEIRO - Pois não, nobre 
Senador .. ·.· · · · ·· · 

O Sr. Júlio Campos - OUço com atenção ·seu 
pronunciamento. Preocupo-me com a atitude e com 
a maneira pela qual se vem comportando frente àO 
Governo de Mato Grosso o Sr. Dante de. Oliveira 
Recordo-me que, na semana passada, em reunião 
entre S. Ex~. os três Senadores e todos os Deputa
dos Federais do nosso Estado, realizada nesta Casa 
do Congresso Nacional, justamente no gabinete do 
Senador Carlos Bezerra, V. ~levantou a preocu
pação com relação à desalivação ao Centro de Trei
namento do Trabalhador Rural, levada a efeito pela 
Empaer, antiga Emater de Mato Grosso. Essa unida
de, localizada lá no bairro de Cristo Rei, em Várzea 
Grande, vein desempenhando muito bem sua abi
buição: treinar o trabalhador rural, esse abandonado 
e sofredor trabalhador rural para o cultivo da borra
cha, dos hortifrutigranjeiros, para a suinocultura · e 
outras atividades. No entanto, o Governador. · em 
resposta rfspida a V. Ex", concomitantemente a toda 
a Bancada, disse que não aceitava nenhuma restri
ção à transfonnação do Centro de Treinamento do 
Trabalhador Rural em Casa do Menor Abandonado, 
já que a Primeira-Dama do Estado fazia questão que 
fosse naquele local. Levantamos todos os Parlamen
tares. Até mesmo o Deputado Giney Viana, do PT, 
protestou dizendo que temos lá em Mato Grosso, 
construído, o Complexo Fazendinha, local em que 
os menores abandonados, os menores de rua, os 
menores sem-teto, os menores sem pais sempre fi
caram alojados. O Complexo Fazendinha, até o Go

. vemo passado, Governo Jaime Campos. tinha uma 

funcionalidade espetaruar. Se não me engano, 
esse Centro foi construído no meu Governo, na épo
ca em que o Presidente da República era o Presi
dente José Samey, hoje presidente desta Casa. 
Com recursos do antigo Ministério do Bem-Estar So
cial, o Complexo funcionava, com padaria, onde os 
menores confeccionam pães, com fábrica de picolé, 
marcenaria, sapataria e um projeto hortifrutigranjei
ro. No entanto, o ColllJiexo Fazendinha, segundo 
notícia de televisão, foi abandonado meramente. 
Hoje não funciona para coisa aiguma. São 60 hecta
res e mais de 1 O mil metros de área construída. No 
entanto, quer hoje o Governador, por propósHo tal
vez mais político e personalista, mudar o centro dos 
menores da Fazendinha para o Centro de Treina
mento do Trabalhador Rural da Ernpaer, amiga 
Emater. Portanto, V. EJ<ll tem plena razão e tem a 
minha solidariedade total; não só a minha, tenho 
~certeza, mas dos outros Parlamentares de Mato 
Grosso, que o manifestaram de público a V. Ex• e ao 
próprio Governador na última re1.11ião da Bancada 
Federal em Brasília. 

O SR. JONAS PINHEIRO - MLito obrigado, 
Senador Júlio Campos. v. Ex• recorda que, ainda 
como Deputado Federal, fez um trabalho extraordi
nário para que conseguíssemos esse recur-So para 
~implantação daquele belíssimo Centro de Treinamen
to, que tem todas as possibi6dades didá!icas para um 
bom treinamento de técnicos e produtores. Recorda 
também V. Exª de que eu era Presidente da Emater. 
durante o Governo Frederi::o Campos, quando acom
panhei diariamente a construção daquele Centro de 
Treinamento, e que funciona bem Não é justo hoje 
que o Governador Dante de Oliveira, sob o pretexto de 
apoio às crianças carentes, e&mine esse complexo de 
treinamento da área da agricultura 

Agradeço, portanto, o aparte de V. ~ que, in
corporado ao nosso pronunciamento, certamente o 
enriquecerá, ficando registrado nos Anais desta 
Casa e na história de Mato Grosso que não fomos 
coniventes com essa atitude do Sr. Governador, e 
não está livre dessa critica o Sr. Presidente da Erna
ter e toda a sua diretoria, bem como o Secretário da 
Agricultura Jeremias Leite, que é fruto daquela casa 
e que deixa desaparecer esse extraordinário Centro 
de Treinamento. 

Collor de Mello, como Presidente, teve a pecha 
de desmontar a agricultura do Brasil, desmontando a 
Embrater; o Sr. Dante de Oliveira desmontará a agri
cultura de Mato Grosso, acabando com esse centro 
de treinamento. 
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Prosseguindo, Sr. Presidente, pode-se estar Britânico, Ministro das Finanças e quatro vezes Pri-
desta maneira assistindo melhor as crianças caren- melro-Ministro, tendo utilizado, nessa condição, a lei 
tes mas, sem dúvida, se estará desassistindo a agri- orçamentária para promover numerosas reformas de 
cultura, um selor que deve merecer também a priori- cará,ter político e social. "Não há fenômeno que não 
dade dos governos. ocorra na vida da comunidade que não repercuta 

E estou convencido, Sr. Presidente, de que de- nos seus dois campos conformados, de receitas e 
sassistindo a agricultura se estará aprofundando a despesas", asseverava 
crise no Estado; crise esta que provocará mais êxo- Nas sociedades modernas, como se pode 
do rural, maior inchamenlo nas cidades, pela mão- constatar, firmou-se o principio inglês de que o povo, 
de-obra migrante do campo e, como decorrência, que suporta as despesas, tem o direito de fimitâ-las 
gerando mais crianças carentes que precisarão, evi- e de autorizar a decretação e a cobrança das rendas 
dentemente, de novas unidades para atendimento. públicas. Mais do que isso, o orçamento assumiu um 

Eslou convencido, igualmente, Sr. Presidente, papel preponderante na vida do Estado e das comu-
de que também no caso das crianças carentes, ata- nidades: deixou de ser simples previsão de receitas 
caros problemas nas origens também é necessário e prestação de contaS para caracterizar-se como es-
e poderá até ser mais eficaz. sência do planejamento, que define a ação dos go-

Quero crer que o Governador Dante de Oliveira vemantes, impõe limites, estabelece prioridades e 
certamente irá fazer uma reflexão mais profunda e re- procura de obter o máximo de resultados com o mi-
ver essa decisão. Irá avaliar melhor as conseqüências nimo de gaslos. 
da extinção do Centro de Treinamenlo de técnicos, No Brasil, a lei_ orçamentária, sistematizada e 
prodliores e trabalhadores rurais de Malo Grosso e, organicamente consistente, só apareceria em 1830, 
inclusive, identilicar outros locais para instalar a neces- com a eficácia para o biênio seguinte, embora já es-
sâria unidade de apoio às crianças carentes. tivesse prevista na Constituição desde 1824. Ao lon-

Seria uma demonstração explícita de apoio à go de nossa história, a peça orçamentária tem sido 
agricultura, tão necessária no momento atual, sobre- interpretada freqüentemente de forma equivocada; 
tudo no Estado do Malo Grosso do Su. Afinal, prefi- pior ainda, tem sido, em determinadas ocasiões, 
ro não acreditar que o Governador Dante de Oliveira conscientemente deturpada, com o objetivo de aten-
queira passar para a história como um Governador der a interesses menores, em detrimenlo do interes-
obsourantista, que criou barreiras para o desenvolvi- se coletivo. 
menlo da tecnologia para a agricuHura e que não Governos, políticos e, enfim, toda a sociedade 
teve a sensibilidade de apoiar o$ técnicos, os agri- conscientizaram-se de que um novo sallo evolutivo 
cuHores, os trabalhadores rurais e o próprio selor se impõe para que o orçamenlo público não apenas 
agropecuârio malo-gross.ense. seja aperfeiçoado e melhor controlado, mas tome-se 

Muito obrigado. um instrumento eficaz de alavancagem do desenvol-
0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Concedo vimenlo e da promoção de justiça social. 

a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Gil- Essa constatação explica, por exemplo, o envio 
vam Borges. (Pausa) ao Congresso Nacional, pelo Executivo, de projelo 

Concedo a palavra ao Senador Humberto lu- anual que reforma a Lei de Diretrizes Orçamentá-
cena, que disporá de vinte minutos. rias. Explica, também, a Proposta de Emenda à 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pro- Constituição, de n" 26, de 1995, que submeti à apre-
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr% e clação desta Casa, que prorroga a vigência da Lei 
Srs. Senadores, o orçamento público identifica-se de Orçamentária para o exercício financeiro seguinte, 
tal maneira com as democracias modernas que sua quando não for ela aprovada até o término da ses-
história confunde-se com a origem do Estado de Di- são legislativa 
reito. A observação, feita por Nit!i, é anotada por Ju- Sabemos todos que a disposição sobre o orça-
randir Coelho em seu livro Teoria· e Processo do Or- menlo é uma das mais importantes prerrogativas do 
çamento, em que cita ainda o célebre Gladstone: "0 Congresso. Entretanlo, por motivos diversos, às ve-
orçamento tem sua raízes mergulhadas na própria zes somos incapazes de votá-lo em tempo hábil, o 
vida dos povos•. que dá margem a situações no mínimo esdrúxulas. 

Gladstone, vale lembrar, definiu o orçamenlo Um claro exemplo dessas situações é o orçamento 
como um •ato político por excelência". Disse-o a do corrente ano, que somente foi encaminhado pelo 
·com autoridade de quem foi chefe do Partido Liberal Executivo no apagar das luzes da últillla ~o le- , . 
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gislaliva - mais precisamente no dia 29 de dezembro 
do ano passado. · 

O orçamento de 1995 foi, portanto, encaminha
do com atraso ao Congresso - mas ainda no exercí
cio precedente. Dispondo o Governo de 15 dias 
úteis para sancionã-lo, e não o desejando fazer às 
carreiras, o que seria leviano, ocorreu um indesejá
vel hiato na utilização dos recursos, porquanto, aten
dido o principio da anualidade, ficava impedida a li
beração dos duodécimos. 

Com o orçamento de 1994 foi pior, pois sua vo
tação só aconteceu em novembro. Os recursos or
çamentários foram utilizados em parcelas de duodã
cimos, o que caracteriza uma situação completa
mente irreal, e o País foi administrado à base de im
provisos e subterfúgios. 

Esses exemplos, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, não incriminam o Legislativo. Lembraria 
que no" ano passado vivemos a expectativa e os 
desdabramentos da implantação de um plano eco
nõmico, da realização de eleições gerais, e, em con
seqüência, da iminente mudança de governo. 

Poderia citar, entre as causas desses atiope
los, o falo de ter o Executivo enviado três versões da 
peça orçamentária, em ocasiões distintas no mesmo 
exercício - o que naturalmente implicava reiniciar 
todo o processo de apreciação e votação. 

Convocado por esta Casa. o Ministro do Plan9-
jamenlo, José Serra, compareceu a este Plenário, 
quando condenou enfaticamente a liberação de duo
décimos da receita orçamentária- expediente utiliza
do quando a proposta não é votada em tempo hábil. 
Seria absurdo pretender que a vida do Pais se repe
tisse, mês a mês, como ocorrera no exercício ante
rior, argumentou. 

O Ministro tem razão, Sr. Presidente, Sr"s e 
Srs. Senadores. Entretanlo, aponta uma alternativa 
perigosa, que consistiria em aprovação por decurso de 
prazo - um expediem!~ que nega a instáncia legislativa 
e nos remete à época dos governos au1oritários. 

.A solução que preponho, de prorrogar a vigên
cia do orçamento de um exercfcio para outro, com a 
devida atualização dos valores, não é certamente a 
ideal. Ideal é que o Orçamento seja votado em tem
po hábil, após a manifestação de amplos segmentos 
da sociedade, e que reflita a participação de lodos 
os brasileiros que sonham com um futuro melhor 
com a redução das desigualdades e com o ape~ · 
çoamento das instituiçties democráticas. 

A Proposta de Emenda à Constituição que 
apresentei à Casa, no sentido de prorrogar para o 
exercício seguinte o Orçamento do exercício anterior 

se a sua proposta não tiver sido votada até o (Jitimo 
dia do exercfcio, é a restauração da norma que vigo-' 
rou na Constituição de 1946. Ea está sendo relala
da na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia pelo eminente Senador Bernardo Cabral. Não é 
a solução ideal, mas é alternativa melhor à utilização 
dos duodécimos; é alternativa, também, ao expe
diente tirânico do decurso de prazo. Esse recurso, 
deve-se ter em mente, poderia ser obtido com ma
nobras-de obstrução, ou pela apresentação de inú
meras versões da peça orçamentária, impossibilitan
do ao Congresso Nacional o cumprimenlo de tão im
portante prerrogativa. 

Ao pedir a atenção, o empenho e a manifesta
ção favorável da Comiss,ão de Constituil;:ão, Justiça 
e Cidadania e do próprio Plenário para tão importan
te Proposta, devo manifestar minha crença na ado
ção de novos critérios para dispor sobre a peça or
çamentária. para que, efetivamente, se transforme 
ela num instrumento de promoção da cidadania, eli
minando desperdícios, gerando riquezas e reduzin
do as desigualdades. 

No momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
em que voltar a vigorar na Constituição Federal a 
norma de 1946 a que já me referi, certamente não 
só o Executivo terá lodo o empenho em que a sua 
Proposta para o exercfcio seguinte seja votada no 
Congresso, como as Uderanças, de um modo geral, 
e os Srs. Congressistas, nas duas Casas, farão por 
onde agilizar o andamento da preposta orçamentá
ria, a fim de que não se repitam no ano seguinte as 
dotações do ano anterior, com graves prejuízos para 
o andamento da administração, sobretudo, tendo-se 
em vista que o Governo, mais do que hoje, ainda, 
passará. cada vez mais, a utilizar-se dos créditos su
plementares. 

·Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a 

palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha. (Pausa) 
Concedo a palavra ao nobre Senador F1311C9D-

no Pereira. (Pausá) · 
Concedo a palavra ao nobre Senaçtor Eduardo 

Suplicy. (Pausa.) · 
Concedo a palavra ao nobre Senador José 

Eduardo Outra. (Pausa.) 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves. 
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-5E. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores, distinguido com a indi
cação do Sr. Presidente do Senado e aprovação da 
Comissão de RelaQ5es Exteriores e Defesa Nacional 
para cumprir" missão no eXterior, participei como ob-
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servador de·importante reunião ocorrida nos dias 29 
e· 30 do mês passado, em Washington, promovida 
pela Organização Pan-Americana de Saúde, ramo 
para as Américas e o Caribe, da Organização Mun
dial de Saúde, e que também teve o apoio de outras 
agências de cooperação internacional, como o Ban
co lnter-amerícitno de Desenvolvimento, o Unicef, ·a: 
OrganizaÇão dos Estàdos Americanos, o · Banéo 
Mundial; ·a Cepa! e outros organismos, objetivando 
lirila ampla discÚSSão ·e troea de experiências sobre 
a'Í'eforma'do setordesaüde. ·, -.. --- --- ------------

.'Não ·apenas no·Brasil~ mas ern toda a América. 
e no mundo, as disparidades entre os níveis de qua~ 
&dade da 'saúde na população e os respectivos índt"-. 
ces nacibhais relatiVos a algumas áreas do ·setor 
mostram' à urgente neceSsidade de se reformUíarem . 
aS· políticas, diretrizes, · prioridades e· procedimentos 
de carãter geral, visandO. à. melhoria ·do desempenho 
desSe . se!Or vital d~. alendimento às popufàÇóéS é 
uma: inelhor sintonia· pela troca de experiênciaS e· 
coopetação inter-à.meiicana. • · · · - - -· : 

Em termos dessas desigualdades, citerri-se, 
por' exemplo, os seguiirtes dados que compilei da 
leitura dos diversos relatórios apresentados . e'. das' 
palestras a que assisti, com relação ao quadro ·da 
saúde nas Américas: 

· - as taxas de· mortalidade infantil chegain a va 
riar entre 7,5/1 ooo ·e 1 09,8/1 ooo, enquanto à' mortàli~ 
dade materna varia de 3/1 DOO a 270/1 000; 

" · inais de 2. ·milhões de ciianças nascem, 
anUálrhente, sem nenhuma assistênciS médica ou 
mesrnó ajuda de par:teira, mas ap~!Jal;, ~!!i os cui-
dados de suas famPias; . . 

.- mais de H)O míllhaes de pessoas . não têm 
acesso regular ao atendimento básico de saúde, e 
neste ano de 1995 já existem m<!fs de 160 milhões 
de pessoas na América latina com renda inferior a 
dois dól.ares por dia, enquanto os 20% mais ricos 
têm . ;Rendimento especializado de .. padrão Igual ao 
de Primeiro Mundo; · 

-· em todas as· Américas o número de médicos 
por habitante cresceu muito, mas o número de leitos 
hospitalares por habitante caiu de 3,3 nos anos 50 
para 2,4 na década de 90, e o cantingente de enfer
meiros, indispensáveis para multiplicar a aluação do 
médico, regiatra um déficit de 500 mil profissionais, 
relativamente ao número desejado. 

Diagnóstico da OPAS, apresentado nessa 
Reunião de que participei, revelou uma iendência 
ocorrida na América latina e no Caribe, nos últimos 
anos, em que os recursos para a saúde despenca
ram: reduzira~se, primeiro, os gastos com investi-

mentos e logo diminui~se os de manutenção e 
fornecimento de. insumos, até se chegar ao limite em 
que os recursos disponíveis só davam para cobrir os 
cuStos salariais. 

· Essas são apenas algumas disparidades que, 
juntamente· com outrós 'estudos, impõem uma ne
céssidade utgenfé de se corrigir o atendimento à 
saúde, um requisito para o desenvolvimento h~ 
no; o crescimento, eoonômico, a integração regional 
e a consolidação da democracia nas Américas. 
· · · Concluí, do que Observei, que a reforma do se

tor de saúde deve set um item prioritário na agenda 
poUtica de todoo·os países americanos. 

· · Sr::Fóresfderite, Sr"s e Srs. Senadores, a Reu
nião; éla'qúàl'participarariúmPortantes autoridades e 
dirigentes govei-namentais do setor de Sa.úde de to
dos os países· da· América e do Caribe, é o desdo
bramento nésta área sobre a Reúriião de Chefes de 
Estado, ocorridá'em·M'iarni,'de'9 a 11 dede.zembro -
de 1994,' denominada Cúpúla das Arriéricas, que in
cluiu em ·suas conclusões uina resolução sobre o 
•acesso · equitàtivo ·dos sE)rviços ll.iisicos de saúde•, 
viSando ·cOrrigir està triste realidade· entre as carên
cíàS ·mais urgentes da população, e propôs, nessa 
ocasião; a seguinte· agenQa, Visando à reforma da 
saúde 'no5 diverSOS pà.fsaS membrOs: . 

. . . . . '. . . ' .... ~ . . . . . 
. . ·. . ·- "Reafirmação ·do compromisso da 
Cúpula Mundial . em .favor da Infância, de 
1'990; do· Acordo de,-Naririo de 1994 e da 
. Conferência de População e Desenvolvi-
mento de 19114, no sentido. de reduzir amor

. talidade infantil em um terço e a mortalidade 
· materna à matada, até o ano 2.000;~ · 

O Sr. Gersón. Caniata - Senador José Alves, 
permite-má V •. Ex~. um aparte?· ·. 
... O .SR. ,JOSÉ ALVES- Com muito prazer, Se

nador Gerson Camata. 
O Sr. Gerson Camata - Ilustre Senador José 

Alves, venho acompanhando a atuação de V. ~ 
nesta Casa ·e vejo que, na qualiddade de médico 
que é, quase sempre, nas suas· intervenções, tem 
demonstrado a sua preocupação com a Saúde públi
ca brasileira. A indicação de Vc ~ para representar 
o Senado brasileiro nesse encontro de Saúde foi a 
maisjusta; o Presidente'do Senado, a Mesa do· Se
nado, teve o cuidado de remeter, para esse encontro 

. em Washington, um Senador que vem, constan~ 
mente, manifestando a sua preocupação com os 
graves problemas que a Saúde pública brasileira 
vem enfrentando. V. Ex~ vem de lá com esse exce
lente relatório que apresenta à Casa e aos seus 
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C01T1>3nheiros, que nos faz refletir sobre a gravidade . 
dos problemas de Saúde da América Latina, que V. · 
EP expõe, mas que são também os do Brasil. Es1a-. 
mos convivendo com eles quase que diariamente, 
quando visitamos hospitais, quando andamos pelo 
interior do Brasil e quando, pelas telas das televisõ
es ou pelas manchetes dos jornais, vemos ~ 
problemas se acumliando cada vez mais. V. EP 
aborda um fato muito interessante: se, na América 
Latina inteira, o número de médicos, nos últimos 
anos, tem aumenlado, o número cie IeiÍiis hospitala
res disponíveis à população tem diminuído. Suponho 
que a população tenha crescido,. mas que a constru
ção de hospitais não tenha a:escido ria mesma pro
porção. O Senado, paralelamente ao ~lho que V. 
ExJ. desenvolve e à meritória luta empreendida por 
v. EP em favor da Saúde pública brasileira, eslá 
agora para apresentar o relatório parcial da Comis
são das Obras InacábadaS.:o:resultadO parcial des
sa Comissão, que será apresentedci amanhã, atra
vés do Relatório do Senador. Casildo Maldaner, vai 
chocar o Brasil. Hã, np PaíS, iriais .de .t.soo obras 
inacabadas, entre. hospdais e postos de saúde. E&
sas obras inacabadas de hospitais e poslos de saú
de, cuja construção começou hã. mais de 1 o anos, 
es1ão refletindo nesse índice li. q~ .v. EP se relere, 
que indica um aumento da população, sem estar, 
contudo, acompanhado, concomitante ou proporcio
nalmente, de uma elevação do número de leiiDS 
hospitalares à disposição dessa população. Essa 
Comissão do Senado, que se integra, ness.e aspecto 
das obras inacabadas, às preocupações que V. EP 
!Jaz desse encontro de Washington; vai sugerir que, 
na feitura do Orçamento, possamos levar. a Comis
são de Orçamento a colocar jâ à disposição dos in
vestimentos que o Brasil deve ·fazer, do pouco que 
sobra do Orçamento da União pará investimentos, 
recursos para terminar esses postos de saúde e 
hospitais. Outro aspecto que me preo<:qJa - e cer1a
mente a V. Ex", que tem um maior conhecimento de 
causa - é que se verifica que, depois que se tentou 
municipalizar a saúde- foi uma grande iniciativa-. 
não houve, por parte da maioria dos Prefeitos e Go
vernadores dos-E~os. uma compreensão desse 
processo. Antigamente, tínhamos, na área da Saú
de, os investimentos do Governo Federal, dos Go
vernos ~uais e dos Governos municipais. Hoje, 
o que se observa é que a maioria dos governos, tan
to das Prefeituras quanto dos Eslados, ao invés de 
investirem também recursos próprios, arrecadam os 
recursos que vêm do Governo Federal e aplicam so
mente esses. Então, na verdade, a municipalização, 

em vez de aumentar o volume de rec~ pllllicos 
investidos na Saúde pCillica brasileira, fez diminuir 
esses recursos. Porque, ao invés de termos os três 
níveis investindo, observo que, na maior parte das 
vezes, o Estado ou Município investe apenas os re
cursos que recebe da área federal. Acredito que, 
sem investimentos sérios, sem vontade politica de 
fazer-se saúde, dificilmente sairemos do. problema 
que enfrentamos; ao invés de ocorrerem l"(lelhorias, 
quase sempre veremos o quadro agravar-se. O sis
tema de Saúde do Brasil eslá doente. Louvo a inicia
tiva de V. ExA, não só pela lucidez da Presidência do 
Senado que o designou representante naquele en
contro, pois V. Exl é um Senador que se preocupa 
sempre, nos seus pronunciamentos e projetos, com 
os problemas de Saúde do Brasil; mas louvo, princi
palmen!e, a sua iniciativa de trazer aos arquivos do 
Senado, ao convívio dos seus companheiros, ao co
nhecimento dos seus companheiros, as otisàrvaçõ
es que V. Exf.lâ fez e que coincidem com as Preocu
pações que V. Exl, constantemente, vem manifes-
tando aqui nes!e Plenário. . 

O SR. JOSÉ ALVES- Agradeço ao nobre Se
nador Gerson Camata Incorporá ao meu discurso, 
com muita satisfação e orgulho, a lucidez de seu 
aparte. . . . . . 

. Prossigo o meu discurso, .lendo os tópicos da 
agenda proposta pela Cúpula das Américas: 

"- Endossar um paéote básico de servi
ços cllnicos, preventivos e ~saúde pública, 
de acordo com recomendação da Organiza
ção Mundial de Saúde, da Organização 
Pan-Americana <le Saúde, do BanCo Mim
dia! e da Conferência sobre População e 
Desenvolvimento; 

- Compromisso de desenvolver, de 
acordo com mecanismos definidos por cada 
pais, reformas destinadas a atingir as metas 
de saúde infanb1, materna e reprodutiva; 
acesso universal e não discrimina1ório aos 

-serviços básicos de Saúde; o· atendimento 
aos pobres, incapacitados e populações in
dígenas; uma infra-estrutura de saúde pCilli
ca mais sólida; altemativas de financiamen
to, administração e prestação de serviços; 
garantia de qualidade e maior participação 
de agentes e das organizações não-gover
namentais; 

- Fortalecimento da Rede Interamerica
na de Economia e Financiamento da Sa.Úde 
como !oro para compartilhar conhecimentos. 
informações e experiências, fortalecer a ca- · 
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pacidade nacional e fomentar a cooperação 
hemisférica sobre a reforma incorporando 
funcionários governamentais, repre
sentantes do setor privado, instituições não
governamentais, doadores e especialistas. 

Segundo os documentos oficiais discu
tidos e as conclusões apresentadas pela 
OPAS, os objetivos principais da reforma do 
setor de saúde, são os seguintes: 

- Melhorar as condições de vida e saú
de de todos os habitantes das Américas; 

- Participar da reforma social na região, 
constituindo-se num dos pilares do desen
volvimento com justiça, bem-estar e eqilida
de; 

" Contribuir efetivamente para o com
bate à pobreza e ser uma parte importante 
dos programas de ação para esse propós~o; 

- Reduzir as iniqOidades na s~uação da saúde, 
melhorar o acesso a serviços de saúde de boa quali-. 
dade e fomentar que instituições, indivíduos e comu
nidades compartilhem a responsabilidade; 

- Modernizar e descentralizar a organi
zação e a operação de instituições públicas 
que provêem serviços de saúde; 

- Conseguir um equilíbrio entre os stb
setores de saúde públicos e privados, a fim 
de que seus esforços se complementem; e, 
finalmente, 

- Assegurar a disponibilidade de recur
sos financeiros razoáveis para o setor, em 
níveis sustentáveis, a fim de permitir a reali
zação de seus objetivos. • 

O Sr. Bernardo Cabral -V. Ex2 me peirn~e um 
aparte, Senador José Alves? 

O SR. JOSÉ ALVES - Com muito prazer, Se
nador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Senador José Alves, 
o Senado acaba de comprovar que o eminente Pre
sidente José Samey tinha razão - tem e continuará 
tendo - quando propõe que Senadores designados 
para viagem ao exterior façam relatório. Veja V. Ex~ 
que essa decisão não é acertada apenas pela forma 
de fazer o relatório, mas é o conteúdo que V. Exª 
traz nessa peça que acaba de trazer ao conheci
mento dos seus colegas. V. Ex• se reporta ao aten
dimento básico de saúde, ao número de leitos, ao 
número de médicos, contingentes de enfermeiros. 
No nosso País, em que a Saúde transita entre a 
concordata e a falência, o nosso sistema é mais do 

. que precário- V. Exª deve sentir isso na pele, como 

profissional competente que é no ramo. A minha in
terferência - aliás, peço-lhe desculpas - foi apenas 
para cumprimentá-lo. Qualquer companheiro nosso 
que amanhã consultar o Diário do Congresso em 
que for publicado o relatório de V. Ex• terá uma peça 
informativa em nível internacional, que se transfor
mará para o Estado de cada um, a fim de que esse 
representante faça da sua análise um diagnóstico 
preciso. De modo que junte aos cumprimentos opor
tunos manifestados pelo Senador Gerson Camata 
os meus aplausos ao relatório de V. Ex•. 

O SR. JOSÉ ALVES - Agradeço sensibilizado 
as palavras do nobre Senador Bernardo Cabral. 

Naquela reunião a que estou me referindo, 
cada pais apresentou um documento técnico cons
tante de um diagnóstico do setor, as perspectivas e 
tendências de sua região, uma descrição sumária de 
çomo funciona o sistema em seu país e o nível de 
providências relativamente à evolução do seu pro
ceSso específico de reforma do setor saúde em seu 
país. . 

· O processo de reforma que está sendo desen
volvido em cada um dos países membros revela pe
culiaridades interessantes e providências que po
dem contribuir grandemente para a melhoria e aper
feiçoamento dos sistemas de saúde nas Américas. 

Nas reformàs ·já ocorridas, hotNe redefinição 
de responsabilidades dos Ministérios da Saúde na 
prestação direta de serviços e atendimento, aumen
tando o papel de suas funções de gestão política, 
normatizàção, avaliação e controle, para assegurar 
o melhor desempenho e agilidade do selor, visando 
maior eqüidade, ·qualidade e eficiência 

As fontes financeiras convencionais foram re
forçadas com uma melhor participação de recursos 
das diferentes esferas de governo, previdência so
cial. empresas e famílias. 

Um ~ muito importante nas reformas já ocorri
das ou em andamento, e que já defendi em prorn.ncia
mento anterior que fiz nesta Casa, é a preocupação 
em se recuperar os custos des serviços prestados pelo 
Estado, gerando recem para as unidades de atendi
mento que têm aulonomia de gestão. 

Em diversos países tem havido a progressiva 
descentralização do setor, com a redefinição do pa

. pel dos governos centrais, intermediários e locais, 
isto é, União, Estados e Municípios, agilizando a 
transferência de recursos e capacidade de gestão e 
autonomia para os níveis municipais, que respon
dem mais de perlo à população onde devem ocorrer 
de formas mais eficaz a solidariedade social, a eqüi
dade na integração dos serviços e a conjugação dos 
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esforços e da participação entre a ação do Governo ·O Sr. casildo Maldaner - V. E>.• permite-me 
e a iniciativa privada um aparte?< ·· 

As reformas em andamento nos diversos pai- O SR. JOSÉ ALVES- Com muito prazer, Se-
ses americanos estão diversificando formas inovado- nador Casildo Maldaner. 
ras de regionalização e gestão dos serviços, procuran
do otimizar a eficiência e credibüidade do selor, empe
nhando-se numa melhor divisOO de fu1ções entre o 
Estado e a sociedade civij na prestação e financiamen
to dos serviços de saúde, buscando coordenar as di
versas instituições públicas e privadas. 

Em alguns casos os hospitais públicos estãO 
sendo reestruturados como empresas sociais, com 
autonomia de gestão e capacidade para recuperar 
custos mediante convênios com a previdência social 
e o selor privado. 

Procura-se também otimizar a contlinação pú
blico/privado, em termos de concorrência administra
tiva, o deserrvolvimento de programas de garantia 
de quafldade para se certificar estabelecimentos de 
saúde e investe-se na fiscalização rigorosa de cus
tos e resultados, estruturando-se redes mais eficien
tes de serviços complementares de ·tratamento, 
diagnóstico, fomecimen1o de remédios, apoio logísfi.: 
co, manutenção e outros itens e prioridades para 
melhorar o desempenho do setor. 

No contexto deste panorama mundial de refor
mas no setor saúde e de nossa realidade nàcional, 
embora o Plano Plurianual aponte um conjunto de 
metas visando a consideráveis melhorias, preocupa
me a situação vexalória em que se encontram· os 
hospitais públicos do País e as fundações benefi
centes, que há alguns anos já vinham enfrentando 
enormes dificuldades para manter o seu funciona
mento, atendendo, principalmente, ao público mais 
necessitado, porque as pessoas com mais recursos, 
com maior ou menor sacrificio, podem recorrer às 
clínicas particulares e se habilitar a um atendimen1o 
mais ráPido e de melhor qualidade. 

Nesta semana em que estive no exterior, se
gundo fti informado logo que re1omei, o Pronto-So
corro do antigo Hospital de Cirurgia de Aracaju, enti
dade que hoje leva o nome de seu fundador, o cirur
gião Dr. Augusto LE!ite, fechou suas portas por abso
luta falta de recursos. 

Esse é um falo lamentável, uma verdadeira ca
lamidade, porque o Pronto-Socorro daquele Hospi
tal, que dispõe de 600 leitos, juntamente com o Hos
pital João Alves Filho, que tem 125 leitos equipados 
e funcionando, além de 129 leitos a serem alivados, 
à uma UTI pediátrica com 31 lei1os, são os que aten
dem a toda a população do Estado, de um milhão e 

· meio de pessoas. 

O Sr. Casildo Maldaner - Gostaria de dizer, 
sem querer atrapalhar a extraordinária análise que 
V. Ex" está fazerldo da situação da saúde no País e, 
principalmente, no seu Estado, está ocorrendo· em 
todo o País. Estamos, na verdade, vivendo um dra
ma extraordinário. Aliás, há pouco, o Senador Ger
son Camata mencionava o grande número de hospi
tais, minihospitais e hemocentros inacabados, espa
lhados pelo País inteiro. É de estarrecer. São verda
deiros esqueletos. Eu até diria que a própria saúde 
se encontra hoje na UTI. Essa é a realidade. Como 
profiSsional da saúqe, V. Ex" relata a situação exis
terrte em todo o País: Precisamos encontrar um ca
minho para mudar esse quadro, porque, como dizein 
em Santa Catarina, a doença não avisa quando vai 
bater à nossa porta. Muitas vezes, lodos ficam so
bressaltados sem saber como encontrar uma saída. 
Agora estão fechando as portas de maternidades, 
de hospitais, ele. Isso muito nos preocupa. O que 
iremos fazer? Estamcis díilnte de um tema eminente
mente grave, para o qual V. Exª chama a atenção do 
Senado Federal e do País inteirei. Por isso, congra
tulO-me com o pensamento que V. Exa está exter
nando na tarde de hoje. 

O SR. JOSÉ ALVES- Agradeço a V. Ex'. 

. O fechamento do Pron1o..SOcorro da Fundação 
Beneficente do Hospital de Cirurgia de Aracaju, em 
termos de perda para a população, tem uma dimen
são de calamidade, porque a grande parte das pes
soas que lá seriam atendidas não terão a quem re
correr, não-somente porque a capacidade física-do 
outro hospital público não poderá suprir o atendi
mento, como também porque esta clientela, a maior 
parte pessoas absolutamente carentes, não terão 
acesso às clínicas particulares. 

Quero nesta oportunidade, Sr. Presidente, ma
nifestar a minha preocupação e extemar o meu pro
testo por este lamentável acontecimen1o. 

Sinto-me na obrigação de fazer essas conside
rações porque conheço de perto este antigo Hospi
tal, com o qual colaborei durante muitos anos como 
médico e Dire1or, quando fui Secretário de Saúde do 
Estado e Chefe da Casa Civil, tendo sempre contri
buído para superar suas naturais dificuldades, difi
culdades de urna instituição que atende a todos que 
a procuram, sem visar a lucro monetário. 
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Assim, Sr. Presidente, abro esse espaço no re
latório que presto a esta Casa, após a missão que 
cumpri no exterior, para fazer esse registro. 

O que tem estimulado as reformas é o imperativo 
para a solução de problemas de pressão sobre as limi
tações do atendimento, os cUstos crescentes, a inefi
ciência e a desigualdade no acesso a esses serviços e 
a insatisfação dos usuários e das instituições. 

A Cúpula das Américas, com a participação 
dos Chefes de Estado assumiram compromissos 
que aos poucos vêm se concretizando para a solu
ção em alguns países de questões críticas, como, 
por exemplo, democrabzação das oportunidades de 
acesso aos serviços de saúde, garantia de qualida-. 
de, eficiência, contenção de custos, sustentabilidade 
financeira, colaboração pública e privada, ética bio
médica, avaliação da tecnologia, disponibilidade de 
medicamentos especiais, regulamentação do setor, 
gestão dos serviços, participação comunitária e des
centranzação. 

A Delegação do Brasil, coordenada pelo Dr. 
José Carlos Seixas, Secretário Executivo do Ministé
rio da Saúde, apresentou importante documento de 
nossa realidade na área, identificando os principais 
problemas e as melhorias no desempenho do setor, 
fixando as mais relevantes para os próximos quatro 
anos, no sentido da reorganização do setor. 

A importância da organização e desempenho 
dos sistemas de saúde pode ser avaliada, tam
bém, pela evolução da expectativa de vida, que na 
América Latina passou de 51.4 anos em 1950, 
para 63.2 em 1975, atingindo os quase 70 anos 
em 1995. Entretanto, em outros paises mais de
senvolvidos, a evolução da medicina e a eficiência 
do sistema de saúde permitiram, nos últimos 20 
anos níveis muito elevados de expectativa e espe
rança de vida, o que é' um estímulo para que se 
priorize os investimentos, a organização e as me
lhorias do setor de saúde no elenco das alternati
vas para se democratizar a distribuição dos divi
dendos do 'prog·resso, da evolução das ciências e 
das conquistas da humanidade. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Jüio Campos, por per
muta com o Senador Valmir Campelo. 

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr~ Pre
sidente, S~ e Srs. Senadores, ocupo a tribuna do 
Senado na tarde de hoje, para ~er à baila dois im
portantes assuntos. 

Um deles refere-se ao pronunciamento feito na 
tarde de ontem pelo eminente Senador Bernardo 
Cabral, que abordou assuntos de interesse dà Re
gião AmazOnica. Como presidia a sessão, não pude 
dar a S. Ex"' o meu aparte e manifestar-lhe a minha 
solidariedade, como gostaria, quando S. Ex"' abor
dou as dilicUdades por que passam os Estados perité
ricos de~ País. O nosso Estado- Matl Grosso- é 
também periférico como o são o Amazonas e os Esta
dos nordestinos, assim como o Estado que V: Ex"-, Sr. 
·Presidente, represente - o Amapá Por quê? Distante 
dos centros de decisão política e econOmica, esses 
Estados ·só têm os incentivos fiscais como únicos atra
tivos para a fixação, na nossa região, de indústrias, de 
agroindústrias, de empresas que possam viabilizar a 
criação de e~os. o desenvolvimento, enfim, o pro
gresso para a nossa pc>pUação. 

E é muito grave, quando se discute a Reforma 
Tnbulária, o· Governo Federal falar em criar dois 
ICMs: um de nivel federal e outro de nível estadual, 
ambos submetidos a uma única legislação, centralis-
ta, que só pode ser a da União. . 

Os Estados não poderão mais realizar política 
econOrnica ou social por meio do ICM, perdendo sua 
autodeterminação; só a União poderá fazê-lo. O seu 
passado não recomenda, e o presente condena 
Pretende a simetria nacional de ãmbito de ICM, do 
Rio Grande do Sul ao Amapá. Se o Piaul, o Amazo
nas ou o Mato Grosso não puderem oferecer isençõ
es de ICM para atrair investimentos, ganharão os 
Estados centrais, que têm populaçãó, transporte, il
fra.estrutura, tudo bem montado, como é o caso do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná. 
Não incluo aí o Rio Grande do Sul, que está um pou
co longe do centro de decisão, e cuja grande opção, 
penso eu, é o sucesso do Mercosul. 

Um exemplo disso é a instalação de uma fábri
ca de cinescópio que uma multinacional pretendia 
implantar na Zona Franca de Manaus. O cinescópio 
é um dos componentes mais importantes de um te
levisor, representando cerca de 35% do total de 
seus componentes e 75% do peso de um aparelho 
de TV. Essa indústria estava decidida a fixar-se em 
Manaus, ná Zona Franca, que é um centro industrial 
do País e orgulho de todos nós. Como homem da 
Amazônia, indiscutivelmente, eu não poderia deixar 
de reconhecer o grande avanço que a Zona Franca 
de Manaus levou para toda a nossa região. Para 
surpresa de todos nós, segundo o pronunciamento 
de ontem do eminente Senador Bernardo Cabral, a 
grande imprensa do eixo Rio-São Paulo - em espe
cial os jornais Folha de S.Paulo, Jornal do Brasil e 
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O Globo - noticia, para tristeza nossa. que o consór
cio de empresas Philco-CCE-SEMP-TOSHIBA está 
se preparando para construir uma nova fábrica de ci
nescópio, mas não no lugar anteriormente anuncia
do, que seria a cidade de Manaus. T ai vez a escolha 
recaia entre o Rio de Janeiro· e o· interior de. São 
Paulo, este já tão rico e forte. Atualmente, as priori" 
dades dos industriais são Minas Gerais, São Paulo; 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

Desta mesma tribuna, apoiamos o. !J'es!O· sim
pático e certo da Volkswagen, ao implantar uma fá
brica de caminhões no interior do. Rio de Janeiro. 
Mas discordamos,· neste momento, Sr> Presidente 
Emília Fernandes, Srs. Senadores;. nesse caso; por
que a nossa região; já tão carente, sofre.agora·essa 
restrição por parte do Governo Federal, deixando
nos sem a mini ma possibilidade de-competir. Porque 
o que faz o empresariado deQcar .de investir em São 
Paulo, Rio de Janeiro,.onde está próxjmo. aos poriQS · 
de exportação, às estradas. asfaltadas, com energia 
elébica suficiente, sãt~: os·inc.en!iv~ .. 

O Sr. Bernardo Cabral- V. El@ me-permite um 
apárte? .. 

O SR. JÚLI_O CAMPOS· Tem V. Exª o aparte. 
o Sr. Bernardo Cabral- Nobre.Senador Júfio 

Campos, não tomo a iniciativa ·de ·apàrteá-lo para 
agradecer a solidariedade de v, Ex~, Isso é absolu
tamente desnecessário, pois v; &, como homem 
pCblico, como ex-Governador do seu. Estado·,. por 
certo não teria outra atitude senão esta; V. Ex"-, por" 
tanto, sabe dos problemas que alfigem essas· regiõ
es periféricas. E V. E~ diz muito bem. A criação de 
dois ICMs irá destruir a Federação. A destruição 
ocorrerá exatarnente i>ela base corn que V; Ex"- sus
tenta o seu disciJrso. Não há como pensar que o 
grande industrial, sem os ineenliVoS que lhe pode
riam proporcionar um deslocamento do eixo da sua 
indústria, do seu comércio, vá para o Estado do 
Mato Grosso, que V. Ex"- tão bem representa, ou 
para o meu, que tenho a honra de. estar aqui falando 
em nome daqueles que me conduziram ao· Senado. 
Ora, a interpretação de V. Ex": é o segundo alerta Tal
vez até com mais propriedade do .que aquele que fiz 
ontem, mas é um alerta oporlu:lo, pois V. ~fere, no 
meu ver, no meu sentir, o ponto fundamental, que é a 
destruição da Federação. Meus aplausos. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. In
corporo, com muita honra, o aparte de V. Ex" ao 
meu pronunciamento. 

Essa situação de abandono preocupa-me mli
to. J:· muito difícil e muito complicado conseguirmos 
algum recurso para a nossa região, pois dificilmente 

temos Ministros. Os últimos Ministros mato-grossen
ses de que me lembro foram Roberto Campos, na 
gestão do Presidente Castello Branco, e depois o 
Ministro Dante de Oliveira, Ministro da Reforma 
Agrária. Também é muito difícil termos presidentes 
nas grandes empresas. Dificilmente, portanto, as 
Regiões Amazónica e Centro-Oeste têm possibilida-
de de participar do Governo Federal. · 

Se não temos' como decidir aqui em Brasma, e 
a nossa força politica já é pequena em termos de 
representação na Câmara dos Deputados, que hoje 
comanda a política do País muito mais fortemente 
do· que o Senado, a única oportunidade que essas 
Regiões têm de se desenvolver é atrav~ da política 
de incentivos fiscais. Se o Governo acabar com a 
posSibilidade de termos um pouco de' apoio, para 
que os empresários aoreditem em nossa região, o 
que vai nos restar? Talvez seja preferível o Brasil re-
disCutír a nossa Federação. · 

O Sr. Mauro Miranda - V. E# me permite um 
aparte, nobre Senador Júlio Campos? 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Pois não, nobre Se
nador. Mauro Miranda 

. O Sr. Mauro Miranda - oUço com ater!Qão o 
pronunciamento d.e V. ~. que nos atinge di reta
mente,' nós das Regiões periféricas, o Norte, o Nor
deste e o Centro-Oeste. Estamos seinpre sendo co
locados de lado. Nossa força está na nossa união. 
Quando da elaboração da Constituição de 1988, fi
zemos aqui um rnovimjlnto biilhante e maravilhoso 
que quebrou a hegemonia do Sul e do Sudeste con
tra o desenvolvimento de nossas Regiões. Acho que 
está na hora também, nessa Reforma Tributária - e 
de- nossa parte já fizemos reuniões com todo o em
presariado, o novo empresariado de Goiás e da Re
gião Centro-Oeste . -, de preparar nossas emendas. 
Tenho certeza de que os interesses da Amazônia e 
do Nordeste são os mesmos, porque nossos proble
mas são os mesmos. Isso se dá não só com os inte
resses económicos, mas também com os interesses 
culturais. Vejo um preconceito enorme contra nos
sas universidades. Basta otNir os discursos do Mi
nistro da Educação contra nossas universidades do 
-nosso interior, que se mantêm a duras penas. Mas 
por que esse preconceito contra regiões que querem 
se desenvolver num momento tão difícil? Hoje dei 
entrada, nesta Casa, a um requerimento soficitando 
ao Ministro da Educação a diScriminação, Estado 
por Estado, dos recursos destinados às nossas uni
versidades. Pode ter certeza, Senador Júlio Cam
pos, que a Universidade do Mato Grosso também 
está sendo discriminada É hora de esta Casa, que 
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representa os Estados brasileiros, tomar uma posi-. · 
ção firme. Precisamos nos unir. Outro dia, nesta 
Casa, o Senador Edison Lobão, do Maranhão, fazia 
esse alerta, endossado pelo Senador Antonio Carlos 
Magalhães. É hora de nós, do Nordeste, Centro
Oeste e Norte, repetirmos a união que tivemos na 
Reforma Constitucional. Ao Centro-Sul e aos tecno
cratas não irrteressa o crescimento harmónico do 
País, mas apenas o massacre dos Estados periféri
cos! Muito obrigado. 

O SR. JÚLIO CAMPOS - Preocupa-me muito, 
Senador Mauro Miranda, a desigualdade social hoje 
existente neste País. O homem de São Paulo, do 
Rio, do Espírito Santo, de Minas ou do Paraná são 
muito diferentes de nós, da Região Amazónica e da 
Região Centro-Oeste, em termos de qualidade de 
vida, de saneamen!o, de saúde, de educação. 

Já começa a florescer em nossa região o serrti
men!o de divisão. Por que não rediscutir a Federação? 

RéCentemente, estive visitando a região da Ga
llcia, na Espanha, representando o Senado Federal. 
Lá, tomei conhecimento do modelo político-adminis
trativo - que, talvez, continuando a discriminação, a 
desigualdade, teremos que implantar aqui no Brasil. 
E_rl! Madri, capital da espanha, estão Sua Majestade, 
o Rei Juan Carlos, e o Primeiro-Ministro com o Mi
nistério Federal. Há várias regiões administrativas 
autónomas. A própria Galícia é uma região autõno
ma, com orçamento próprio, e tem um Presidente, o 
Sr. Manoel Fraga lribame, homem altamente prepa
rado. O Presidente tem o poder de construir e admi
nistrar a sua região. 

A Galícia abrange uma área de aproximada
mente 40.000km•. Por volta de vinte províncias 
compõem a sua região; são mais de 300 cidades 
que têm os seus Prefeitos elei!os, os seus Governa
dores. Há os Parlamentos estaduais. A Galícia tem a 
sua autonomia administrativa 

Aqui, no Brasil, se continuar esse tipo de admi
nistração centralizada - tudo estâ voltado para o 
Centro-Sul e nada para o Centro-Norte, para o Cen
tro-Oeste e, !abtez, para o extremo-Sul brasileiro -, 
teremos que repensar essa situação, que não pode 
perpetuar. 

Ainda hoje, almocei com um empresário do Rio 
Grande do Norte, proprietârio de uma usina de ál
cool. Talvez seja obrigado a mudar a sua usina para 
outra região. Ele me dizia sobre o sentimen!o que 
tem hoje o Nordeste, devido à discriminação que o 
homem e o empresário nordestinos sofrem constan
temente junto aos órgãos de decisão daqui de Brasí
lia e de decisão empresarial do Centro-Sul do País. 

·Realmente, temos que repensar o Brasil. Por 
que o Senado Federal não realiza um seminário so
bre o tema "Repensar o Brasil"? Estâ no momen!o 
de repensar este Pais. Temos que nos unir, Senador 
Mauro Miranda E já começamos um rnovimerrto 
nesse sentido, tanto é que já fizemos um seminário 
sobre o Centro-Oeste, com a participação de Gover
nadores do Norte, visando à participação do Governo 
Fernando Henrique em termos de desenvolvimerrto. 
Necessitamos de estradas, de energia, de ferrovia, de 
navegação fluvial, de saneamento básico, do apoio do 
Governo Federal às nossas universidades. 

Toda vez em que se fala em política universitá
ria, as universidades são discriminadas. Ainda hoje, 
o próprio Jornal de Mato Grosso anuncia que a nos
sa universidade poderá fechar porque está com déficit 
Ela necessita de R$7 milhões para a sua despesa mí
nima de funcionamento até o final do ano e só tem 
R$1 ,5 milhão. Não tem autonomia sequer para fazer 
convênios para captar recursos próprios. É tanta a 
centralização que tudo depende de Brasma 

Nessa oportunidade, quero alertar que o pro
nunciamen!o que o Senador Bernardo Cabral fez 
com relação à Zona Franca de Manaus, ternos que 
fazer com relação às Regiões Amazónica e Cerrtro- · 
Oeste, que vivem discriminadas. Os recursos desti
nados a Maio Grosso no Orçamento de 1996 são ri
dícúos. De um orçamen!o de US$300 bilhões de dó
lares - não sei quan!o é o nosso Orçamento, alguns 
bilhões não sei do quê -, R$34 milhões é o que es
tão destinados para todas as obras de que MaiO 
Grosso precisa É um Estado que produz 7.500.000 
toneladas de grãos, ou seja, é o terceiro maior pro
dutor de alimen!os deste Pais. Possui de 1 O a 12 mi
lhões de cabeças de gado e fornece carne. VIVemos 
qo produto primário. 

MaiO Grosso é o Estado que tem a maior pro
dução de ouro do País. No entanto, pagamos o nos
so impos!o, trabalhamos, somos brasileiros, enfren
tamos nossos vizinhos bolivianos e paraguaios, per
manentemente, defendendo as cores verde e ama
rela do Brasil, e do outro lado da frorrteira a qualida
de de vida, o progresso e o desenvolvimento são 
mais harmónicos_ 

Queremos chamar a atenção do Governo Fe
deral, da sua equipe, do Ministro José Serra, do Pla
nejamen!o, que estâ planejando o Brasil do próximo 
século, para o fato de que a nossa região não pode 
continuar do jeito que estâ: abandonada, sofrida, 
sem recurso· nenhum, com pouca simpatia por parte 
da equipe governamental. 
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A continuar dessa fonna, será melhor repensar A SRA. MARINA SILVA - SRA.. Presidente, 
o Brasil, o federalismo brasileiro, criando regiões ád- peço a palavra para uma breve comunicação. 
ministrativas com mais autonomia, como por exEÍm- A SRA. PRESIDENTE (Emilia FernandeS) -
pio Regiões Administrativas do Centro Oeste, .ida Concedo a palavra a V. Exª por 5 minutos. 
Amazônia, do Nordeste, .cio Sul, do Centro-Lesté, e A SRA. MARINA SILVA (PT -AC. Para uma 
assim por diante. Talvez com um Governo Central breve comunicação. Sem . revisão da oradora.) -
aqui em Brasilia, mas sem muita influência admfnis- SRA. Presidente, em primeiro lugar, quero currpi-
trativa, para que possamos tentar prosperar. Jâ que, mentar V. Exã por estar na Presidência dos traba-
juntos, não temos tido apoio para o nosso desenvol- lhos. porque é motivo de orgulho para todos nós, 
vimento, poderemos até pensar na hipótese de um particularmente para nós Senadoras. 
novo federalismo em nosso País. Ontem, fiz um pequeno pronunciamento abor-

Quero também abordar, neste instante, para fi- dando a questão indígena e, infelizmente, na oportu-
nalizar o meu pronunciamento, a situação difícil em nidade, não fiz menção, muito embora estivesse 
que vivem as universidades brasileiras. De norte a bastarrte chocada com que vem ocorrendo. hã sécu-
sul, de leste. a oeste, em especial na nossa região, los, neste nosso Pais, com relação às nossas popu-
elas estão à beira da falência lações indígenas, que me encontro com uma expec-

0 Governo Federal anuncia que tem superávit tativa de otimismo, mesmo com toda essa tragédia 
lodo mês, que estâ arrecadando bem, que a priori- Isso se dâ em função da presença de uma pessoa 
dade é a educação. No entanto, as transferências muito séria à frente da Funai, o professor Mârcio 
para as universidades do País estão em estado de Santilli, que era do Instituto Sócio-Ambiental e foi no-
miserabilidade. A própria Universidade de Bl'asllia, a meado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso 
UnB, que era lida corno modelo e símbolo do ensino para dirigir os trabalhos da Funai. 
superior no País, vive momentos difíceis, estâ quase Mârcio Santilli é um batalhador de muitos anos 
fechando as suas portas por não ter condições de da questão indígena, um profundo conhecedor das-
pagar os seus fornecedores, por não ter como pagar sa problemâtica em nosso Pais e tem um grau de 
aqueles que cuidam da sua manutenção. comprometimento muito grande com relação a todos 

Nesta oportunidade, em nome da Bancada de esses problemas mencionados por mim e que estão 
Mato Grosso, quem fazer um apelo ao Ministro da sendo tratados por intermédio de alguns dos meios 
Educação, Prof. Paulo Renato, no sentido de que se de comunicação. 
sensibilize com o problema das universidades, flbe- De minha parte, estarei colocando toda a mi-
rando os recursos necessãrios para a nossa UFMT, nha disposição e o meu mandato, para que, junto 
por exemplo, não fechar as suas portas agora, antes com o Presidente da Ftinai e as pessoas de bem 
do final do ano. Ela estâ devendo âgua, telefone, deste Pais que queiram colaborar e resolver essas 
luz, xerox. à Embraiei, fax, além das empresas de questões tão dolorosas, possamos trabalhar no sen-
segurança e de limpeza, como ta~ém ticket ali- tido de dar as respostas de que a Nação precisa 
mentação. Temos recursos de R$1,5 milhão para vi- Faço esse registro por uma questão de justiça 
vennos até dezembro, quando precisamos de pelo e respeito a uma pessoa que tem sido um grande 
menos R$7 milhões para chegarmos com vida até o batalhador à frente de uma entidade não-governa-
final do ano. mental. Hoje, à frente de uma instituição do Gover-

Neste instante, apelo para que o Ministro Paulo no, espero que possa, juntamente com a sociedade 
Renato, que jâ foi Reitor de uma Universidade, em- - porque sozinho nada poderâ fazer -. dar as respos-
bora rica - a Unicamp - Universidade de Campinas - tas de que o Brasil necessita. 
volte os seus olhos para as nossas universidades fe- Para isso, vai precisar do apoio e empenho do 
derais, principalmente as dos Estados periféricos, Governo, porque não se fazem mudanças apenas 
que hoje estão vivendo moment.os de tristeza pela com a boa vontade ou a competência individual de 
falta de recursos para o seu funcionamento. quem quer que seja. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer. 

Durante o discwso do Sr. Júlio Cam
pos, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidéncia, que é ocupada pela 
Sra. Eml1ia Fernandes • 

Muito obrigada 

A Sra. Emília Fernandes deixa a cadei
/ll_ da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. 
Júlio Campos, 2" Vice-Presidente • 



654 ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conti
.lua a lista de oradores. 

Concedo a palavra a nobre Senadora Emma 
Fernandes, informando que S. Ex" dispõe de vinte 
minutos para o seu pronunciamento. 

A SRA. EM[LIA FERNANDES (PTB-RS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SRA.s 
e Srs. Senadores, o Rio Grande do Sul levanta-se 
contra a crise econômica. Aqui, vários Senadores 
estão expondo dificuldades e os problemas que en
frentam os seus Estados. 

Trago, aqui, também, a profunda preocupação 
do povo gaúcho diante da s~uação econômica e so
cial do Rio Grande do Sul. Assim, como sempre fiz, 
nesta tribuna, pretendo contribuir para a reflexão so
bre o que está verdadeiramente ocorrendo em meu 
Estado. e no conjunto do País. 

E falo sem qualquer sentimento de "fracasso
mania", mas sim com a certeza de que as dificulda
des vividas pelo povo têm mais a ver com a realida
de do que com os números frios dos tecnocratas. 

Os dados que trago aqui resultam de informa
ções contidas no documento Alerta Governo Fede
ral, produzido pelas mais importantes entidades em
presariais e de trabalhadores do nosso Estado, e 
também de denúncias e pedidos de apoio oriundos 
de diversos selares econômicos e sociais que têm 
chegado ao meu gabinete. 

Srs. Senadores, o Rio Grande do Sul está vi
vendo a mais grave, profunda e dramática crise da 
sua história recente, superada apenas, ouso dizer, 
por aquela vivida pelos nossos antepassados no pe-
ríodo pré-Revolução Farroupflha · · · · 

Um Estado rico, responsável por mais de 1 0% 
das exportações nacionais, que juntamente com ou
tros Estados alimentou o País nos últimos anos, está 
à beira do colapso econômico e social. 

Os gaúchos - homens e muheres ciJpazes de 
grandes iniciativas, empreendediJres por natureza, tra
balhadores e solidãrios - estãJ sendO ~ dia a 
dia para o descr~o .na capacidade de produzir, para a 
falta de fé nas autoridades, para a desesperança 

É preciso que as autoridades tomem consciên
cia desta realidade e façam alguma coisa com ur
gência, antes que o caminho de volta se tome difícil. 

Antes de alacar ou criticar os interlocutores le
gítimos da sociedade, os governantes têm o dever 
de estarem abertos para o diálogo e o entendimento. 

A crise atinge todos os selares econômicos, 
.. sem exceção, derrubando a produção e, consaqüen-

temente, provocando c<Íncordatas, falências e de
semprego. 

O parque industrial do Rio Grande do Sul está 
sendo destruído, com centenas de médias, peque
nas e microempresas, e mesmo grandes empresas, 
sucumbindo à nefasta ação das imorais taxas de ju
ros e do arrocho ao crédito. 

Em um Estado onde a iildústria está profunda
mente ligada à agriculbJra, o setor de máquinas agrí
colas apre_senta uma brutal queda de cerca de 80% 
na produção. 

A tíbJio de exemplo, a empresa Maxion, em 
Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, re
duziu a jornada de trabalho, e está funcionando ape
nas de térça a quinta-feira 

Na metaiurgia, :atingindo além da grande Porto 
Alegre, o pólo melai-mecânico de Caxias do Sul e ou
tras regiões, a ociosidade da indústria já está entre 
40%e60%. 

Um dos primeiros setores atingidos pela atual 
política econômica, o setor coureir<H:alçadista, con
tinua com dificuldades, que levani ao fechamento de 
fábricas, devido à defasagem canibial. 
· : "Em cónsaqüência da queda de cerca de 15% 

nas exportações, levas de tammas abandona as ci
dades do Vale dos Sinos para as regiões do interior, 
de onde vieram, sem também encontrar solução 
para os seus dramas. 

No sefor vinícola, a produção caiu de 140 mi
lhões de litros, de janeiro a julho de 93, para 93 mi
lhões no mesmo periodo deste ano. 

No setor de cerâmica, a ociosidade já abnge 
cerca de 60%. • 

O sefor têxtiL. por sua vez, enfrenl13. uma des
. leal concorrência ,dos produtos importados. 

Nci setor .de calcãriç>, o consumo caiu de 3,4 mi
lhões de toneladas em 94, para 1 milhão neste ano. 

As exportações brasileiras vão fechar o ano 
sem conseguir cobrir o déficit da balança comercial, 
estimado em 3 bilhões de dólares, alerta feito pelo 
Presidente da Associação de Comércio Exterior do 
Brasil, Marcus Vinicius Pratini de Moraes. 

Segundo a Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul, o Estado vai fechar o ano com um 
saldo nas exportações quatro vezes menor do que a 
média histórica, que é de 3 bilhões de dólares. 

Segundo o Departamento Econômico dessa 
entidade, o prejuízo do setor exportador, desde a im
plantação do Plano Real, já ultrapassa 1 bilhão e 
200 milhões de dólares. 

Entre as pequenas e microempresas, a situa
ção ainda é mais grave. 
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Cerca de 67% das el!llresaS estão trabálhan- Entre as entidades que assinam esse doeu-
do aquém da sua capacidade de produção, e a que- · menfo, citamos a Federação das lndúslrias, a ~'ade-
da do nível de ellllrego atinge 50% das empresas. ração da Agricultura, A Federação do Comércio, a 

Se nada for feito, em dois meses mais de 50% Federação das Pequenas e Médias El!llresas, a Fe-
das microempresas do Estado fecharão as suas por- · derarroz, a Fecotrigo, a Fecocaine e várias entida-
tas, deixando seiscen!as mü pessoas desempregadas. des de fodo o Estado. 

A agricultura gaúcha, por sua vez, es1á pagan- Os el!llresários gaúchos afirmam em seu do-
do um preço sem precedentes para sustenlar 0 pia- cumento que "não querem o isolamen10 da econo-
no econõmico. A área do plantio do arroz pode redu- mia brasileira, nem a volta do protecionismo•, ao 
zir em 45% para a próxima safra, se nesses dias mesmo tempo em que argumentam "ser illll9ricso 
não houver uma solução para o financiamen10. defender a produção nacional da concorrência das-

A expectativa de queda na área plantada é de leal ou favorecida por um câmbio forçado". 
menos 12,4%. E, diante da quebradeira generalizada, adver-

A expectativa de queda na produção agrícola é . tem. com conhecimento de causa, que •a falta de 
· de menos 22,5%. tanfos que já 10mbaram ou que tolljbarão - se nada 

É bom lembrar que 0 Rio Grande do Sul tem for feito - poderá até mesmo inviabilizar a retomada 
60% de sua fonte de renda ligada à agricultura e à do desenvolvimenfo•. 
pecuária É urgente adotar medidas, para enfrenlar a si-

Antes da alegada falta de produtividade, o de tuação. 
que a agricUtura do Rio Grande do Sul precisa são Entre as propostas mais U'lJentes apresentadas 
-regras claras, financiamentos justos e incentivos. · pelos el!llresárics e trabalhadores gaúchos estão: a 

É injusta a critica aos produtores que por qua- recapitafJZação das empresas; a reativação das Unhas 
se um século contribuíram decisivamente para abas- de cníãltl, através do BNDES e BRDE; a inslittição do 
tecer e alimentar o Brasil. "reintegro" para o sistema exportador; o ret:Jmo aos 

Em particúar a metade do sti do Estado, espe- prazos antigos de recolhimenfo de illll0S10S; o equa-
cialmente a fronteira oeste, vem sendo atingida so- cionarnent:J definitivo do créãiiO agrícola. 
bremaneira pelos efeitos da crise. A quebra da agri- Antes de serem acusados de "caloteiros", os 
cultura e da pecuária arrasta aliás de si o fechamen- produtores que garantiram a maior safra da his1ória 
to de frigoríficos, a falência do comércio, a inviablli- do País devem ser respeitados e ouvidos em suas 
zação de outros se10res industriais, o desel!llregO e reivindicações e propostas. 
o êxodo rural. Nem o Plano Real nem o BrasU têm futuro sem 

Em San!' Ana do Uvramento, minha cidade, o a necessária harmonia entre os diversos sagmerl!os 
des811llrego já atingiu os maiores índices dos (jti- . da produção e seus governantes. 
mos anos, segundo levantamento do Sine, enquanfo É fundamental também, neste processo, assegu-
presenciarnos o lado uruguaio se desenvolvendo or- rar brmas de garantir o emprego para os trabalhado-
ganizado e próspero. Uma reafldade que contraria a res, os maiores penalizados pela crise econõmica. 
proposta do próprio Presidente Fernando Henrique O desemprego na região metropolitana de Por-
Cardoso, de apoiar o desenvoMmento daquela re- to Alegre, volto a afirmar, voltou a crescer pelo sex10 
gião, e que COf11l«lmele a integração eletiva do Mer- mês consecutivo, elevando a taxa de desel!llrego 
cosul. para 11,4% da população economicamente aliva. 

A gravidade da sUuação do Rio Grande do Sli Em agos10, houve uma redução de 11 mil pos-
tarnbém se expressa nos seguintes dados: neste tos de trabalho, atingindo um total de 170 mil pes-
ano, com relação a 1994, as concordatas no comér- soas de5ellllregadas. 
cio aumentaram 42,3%; as concordatas na indúslria A falta de condições para o plantio da próxima 
aumentaram 50%; as falências no comércio aumen- safra pode provocar a dispensa de 200 mil pessoas, 
taram 42,4%; as falências na indústria aumentaram do total de 1 milhão e 200 mil diretamente Ugadas à 
19;3%; os protestos de titulas em carlório aumenta- produção de grãos do Estado. 
ram em 143,2%. No setor de fundição, o índice de desellllreQO 

Em documente entregue recentemente às autori- é de 25%. 
dades, os l3l11Jr8Sários gaúchos, liderados pelas suas Entre os metalúrgicos já chega aos 22%. 
entidades máximas. com adesã:l de entidades dos tra- Em Caxias do Sli, pólo metal-mecânico, o ní-

. balhadores, alertam para a gravidade da situação. vel de emprego da categoria caiu 5,7% em 95. · 



656 - -ANAIS DO SENADO FEDERAL Outubro de 1995 

Na construção civil, foram extintos 11 mil pos- maioria mal-remunerados, como se fossem esses os 
tos de trabalho, devendo chegar a 14 mil até o final causadores da crise aluai. 
do ano. Estamos assistindo à maior concentração e 

Na avicultura, a redução da mão-de-obra foi de transferência de renda da história do País, do setor 
5% no último ano. produtivo, especialmente agricola, para o setor fi-

No setor de cerâmica, o desemprego já chegou nanceiro e especulativo, nacional e internacional, 
a 40%. como já afirmei desta tribuna 

No Vale dos Sinos, as empresas estão recor- As taxas de juros praticadas no Brasil, que 
rendo para a redução da jornada de trabalho e de atingem 60,8% anuais, são as mais altas do mundo, 
salário como forma de enfrentar a queda nas vendas superando todas as formas anteriores de espolia-
em todos os setores. Ou seja, está ocorrendo uma ção, especialmente a mais brutal delas - a derrama, 
explosão de desemprego, como se registra em paí- no século passado. 
ses como a Argentina e o México. 

O desemprego estrutural, como se tenta argu
mentar para justificar a situação aluai, é um processo 
de longo prazo, que não acontece de forma repentina 

Inicialmente, atingindo o setor coureiro-calça
dísta, hoje, o desemprego no Rio Grande do Sul se 
alastra para todos os selares da produção. 

A queda do nível de emprego, especialmente 
em setores de baixa· qualificação, demonstra que é 
falsa a idéia de que a causa do desemprego é a 
modernização dos sistemas de produção. 

O que existe é. uma tentativa de isentar as altas 
taxas de juros da responsabilidade sobre o aumento 
do desemprego. 

A verdade é que as altas taxas de juros estão 
prQVoCando a queda da produção e, conseqüente
mente, a redução do número de empregos. 

Isso pode ocorrer em setores localizados, mas 
nunca dessa forma global e repentina 

Ao mesmo tempo em que destrói o parque pro
dutivo, a crise também se abate sobre o setor públi
co, comprometendo a arrecadação do Estado e dos 
Municfpios. · 

Em setembro, o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul teve de recorrer a um empréstimo de 
US$70 milhões no setor financeiro para cobrir a fo
lha de pagamento, aumentando ainda mais a dívida 
pública estadual. 

Também por conta da queda da arrecadação, 
a situação dos Municípios, anteparos imediatos e di
retas da crise econômica, é dramática, levando mui
tos deles a uma situação desesperadora 

Ainda hoje, tomamos conhecimento de que um 
grande número de prefeitos já anunciam que não 
têm recursos para pagar o décimo-terceiro salário 
aos servidores municipais. 

Diante dessa realidade, é injusto, inoorreto e 
desumano promover o desmonte do Estado, das .es
tatais e atacar os funcionários públicos, em sua 

·Apenas para se ter uma idéia da exploração 
a que nosso povo está sendo submetido, lembra
mos que o Japão tem uma taxa anual de 2,38%, a 
França de 8,25%, os Estados Unidos de 8,75%, a 
Coréia do Su de 14,07%, o Chile de 12,68% e o Mé
xico de 47% - não por acaso também uma das mais 
altas do mundo. 

A participação do sistema financeiro no Produ
to Interno Bruto do Brasil passou de 9,9% em 1984 
para 20,7% no final do ano passado, enquanto, no 
mesmo perfodo, a participação da indústria de trans
formação caiu de 27,2% para 26,6%. 

Srs. Senadores, até o momento, a sociedade 
brasileira, e especialmente a gaúcha, tem ouvido 
com credibilidade cfvica as explicações para as difi
culdades que está passando. 

Mas temo dizer que o limfte de compreensão e 
oceitabilidade da população está chegando ao mo
mento perigoso da desconfiança, que leva ao descrê
doo e, depois, à cobrança mais drástica de soluções. 

As autoridades econõmicas têm defendido a 
necessidade do seu •remédio amargo•, utilizando a 
queda da inflação como demonstrativo do acerto das 
suas medidas. 

Mas perguntamos: qual era a inflação do Méxi
co em 20 de dezembro de 1994, quando aquele país 
quebrou, a ponto de necessitar de um socorro de 
US$50 bilhões? Qual era a inflação, Srs. Senadores? 

A inflação no México, no dia da quebradeira, 
era de 7% ao ano. Isso mesmo, Srs. Senadores: 7% 
ao ano! 

O que estamos querendo alertar com este 
dado é muito simples: a inflação baixa, por si só, não 
é sintoma de saúde econõmica A inflação está bai
xa, e isso é bom, mas a economia está atingindo 
graus comprometedores de falência e estagnação. 

A quebradeira também está expondo o parque 
industrial nacional a um processo vil de desnaciona
lização sem precedentes. 
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O dese~rego condena, de forma injusta e Espero, por fim, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Se-
cruel, os trabalhadores que pagam com a fome, a nadares, que as minhas palavras, também apoiadas 
miséria e a marginalização o preço da crise. E, mais no dever desta Casa de espelhar e r~resentar os 
do que ninguém, as mulheres sofrem com a pobreza Estados da Federação, encontrem acolhida no cora-
crescente, que afasta, ainda mais, contingentes ção e na razão de todos os Srs. Senadores. 
enormes da conquista da igualdade. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

Em artigo recente, o e<ioriomista Luiz Gonzaga Muilo obrigada 
Belluzo adverte para os riscos da tese "dos crentes O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce-
do monetarismo•, que apregoam "o carãter purifica- . do a palavra ao Senador Mauro Miranda 
dor das crises financeiras, necessárias para reparar o SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pro-
os excessos do passado". nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e 

Na crise de 1929, lembra o economista paulis- Srs. Senadores. venho a esta tnbuna para lamentar 
ta, o Secretãrio do Tesouro americano proclamava o novo estilo das relações do Banco do Brasil com 
que as pessoas só poderiam ser liberadas da febre os agricultores. Não diria que estou fazendo uma re-
especulativa e inllacionãria através do colapso e da visão definitiva da imagem de eficiência de nossa 
liquidação de valores. principal casa de crédilo, mas gostaria de entender o 

É inaceitãvel, acreditamos, apesar de determi- que estã acontecendo para justificar tanta burocracia 
nadas declarações, que, por um momento sequer, e tanta demora na aprovação dos financiamentos. 
tais teses tenham guarida entre as autoridades eco- Aquele banco ágil, próximo dos agricultores, 
nõmicas brasileiras. disposto a dialogar, estã desaparecendo. Nunca 

Em recente reunião da Bancada federal gaú- ouvi tantas queixas, e nunca foram tão escassas as 
cha. Pariamentares ligados ao Executivo Federal respostas. Sou obrigado a perguntar se este fato só 
afirmaram que •o Governo tem consciência de que o acontece em Goiás, ou se esta é urna tendência de 
Rio Grande do Sul tem sido o Estado mais atingido carãter nacional. 
pelas madidas econõmicas" e tarnbêm que •a políti- O Banco do Brasil tem urna história e urna tra-
ca agrícola penalizou a agricultura do Estado". dição de parceria com pequenos e grandes em-

É preciso, portanto, além de reconhecer essa preendedores que acreditam no futuro. Sem o San-
realidade, adotar madidas urgentes para reparar e co do Brasil, não teríamos o interior pujante e forte 
reverter a situação, com o objetivo de reencontrar o de nossas realidades aluais. Seus gerentes são par-
caminho do crescimento econõmico e do desenvoM- te ativa das pequenas e das grandes comunidades. 
menta do Estado e do Pafs. Seus financiamentos sustentaram o desenvolvimen-

0 combate à inflação não pode afastar a k:léia to brasileiro desde que Dom João VI chegou ao Bra-
do crescimento econômico do desenvolvimento do sil e decretou a abertura dos portos. Desconheço 
fortalecimento da indústria ~acional, do papel tu~- uma. história de s~o que não ten~a o Banco do 
mental do Estado na economia e do emprego. Brasd como parce~ro. Eu me atrevena a dizer que 

Aos homens e muiheres do Rio Grande do Sul ele é a prôpria marca do B~il: _por sua solidez, por 
estã reservada urna grande e inadiável tarefa de de- sua segur~ça ~ por sua credobliod!'lde •. 
tender 0 Estado a sua economia e os seus valores. Nada JUS!i!ica a ~uebra de odentid~e entre o 

' . . . Banco do Brasol e o codadão comprometido com a 
O presente e ~ nossa hlstóna cobram a mobiliza- produção. No seu papel de regulador do mercadq, 

ção de lodos os gauc_hos, e~reendedores por~ de instituição que orienta as formulações estatísticas 
za. para _superar-a cnse. aluai e reencontrar o camonho e as taxas financeiras, é imprescindível o exercfcio 
do cresc1111ento ecQnômoco do Estedo e do Pafs. de um comportamento aberto, livre e dinâmico. As-

Nós acreditamos na capacidade de produção e sumindo outro estilo, o nosso principal banco oficial 
de trabalhe dos empresários e trabalhadores gaú- perde as caracteristicas básicas de sua vocação ins-
chos e brasileiros. E, sinceramente, esperamos que titucional, igualando-se a qualquer banco particular e 
a sehsibilidade dos governantes do País permita que deixando de justificar a sua existência 
ouçam as advertências da sua gente. Acredito sinceramente que não é este o objeti-

A minha intervenção é fruto do estilo de traba- vo das autoridades econõmicas, que devem, por 
lho que tenho procurado desenvolver, aberto à so- isso, identificar os desvios e corrigi-los, para que o 
ciedade gaúcha e comprometido, antes de mais Banco relome plenamente as suas funções no aqui-
nada, com os interesses do Rio Grande do Sul. líbrio da Ei:onomia 
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Considero imperioso preservar a imagem elas · mentosativos do Estado. O funcionalism<i público de 
poucas instituições seculares que sobreviveram às Rondônia eS1á com salários atrasados, as greves e 
crises que se abateram sobre o Brasil nos últimos a falta de recursos financeiros comprometem os ser-
30 anos. !=: uma responsÇ~bilidade do Governo, dos vi90s de saúde, de educação, de segurança púbJica. 
dirigentes do Banco e de toda a sociedade. Não Não fosse suficiente, a administração estadual pade-
quero o Banco do Brasil sendo olhado com medo e ce da falta de comando. 
desconfiança, mas com o carinho de sempre. O ge- O quadro é ainda mais negro e preocupante. O 
rente sério e criterioso, mas amigo, não pode e nem Tesouro do Estado de Rondônia eslá exaurido, a !ai-
deve ser substituído pela nova figura do gerente bu- ta de unidade politica e administrativa vem provo-
rocrata, insensível, frio e distante. Esse não é o cando demissões no primeiro escalão. O governo de 
Banco do Brasil. meu Estado, do jovem Estado de Rondônia, eslá 

Minhas preocupações vão além das preocupa
ções do homem público que recebeu um mandato 
popular. Falo como o cidadão que desde jovem 
aprendeu a respeitar o Banco do Brasil como o gran
de símbolo de nossa economia e como o grande 
aliado dos progressos individuais e coletivos. Creio 
que essa constatação, que não é minha, mas de 
todo o Estado de Goiás, exige uma resposta dos 
atuais dirigentes do Banco do Brasil. 

!=: imperativo o Banco do Brasil reatar os víncu
los de uma convivência saudável e construtiva com 
o meio rural do meu Estado. Não dã para dissimular 
o fato de que ocorreu uma mudança para pior. Avan-
90 urna sugestão no sentido de que seja criada urna 
&nha direta de comunicação com os agricultores, do 
tipo "SOS Agricultura", para permitir a imediata infor
mação sobre financiamentos, épocas de plantio e 
outras formas de orientação dirigida Com tantos 
serviQOS automatizados jã disponíveis no atendimen
to aos correntistas, a implantação desse novo canal 
de atendimento teria efeitos positivos na valorização 
do agricultor como parceiro dos programas de finan
ciamento do Banco do Brasil. 

Esta é apenas urria sugestão, mas estou certo 
de que o Banco do Brasil saberá encontrar outros ins
trumentos que reconstruam as vias de acesso com o 
agricultor goiano, hoje inteiramente obstnidas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O Srs. 

Senadores José Bianco e Francelino Pereira envia
ram discursos à Mesa para serem publicados na for
ma do disposto no arl 203 do Regimento Interno. 

S. Ex's serão atendidos. 
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL-RO) - Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, o Estado de Rondônia, que 
tenho a honra e a responsabilidade de representar 
nesta Casa, vive momentos difíceis. Permito-me 
mesmo afirmar, não sem constrangimento, que al
guns serviços púbiicos vão sendo empurrados para 
_o caos, com reflexos negativos em todos os seg-

sem rumo. Entre a população, desde o mais humilde 
trabalhador até as elites, o Governo perd.e a cada 
dia os derradeiros pontos de credibilidade. Não pos
so, pois, continuar calado diante de tão explosivos 
componentes que ameaçam o presente e o futuro de 
meu Estado. 

SintcHne à vontade no cumprimento desta mis
são de criticar, de alertar e de conclamar. Sinto-me à 
vontade porque, apesar de assumir pubficamente, a 
partir de agora, uma postura de criticas ao Governo 
de Rondônia, ninguém em meu Estado, nem mesmo 
o Sr. Governador, poderá ver em minha atitude qual
quer rompimento de compromissos e de boa vonta
de com meu Estado e com seus dirigentes. 

O Governador Valdir Raupp é a principal tes
temunha do que falo. Ao longo destes seus primei
ros nove meses de governo, não foram poucas as 
vezes em que estive à sua disposição, ao seu 
lado, trabalhando pelas reMndicaçlies de nosso 
Estado em Brasília Nãb foram poucas as vezes · 
em que cumpri a mi~o de acompanhâ..Jo em au
diências com autoridades do Governo Federal, 
emprestando-lhe meu apoio político em favor dos 

~ interesses de Rondônia. 
Esse comportamento, essa vontade de ajudar 

o Governador Valdir Raupp, não foi apenas minha, 
mas de toda a bancada de Rondônia Decididos a 
colocar os interesses do Estado acima de conve
niências menores, Senadores e Deputados Federais 
deixamos de lado siglas partidárias, ideologias e até 
desencontros polllicos regionais, para somar forças 
pela solução das graves questões que aietam nosso 
Esta:lo e sua gente, O problema, Sr. Presidente, SI% 
e Sts. Senadores, é que meu esforço e o de meus pa
res da bancada de Rondônia não encontraram corres
pondência de parte do próprio Governador. 

Não corro o risco de resvalar na demagogia, 
nem de cometer injustiça, quando afirmo que muitos 
setores do Estado de Rondônia se aproximam do 
caos. Sem receber seus minguados salários, servi
dores públicos vão assumindo, com justa razão, ali- . 
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tudes de protesto. As greves passaram a ser a prin
cipal bandeira em selares vitais como a saúde, a 
educação, a segurança pCblica, de rotina já precá
rios e incapazes de acudir as aflições a· anseios dos 
rondonienses da capital e do interior. Os serviços 
essenciais vão parando, enquanto os servidores pú
blicos saem para as ruas, na tentativa de despertar 
o fado humano do Sr. Governador. Querem, apenas, 
o salário ganho com o suor de seus rostos, para que 
possam continuar calçando. vestindo e aiimentendo 
suas famílias. 

Não posso compreender tal comportamento do 
governo de Rondônia com relação a seus servid~ 
res. Quem se der ao trabalho de examinar. a.a,reca
dação do Estado nos últimos nove meses, mais as 
tomadas de empréstimos como antecipação de re
ceitas orçamentárias, não encontrará razão para o 
atraso no pagamento dos servidores. Diante disso, 
fica a interrogação sobre o que estaria acontecendo 
no Caixa do governo de Rondônia. 

Minha interrogação, dirigida ao Governador 
Valdir Raupp, tem várias justificativas. Em ·primeiro 
lugar, não se viu uma única iniciativa governamental; 
voltada para correção de problemas ou direcionada 
para o desenvolvimento, em decorrência das anteci' 
pações de receitas. O que sei, o que sabe qualquer 
rondonlense medianamente atento, é que o fulciona
r.smo não é pago, obras não são realizadas e o caixa 
do governo estadual está exauridQ. Outro fado grave 
da questão é que, com as antecipações de. receitas, o 
Sr. Governador está aumentando perigosamente. as 
dívidas de curto prazo do Estado de Rondônia 

Ao fazer essas colocações. não me move qual
quer sentimento menor. Estimula-me, isto sim, a 
preocupação oom um comporiamento administrativO 
que poderá multiplicar os já graves problemas de 
Caixa do governo do Estado de Rondônia. Esses 
problemas de Caixa levarão, ceriamente, a desdo
bramentos ainda mais sérios do que aqueles já pal
páveis no selar pCblioo rondoniense, e que, como 
antes afirmei, sinar.zam o caos próximo em muitos 
segmentos da vida pwfica de Rondônia 

O que acabO de afirmar ficou evidente, há pou
oos dias, num episódio lamentável e que outra vez 
colocou Rondônia, de forma negativa, no noticiário 
nacional e internacional. Refiro-me ao oonfronto en
tre Polícia e integrantes do Movimento dos Sem-ter
ra, em Corumbiara. O chocante saldo de mortos e 
feridos desse episódio, assim como suas oonse
qüências altamente negativas para Rondônia e para 
o País,,poderiam·ter sido evitados pelo governador 
Valdir Raupp. 

Poderiam, mas não foram evitados porque o 
Sr. Governador, embaraçado por desentendimentos 
com seus assessores, vem negligenciando a ques
tão da ocupação de terras em Rondônia, por inter
médio de movimentos organizados. Passado o mo
mento trágico de Corumbiara, mais do que antes 
têm os rondonienses a oonvicção de que uma nego
ciação elevada, madura, oonduzidà-com oompetên
cia pelo Chefe do Executivo, teria evitado a ação po
Ucial e seus desastrosos resultados de mortes e feri
dos. Revolta, por outro lado, a constatação de que o 
Governo deu o caso por encerrado com a simples 
demissão de um policial. 

Traçado esse r,!ipido perfil da situação de pré
caos que ameaça ó Estado de Rondônia e sua gen
te, provocada pelos seus governantes, "surge uma 
pergunta: por que a situação política e administrativa 
do governo Ra:upp chegou a esse ponto? Como tudo 
isso pôde ter acontecido no curto tempo de nove 
meses de governo? O que acontecerá com o Estado 
de Rondônia nos três anos de governo que ainda 
restam ao Sr. Valdir Raupp e sua desencontrada 
equipe? 

As respostas não saem de minha imaginação, 
mas são dadas pelos fatos. Deoorridos vários meses 
de sua gestão, o Sr. Valdir Raupp continua no palan
que eleitoral. Em vez de se lançar à luta, prefere alti
bui~ as dificuldades e imobilismo de seu governo às 
dívidas que herdou. fngênuo, não percebe, sequer, 
que a realidade salta aos olhos do povo que, atônilo, 
vê que seu goyemador não governa Quando não 
está no palanque, tentando pela re1órica justifiCar o 
injustificável, o Sr. Governador está viajando, voan
do e voando. Mais voando pelos céus brasileiros do 
que governando Rondônia 

Nos momentos em que põe os pés no seu Pa
lácio, esse tempo não tem sido suficiente para o Sr. 
Governador coordenar sua equipe. Na verdade, uma 
colcha de retalhos decorrente de ·acordos polítioos 
costurados entre o primeiro e segundo turnos das 
eleições e que garantiram a vitória do cidadão Valdir 
Raupp nas umas. 

Algumas das oonseqüências deletérias da falta 
de unidade e de qualificação dessa equipe são en
contradas em mais outros fatos. Como,por exe-""'o, 
no caso em que o Executivo propôs gratificação 
para os professores. mas sem ter-se dado ao traba
lho de verificar se contaria com recursos para pagar 
essa oonta Não tinha e não tem recursos. O resulta
do dessa irresponsabilidade pode ser medido pelas 
greves no selar educacional,. que tanto prejudicam 
nossas crianças. Não obstante a produçj!o agrícola 
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constituir o lastro econômico do Esiado, deixou o se- ~ - mas e vencê-los, como pensa recuperar a confiança 
nhor governador que Rondônia ficasse mais de 30 dos que desejam investir em Rondônia 
dias sem Secretário da Agricultura, evidenciando Nada tenho, particularmente, contra o Sr. Vai~ 
descaso pelo campo e pelo agricultor. dir Raupp. Prova disso está no fato de que, nos pri-

A criação dos famosos grupos de trabalh~, meiros 9 meses de seu governo, como mencionei, 
uma trilha aberta à margem das normas para perm1- con10u ele com minha ajuda, com meu esforço volta-
tir remunerações generosas a grupos privilegiados do para o desenvolvimento de Rondônia. Tenho au-
de servidores, ligados ao Governo, é outro exemplo toridade, portanto, não apenas para criticar o gover-
das anomalias que comprometem administrativa- nador Valdir Raupp e dele reclamar imediata, urger~-
mente o aluai governo do Estado de Rondônia Nem te- e ampla mudança de rumos na condução dos 
teria sido preciso recorrer a esses fatos. Bastaria destinos do Estado de Rondônia 
considerar os bata-bocas públicos entre o Governa- Ainda hã tempo para a correção de rumos. 
dor e membros de sua equipe, para se apanhar o fio Basta que 0 Sr. Governador faça autocrítica sincera 
da meada de um desastre administrativo que o povo desses nove meses de sua administração e se dis-
trabalhador de Rondônia não merece. ponha a corrigir erros e a acolher âs contribuições 

Lamento, mas tenho a obrigação de registrar o dos que, de fato, desejam a evolução política, eco-
que se passa no Estado de Rondônia Seu aluai Go- nômica e social de Rondônia Chega de Rondônia 
vemador, que em campanha tanto criticou governos ocupar espaços na mídia como conseqüência de ta-
anteriores e que tantas dúvidas levantou sobre a lhas administrativas, como decorrência de erros de 
moralidade administrativa de seus antecessores, re- alguns políticos, como resultado da omissão de seus Pele até os erros mais grosseiros que malhou na governantes. 
campanha eleitoral. Não conseguiu, ainda, cumprir Rondônia, como bem sabe 0 governador Valdir 
nenhuma das promessas de campanha qUe induzi- Raupp, é um tel'IÜJrlo com vocação agrícola A agricli-
ram o povo a escolher seu nome nas umas. Ao cor~- tura, como sabemos todos nós, é uma atividade natu-
trãrio, tem primado pela indecisão nas ações de go- . ralmente indutora do desenvoMmento, como mostram 
vemo, pela falta de autoridade e de comando. Ror~- mútos capíttdos da Hislória A Revolução Industrial 
dônia está desgovernada européia, que teve seu auge em meados do século 

O termo foi escolhido de propósito, Sr. Presi- passado, nada mais foi do que conseqüência de uma 
dente, SrOs e Srs. Senadores. O Estado de Rondô- revolução agrícola iniciada anos antes. 
nia vive um dramático momento de desgoverno, 0 Nem precisaríamos ir tão longe. A evolução ur-
que é pior do que um mau governo. No mau governo bano-industrial do eixo Rio-São Paulo foi decorrente 
sabe-se, pelo menos, para onde governantes estão da agricultura, mais propriamente da força da cultura 
dirigindo os destinos do Estado. No desgoverno, a do café em toda aquela região. As fronteiras agríco-
cada instante a nau do Estado toma um rumo, faz 
círculos, ameaça soçobrar. Daí minha afirmação de las jã abertas em Rondônia, somadas àquelas que 

devem ser acrescentadas à força de produção por que o governo Raupp vai perdendo os últimos pon- d · Rondô · 
tos de credibilidade J·unto ao povo de meu Estado, agricultores qualifiCados, podem con uz~r ma 

a um ciclo de desenvolvimento capaz de recuperar 
enquanto investidores, temerosos, fogem dos risco~ todo 

0 
tempo até aqui perdido. 

próprios de toda nau sem comandante e sem awa-
liares qualificados.· 

Minha presença nesta tribuna vai além, no en
tanto, do simples registro dos fatos que atualmente 
marcam de forma preocupante o Estado de Rondô
nia. Minha presença aqui, neste instante, mais do 
que cumprimento de minha responsabilidade como 
parlamentar, reflete o pensamento de lideranças po
líticas, empresariais e classistas do Estado de Ron
dônia. ~ em nome deles, de minha gente, que venho 
a esta tribuna para reclamar um norte do governo 
Valdir Raupp. Nossa gente quer saber do Sr. Gover
nador quais são seus planos, para onde está condu
zindo o Estado, como pretende enfrentar os proble-

Desenvolvimento, como se sabe também, exi
ge infra-estrutura Sem estradas, sem energia elétr:i
ca, sem telecomunicação, o Estado de Rondôma 
não terã como dar resposta à sua vocação agrfcola. 
Conclamo, pois, o Governador Valdir Raupp, adir~ 
cionar imediata e continuada atenção às estradas Vl

cinais· sugiro a S. Ex• que se desdobre para o ime
diato ~roveitamento do gãs natural da província pe
trolífera de Urucu, na Bacia do Solimões, para gera
ção de energia elétrica no Estado, complementando 
a produção da hidrelétrica de Samuel. Caso contrã
rio, parte do Estado continuará mergulhada nas tre
vas e Rondônia, com demanda reprimida de ener-
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gia. não terá como atrair novos investimentos indus
triais. 

Do governo de Rondônia exige-se ação ativa, 
determinada, para a conclusão das obras federais 
paralisadas no Estado; exig<Hle pronto apoio para a 
solução dos problemas da Universidade, além da
queles enfrentados pelos hospitais públicos. No .mo
mento em que o governador se lançar nessas em
preitadas, pode ter certeza de que continuará a con
tar com minha contribuição nesta Casa e junto aos 
órgãos da administração federal. Tenho certeza de 
que contará, também, coin o trabalho e esforço de 
toda a bancada de Rondônia, que já deu demonstra
ção de sua vontade de batalhar pelos interesses 
maiores de nosso Estado. 

Ademais, contará com o apoio e entusiasmo 
das lideranças locais e de todo o povo. Apoio de 
lodo um povo que, de longa data, anseia por um go
verno que elimine suas aflições e realize suas aspi-. 
rações económicas e sociais. Na realidade, aspira-. 
ções mínimas de felicidade material e de considera
ção social, evolução que só será alcançada com o 
desenvolvimento; desenvolvimento que s6 será atin
gido quando todas as forças produtivas do Estado 
puderem gerar riquezas e abrir novas oportunidades 
de trabalho; oportunidades que s6 surgirão quando o 
Governo iniciar, de fato, a administração do Estado 
e recuperar a credibilidade junto à população e aos 
investidores locais e de fora 

Estas, Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores 
minhas críticas, meus toques de alerta, minhas con~ 
cla~ções ao Governo de Rondônia. Se persistir a 
omissão com relação aos destinos do Estado, essa 
talha não será minha. Tenho a consciência tranqOila 
d~ ter cumprido minha missão como político, como 
Cidadão e como representante daquele Estado nesta 
Casa Agualdo, agora, que os responsáveis pelos fa
tos que acaJ:io de denunciar, e que empurram Rondô
nia para o caos, também cumpram suas partes. Era o 
que me mandavam dizer, denunciar, sugerir e concJa. 
mar, minha consciência e o povo de Rondônia 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Mlito 
obrigado. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL- MG) -
Sr. Presidente, Sr!!s e Srs. Senadores, chegar à es
cola, depois de vencer as longas distâncias, muitas 
vezes sob o sol inclemente, é mais um sacrifício vivi
do pelas crianças nas regiões mais longínquas e po-
bres deste Pais. - - - -

Não é diferente a situação no Vale do Jequiti
nhonha, no meu Estado, Minas Gerais, onde a es
cassez de escolas e postos médicos ajuda a compor 

o quadro de inconformidade reinante naquela região
do norte mineiro e d_e desalio pelo desenvolvimento 
da educação em Ioda região. 

Mas hoje quero destacar, Sr. Presidente, um 
ponto positivo da política social do Governo, benefi
ciando justamente o Vale do Jequilinhonha, com o 
qual mantenho uma forte relação afetiva 

Refiro-me à implantação do Programa Nacional 
de Transporte Escolar no Vale, beneficiando 63 mu
nicfpios com a destinação de 230 veículos para o 
transporte escolar. 
. O programa resultou de uma parceria entre o 

Governo Federal, através do Ministério da Educação 
e a Fundação de Assistência ao Estudante- FAE, o 
Governo de Minas Gerais, representado pela Secre
taria de Educação e 63 prefeituras. 

O valor global do projeto foi de 11 milhões e 
628 mil reais, dos quais a FAE participou com 65% 
ou seja, 7 milhões e 558 mil e 200 reais: o Estad~ 
com 2 milhões e 907 mil reais, ou seja, 25%, e os 63 
Municípios com 1 milhão, 162 mil e 200 reais, cor
respondentes a 10% do total. -

A visita que a SP' Ruth Cardoso, responsável 
maior pelo Programa da Comunidade Solidária, o 
Ministro da Educação, Paulo Renato de Souza o 
P~dente da FAE, José Luiz Portela, repre
sentantes do Governo do Estado, Senadores, Depu
tados Federais e Estaduais fizemos ao Vale do Je
quilinhonha e à cidade de Araçuaí contribuiu, decisi
vamente, para acelerar os procedimentos adminis
trativos e tomar realidade.o programa educacional. 

A solenidade de assinatura dos convênios com 
a Comunidade Solidária, o Estado e os Municípios 
foi prestigiada também pela presença dos 63 Prefei
tos, dirigentes de entidades sindicais e repre
sentantes das comunidades do Vale do Jequilinhonha 

Com alguma demora em virtude de entraves 
burocráticos, foram os recursos repassados da 
União para Minas Gerais e do Estado para as Prefei
turas, procedendo-se agora à aquisição das viaturas 
- ônibus, micro-ônibus, kombi ou similar. 

MUNICÍPIOS 
Veiculas Concedidos · 

Águas Vennelhas 2 
Almenara 9 
Araçuaí 8 
Bandeira 2 
Berilo 6 
Bocaiúva 6 
Botumirim 2 
Cachoeira do Pajeú 5 
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Capelinha 
Caraí 
Carbonite 
Chapada do Norte 
Coluna 
Couto Magalhães 
Comercinho 
Coronel Mutta 
Cristália 
Datas 
Diamantina 
Divisópolis 
Felfcio dos Santos 
Felizburgo 
Francisco Badaró 
Gouvea 
Grão Mogol 
ltacambiara 
ltamarandiba 
ltaobim 
!tinga 
Jacinto 
Jequitinhonha 
Joaíma 
Jordãnia 
Malacacheta 
Mata Verde 
Medina 
Minas Novas 
Montezuma 
Novo Cruzeiro 
Padre Paraíso 
Palmópolis 
Pedra Azul 
Porteirinha 
Presidente Kubitschek 
Riacho dos Macacos 
Rio do Pardo 
Rio Pardo de Minas 
Rio Vermelho 
Rubeltta 
Rubim 
Salinas· 
Salto da Divisa 
Santa Maria do Salto 
Santo Antônio do Jacinto 
São Gonçalo do Rio Preto 
Senador Modeslino Gonçalves 
Serro 
Santo Antônio do ltambé 

São João do Paraíso 

Serra Azul de Minas 

!I 

2 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
6 
3 
2 
5 
5 
2 
1 
1 
6 
7 
9 
3 
10 
2 
3 
3 
2 
5 
7 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
3 
4 
3 
2-
5 
2 
2 
4 
2 

3 

2 
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Taiobeiras 
Turmalina 
Virgem da Lapa 

Total 

:Outubro de 1995 
4 

6 
6 

230 
Podemos, afinal, anunciar que, dentro em 

breve, milhares de crianças matriculadas na rede ~ 
pública do ensino fundamental, residentes no meio 
rural dos Municípios do Vale do Jequitinhonha, po
derão vencer, com rapidez e segurança, as lon
gas distâncias que separam seus lares das es
colas. 

t: o que eu linha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Sobre a 
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1Q Se
cretário em exercício,Senador Valmir Campelo 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTON21.323, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50, § 22, da Cons

titúção Federal e do art. 216, do Regimento Interno 
do Senado Federal, seja solicitada ao Banco doBra
sil S.A, por intermédio do Ministério da Fazenda, a 
seguinte informação: 

- quantidade de propostas aprovadas para 
custeio agrícola nos Estados da Região Centro-Oes
te, em 1995, até 30 de setembro próximo passado 
(inclusive quadro comparativo dos 3 (três) exercícios 
anteriores). 

Sala das Sessões, 1 O de outubro de 1995. -
Senador Mauro Miranda. 

(A Mesa para decisão.) 

REQUERIMENTO NQ 1.324, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do art 50, § 2", da Cons

ti!J.ição Federal e do art. 216, do Regimento Interno, 
seja solicitedo ao Ministério da Educação informar 
ao Senado Federal qual o montante de recursos li
berados, no corrente exercício, orçamentérios e ou
tros, até o mês de setembro próximo passado, pelo 
citado Ministério, às Universidades Federais, por 
unidade federativa 

Sala das Sessões, 1 o de outubro de 1995. -
Senador Mauro Miranda. 

(A Mesa para decisão.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Os re
querimentos lidos seião despachados à Mesa para 
decisão nos termos do Inciso III, do art 216 do Regi
mento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 1lh30min.) 

Ata da 165• Sessi!o nlio deliberativa, realizada 
em 9 de outubro de 1995 

(Publicada no Diário do Senado Federal, 
em 1 O de outubro de 1995) 

RETIF/CAÇÃO 

Na abertura da sessão, na fala da Presidência, 
napâgina00701,1ªcoluna, 

Onde se lê: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Haven

do número regimental, declaro aberta a sessão. 

Leia-se: 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) -Declaro 

aberta a sessão. 

COMISSÃO OE SERVIÇOS OE 
INFRA-ESTRUTURA 

Ata da 11~ reunião, (Extraordinária) realiza
da em 6 de junho de 1995. 

Às dez horas e trinta minutos do trinta de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco, na sala de reu
niões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Cos
ta, sob a Presidência do Senhor Senador JOSÉ 
AGRIPINO, presentes os Senhores Senadores Jo
nas Pinheiro, Lúdio Coelho, Freitas Neto, Emilia Fer
nandes, Elcio Alvarez, Onofre Quirtan, Mauro Miran
da, Carias Bezerra, Vilson Kleinubing, Josaphat Ma
rinho, José Alves, Romeu Tuma, José Roberto Arru
da, Arlindo Porto, Ney Suassuna, Leomar Qt.intani
lha e Ademir Andrade, reúne-se a ComisSão Perma
nente de Serviços de Infra-Estrutura Havendo nú
mero regimental, o Senhor Presidente declara aber
tos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. Passa
se à apreciação ào item n" 01 da pauta: Projeto de 
lei da Càmara n" 224, de 1993, não tenninativo, que 
"dispõe sobre inspeção em barragens e obras de 
arte Autor: Deputado Roberto Jefferson. Relator: Se
nador Fernando Bezerra Parecer : Contrârio ao pro
jeto, com vista para a Senadora Emilia Fernandes, 
que o devolve com voto em separado, favoravél ao 
Projeto. O Senhor Presidente concede a palavra a 
Senadora Emilia Fernandes para proferir seu voto. 

Colocada em discussão a matéria, a comissão aco
lhe o voto em separado da Senadora Emilia Fernan
des, que passa a se constituir parecer deste orgão 
técnico, ficando vencido, com voto em separado, o 
Senador Fernando Bezerra. Item n" 02 da pauta: 
Projeto de Lei da Càmara n2 005, de 1995, não ter
minativo, que "dispõe sobre os limites de potência 
dos aproveitamentos das quedas d égua e outras 
fontes de energia hidráulica de capacidade reduzida 
e dâ outras providências". Autor: Poder Executivo. 
Relator: Senador José Roberto Arruda. Parecer: Fa
vorável ao projeto, na forma do substitutivo que 
apresenta Concedido vista para o Senador José 
Eduardo Outra Devolvido com voto em separado 
nos termos do substitutivo que oferece. A Presidên
cia concede a palavra ao Senhor Senador Ademir 
Andrade para que faça a leitura do voto em separa
do, em virtude da ausência justificada do Senador 
José Eduardo Outra. Colocada em discussão a ma
téria, fazem. uso da palavra os Senadores José Ro
berto Arruda, Romeu Tuma e Ney Suassuna Passa
se ao processo de votação da matéria, quando é 
aprovado o parecer do relator, ficando vencido, com 
voto em separado o Senador José Eduardo Outra 
Item n2 03 da pauta: Emenda de Plenário ao Projeto 
de Lei da Càmara n" 025, de 1994, não tenninativo, 
que "Introduz modificação no Plano Nacional de Via
ção, incluindo o trecho rodoviário que específica". 
Autor: Deputado Neuto do Conto. Relator: Senador 
Vilson Kleinubing. Parecer sobre a emenda apresen
tada em plenârio pelo Senador Gérson Camata: 
Contrârio. Não havendo qi.Jem queira discutir a ma
téria, passa-se ao processo de votação, quando o 
parecer do relator é aprovado. A Comissão aprecia 
extra-pauta, Requerimento n" 011 de 1995-Cf. Autor: 
Senador Mauro Miranda, que "convida os ex-Minis
tros Eliezer Batista da Silva e Raphael de Almeida 
Magalhães, respectivamente Conselheiro e Secre
tário-Executivo do Conselho Coordenador das 
Ações Federais no Estadu do Rio de Janeiro, para 
uma exposição sobre os objetivos desse organismo 
e suas prováveis projeções no futuro da economia 
brasileira; solicita que a reunião seja realizada em 
conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos. 
Não havendo quem queira discutir, passa-se ao pro
cesso de votação que é aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi
dente agradece a presença de todos e declara en
cerrada a reunião, lavrando eu, Celso Antony Paren
te, Secretário da Comissão , a presente Ata que, 
após lida e aprovada, serâ assinada pelo Senl<or 
Presidente • - Senador José Agripino, Presidente 
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12a. Reunião, (extraordinária) Realizada Em 
20 De Junho De 1995. 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte de ju
nho de mil novecentos e noventa e cinco, na sala de 
reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre 
Costa, sob a Presidência do Senhor Senador JOSt: 
AGRIPINO, presentes os Senhores Senadores Jo
nas Pinheiro, José Eduardo Outra, Freitas Neto, 
Emilia Fernandes, Waldeck Ornelas, Arlindo Porto, 
Fernando Bezerra, Mauro Miranda, Carlos Bezerra, 
Geraldo Melo, Carlos Patrocínio, Romeu Tuma, José 
Roberto Arruda e Leomar Quintanilha reúne-se a 
Comissão Permanente de Serviços de Infra-Estrutu
ra. Havendo número regimental, o Senhor Presiden
te declara abertos os trabalhos, dispensando a leitu
ra da ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada Passa-se à apreciação do item n"- o 1 da pauta: 
Projeto de Lei da Câmara n"- 072, de 1993, não ter
minativo, que "dispõe sobre o plantio de árvores ao 
longo das rodovias e ferrovias brasileiras e dâ outras 
providências. Autor: Deputado Adhemar de Barros 
Filho. Relator:Senador Romero Jucá Parecer:Favo
rável ao projeto, apresentando duas emendas de re
dação, com vista para a Senadora Emilia Fernan
des, que o devolve com voto em separado, favorável 
ao Projeto, na forma do substitutivo proposto. 

O Senhor Presidente concede a palavra a Se
nadora Emilia Fernandes para proferir seu voto. Co
locada em discussão a matéria, fazem uso da pala
vra os Senadores Romeu Tuma, Geraldo Melo, Jo
nas Pinheiro e Arlindo Porto que iec_em consideraçõ
es a respeito da mesma. Colocado em votação a !X>
missão acolhe o voto em separado da Senadora 
Emilia Fernandes, que passa a se constituir parecer 
deste orgão técnico, ficando vencido, com voto em 
separado, o Senador Romero Jucá_ Item no 02 da 
pauta: Projeto de Lei da Câmara n" 053, de 1995, 
não terminativo, que "institui normaS e procedimen
tos gerais para prevenção ao assoreamento dos re
servatórios criados pelo barramento dos cursos d'á
gua". Autor: Deputado Romel Anisio. Relator: Sena
dor Freitas Neto. Parecer: Contrário ao projeto. A 
Presidência concede vista da matéria para o Sena
dor José Roberto Arruda. Item no 03 da pauta: Proje
to de Lei da Câmara no 065, de 1995, .não terminati
vo, que "estabelece regras par11 a produção inde
pendente de energia elétrica e dã outras providên
cias". Autor: Poder Executivo. Relator: Senador Ar
lindo Porto. Parecer: Favorável ao projeto, na forma 
do substitutivo apresentado. O projeto foi encami
nhado a Secretaria Geral da Mesa, em virtude de re
querimento de urgência aprovado, ficando a discus-

são e votação da matéria, a ser procedida pelo ple
nário do Senado Federal. Nada mais havendo a tra
tar, o Senhor Presidente agradece a presença de to
dos e declara encerrada a reunião, lavrando eu, Cel
so Antony Parente, Secretário da Comissão , a pre- -
sente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e publicada em conjunto 
com suas notes taquigráficas. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Está aberta a reunião. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
com a dispensa da leitura da ata da reunião anterior 
pe_rrnaneçam sentados.(Pausa) 

Aprovada 
Consulto os Srs. Senadores se estariam de 

acordo em iniciarmos esta reunião pelo item 2 da 
pauta, tendo em vista que o item 1 é assunto perti
nente a pedido de vista da Senadora Emilia Fernan
des, que está a caminho da nossa comissão. 

Se V. Ex"s estíiíerem de acordo, passaremos 
-ao item 2 da pauta, Projeto de Lei da Câmara n"-
253, de 1995, não terminativo, que institui normas e 
procedimentos gerais para prevenção do assorea
mento dos reservatórios criados pelo barramento 
dos cursos d'água, de autoria de Romeu Anísio e 
Relataria do Senador Freitas Neto, que concordam 
que o Senador José Roberto Arruda leia o relatório. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - -
(Procede-se à leitura do parecer.) 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - O 

parecer do Senador Freitas Neto, lido pelo Senador 
José Roberto Arruda, é pela rejeição do projeto. 

Em discussão. 
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi

dente, honestamente, tenho uma dúvida 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -

Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto 
-Arruda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Li o rela- -
tório, mas pela leitura dinâmica que fiz não consegui 
concordar. Alguém conhece esse projeto em deta
lhes? 

O SR. ROMEU TUMA - (Intervenção fora do 
microfone.) 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agora, se 
o cidadão fizer a barragem e não cuidar do assorea
mento está errado. 

A minha sugestão é a seguinte: se ele acha 
que as soluções técnicas para evitar o assoreamen
to estão erradas, ele tem que apresentar um substi
tutivo com as soluções corretas. O cidadão que faz a, 



Outubro de 1995 • .,... ANAISDOSBNADOFEDERAL - 665 

barragem tem que ser responsável pelos cuidados No mais, o relatório .é muito longo, detendo vá-
por não haver assoreamento; isto é óbvio. rias questões técnicas, e que colocaria mais em dis-

0 SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - cussão com os colegas Senac!ores. 
Sugiro ao Senador José Roberto Arruda que, em o SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Foz 
função da dúvida que V. EJ<ll suscita quanto ao rela- questão de pedir ao Senador Arlindo Porlo que pres-
tório que acaba de ler, pedisse vista do projeto para tasse esses esclarecimentos preliminar à Comissão, 
aprofundamento do assunto. já que não temos tempo hábil para debatê-lo na Co-

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Peço vista missão, antes de chegar ao Plenário. Assim, os 
do projeto. membros da Comissão podem ter uma opinião for-

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - ·mada para o debate que ocorrerá no plenário. Tendo 
O projeto será entregue com vistas ao nobre Se- em vista, inclusive, que esta matéria está constando 
nador José Rot:erto Arruda para aprofundamento do teor de dois projetas de lei e uma medida provi-
do assunto. sória, uma já relatada nesta Comissão, pelo Sena-

Como a Senadora Emilia Fernandes ainda não dor Arruda, o segundo projeto, este que o Senador 
chegou, passarei a palavra ao Senador Arlindo Porto Arlindo Porto acaba de esclarecer, e a terceira é a 
que relatará em plenário, tendo em vista que o as- medida provisória, cuja relatoria está a cargo do De-
sunto já estã em plenário, o Projeto de lei da Câma- pulado José Carlos Aleluia, na Cãmara Federal. De 
ra n" 65, de 1995, não terminativo, para conheci- modo que acredito que o mais razoável seria, no 
mento dos membros da comissão, jã que o relatório próprio Plenário do Senado, pedirmos que fossem 
oficial será apresentado no plenário hoje à tarde. anexados os três: os dois projeto$ do Senado com o 

Concedo a palavra ao nobre Senador Arlindo da Câmara. A menos que houvesse algum conflito 
Porto. que impedisse. 

O SR. ARLINDO PORTO- Assim, acredito ao Senador Arlindo Porto. On-
{Procede-se à leitura do parecer.) tem, o Presidente José samey pediu-me para que 
Considerando tudo o que acabei de mencionar relatasse o projeto em Plenário, no que pedi a S. EJ<ll 

é que estamos apresentado um substitutivo, buscan- o adiamento por 24h, porque desejava que S. EJ<ll 
do adequar as propostas apresentadas pelo Gover- fosse o próprio Relator da matéria Creio que temos 
no no projeto de lei e também na medida provisória algumas prudências adicionais: solicitar a anexação 

Entendemos que, se hã medida provisória tra- do projeto já relatado pelo Senador José Roberto Ar-
mitando no Congresso, não justificaria termos a ruda ao projeto que S. Ex~ relata agora, e a junção à 
aprovação de uma legislação que depois viria a ser medida provisória 
modificada pela medida provisória O substitutivo Concedo a palavra ao Senador José Roberto 
visa adequar a questão de constitucionalidade da Arruda 
proposta do Governo, mantendo as suas linhas bâsi- O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Obrigado, 
cas, e buscando outras informações e subsídios pre- Sr. Presidente. 
vistos e apontados na medida provisória. Com isso, Primeiro, tenho uma dúvida Aquele projetl que 
estaríamos abrindo um pouco mais a possibilidade, ·tive a oportulidade de relatar aqui também já estã na 
pois o projeto do Governo atenderia apenas consu- fila para entrar na pauta do Plenário, ou não? 
midores ·acima de 1 O megawatts e nós estamos O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
mantendo e5se'limite, de imediato, mas, a partir de 3 Creio que sim. Foi encaminhado. Ele iria à aprecia-
anos, consumidores acima de 3mW poderiam tarn- ção do Plenário do Senado. Razão pela qual vamos 
bém participar do processo. consultar o rito regimental a fim de verificarmos se é 

Outro ponto que abrimos, se o objetivo é dar 
mais oportunidade de termos mais energia à dis
posição do consumidor, é que novos consumido
res acima de 3mwatts poderiam ser contratados 
de imediato. Essa contratação é a alternativa que 
teriam os empresários do setor de negociar recur
sos externos, ou qualquer recursos, para viabilizar 
a construção dessas pequenas unidades gerado-
ras de energia. · 

possível anéXá.-los para que se faça uma apreciação 
conjunta 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - A dúvida 
que eu tenho é a seguinte. Como ele foi aprovado 
nesta Comissão antes, naturalmente deveria ter sido 
colocado também anteriormente. 

Todavia, os comentários que gostaria de-fazer 
são os seguintes: em primeiro lugar, cumprimentar o 
Senador Arlindo pelo relatório, pois é perfeito, en-
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trando em todos os detalhes, conigindo eventuais . 
falhas que não são do relatório que veio da Cãmara, -
mas das circunstâncias que mudaram ao longo des
seperfodo. 

O relatório, na minha avafiação pe5soal, é da 
melhor qualidade e tem um efeito muito positivo na 
vida do País, porque a diferença básica entre o 
projeto que relata o Senador Arlindo Porto e aque
le outró que tivemos oportunidade de relatar aqui, 
é que este projeto de lei é mais completo, já que 
responde, inclusive, a uma inquietação de alguns 
colegas Senado.res, que é o caso de outras formas 
de geração de energia, quais sejam, as térmicas, 
eólicas, solar, enfim, que não estavam previstas 
no nosso projeto, que diz respeito apenas ao Códi
go de Águas e de Geração Hidráulica. Este não, 
pois além de geração hidráulica, coloca também 
as gerações térmicas. 

O importante daquele projeto, que relatei ~ 
sua limitação, e deste, que é mais completo, é que 
os dois abrem as portas para o produtor inde
pendente, ou seja, faz com que os grandes consumi
dores de energia possam, eles próprios, construir as 
suas usinas térmicas. ou fazer aproveitamento de 
quedas d'água, e, a partir disso, aliviar o sistema 
elétrico nacional, enfim, democra\!zar, inclusive, as 
fonnas de geração. Penso que os dois têm esse 
eleito positivo. 

Gostaria de agradecer de público, aqui, a genti
leza do Senador Arlindo Porto, na sua tradicional 
gentileza mineira, que adaptou os limites de geração 
do seu relatório àqueles colocados no meu relatório 
anterior. Isso me deixou muito feliz, além do que 
também facilita a tramitação legislativa 

A dúvida que coloco agora, principalmente aos 
mais experientes. é a seguinte: em primeiro lugar, 
essa que o Presidente colocou, ou seja, que esses 
cois processos podem ser incorporados num só. 
Neste caso, na minha opinião, teria corno projeto 
principal o do Senador Arlindo Porto, pois é mais 
completo na sua base. A segunda dúvida que coloco 
diz respeito à medida provisória, pois a medida pro
visória enviada pelo Governo não falava em nada, 
nem tangenciava a questão do produtor inde
pendente. A medida provisória é sobre privatização 
do setor elétrico, analisada a toque de caixa em ft.n
ção da venda da Escelsa 

O Relator da matéria, que é meu amigo parti
cular, Deputado José Carlos Aleluia, anexou ao as
sunto da medida provisória, que tratava de alienação 
de empresas do setor elétrico, a questão do produtor 
independente, que, aqui pára nós, não tem nenhuma 

:-;,gação. Pois bem, ane;:ou, está sendo discutido e 
provavelmente será apruvado. 

Isso, na minha opinião, constitui uma distorção 
da tramitação legislativa, pois a medida provisória, 
muito provavelmente, será aprovada pelo Congresso 
muito mais rapidamente do que esses dois projetes, 
mesmo que unidos. Sendo assim, não sei corno fm
ciona isso, em tennos de processo legislativo, no 
momento em que se aprovar a medida provisória, 
que está sendo feita de forma muito abrangente e 
que tem a mesma assessoria competente do Sena-
· do a lhe sugerir as mesmas sugestões que eu e o 
Senador Arlindo Porto tivemos. 

A minha visão é que quando existisse dois pro
cessos, um nascido dentro do Legislativo e outro 
posterior, vindo do Executivo, naquilo que houvesse 
interface, deveria valer o que nasceu aqui, até por 
uma questão de prioridade ao Poder Legislativo. 

Na verdade; estou colocando, aqui, uma in
quietação. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, 
pe90 a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Com a palavra o se·nador Geraldo Melo. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, sou 
membro suplente de uma autoridade na ComiSsão 
que está analisando a medida provisória e que, por 
acaso, reuniu-se hoje de manhã. Realmente, o De
putado José Canos· Aleluia está com uma propcista 
qúe virtualmente representa um substitutivo à medi
da provisória 

O que me fez levantar uma dúvida que vou 
partilhar com esta Comissão, qual seja, a medida 
provisória é um instrumento jurídico com característi
cas jurídicas bastante definidas, pois enquanto não 
rejeitada é. uma ferramenta jurídica em vigor. Com 
base nesse instrumento jurídico, medidas são torna
das com plena validade. · 

A questão que se coloca e que coloquei lá é a 
seguinte: se aprovannos um virtual substitutivo à 
medida provisória que modifique o seu. conteúdo, 
ampliando-o ou restringindo-o, qual a validade jurfdi
ca dos atos que foram praticados ao abrigo da medi
da provisória, se forem suscetíveis de alguma forma 
de cessação? Por exemplo, se tiver havido uma alie
nação, uma demolição ou uma construção física, 
não há corno •.• 

Há, portanto, uma dúvida jurídica não esclare
cida, ou seja, .se, ao aprovarmos o substitutivo, esta
mos aprovando a medida provisória, dando-lhe uma 
nova feição, ou se estamos rejeitando-a, fazendo vi-
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ger um novo instrumento jurídico? Essa é a primeira Essa é, portanto, uma opinião que dou, saben-
questão que gostaria de colocar. do que o assunto vai ser discutido em plenário, por-

A segunda, seria cumprimentar o Senador quanto é fá que já se encontra a matéria 
Arlindo Porto pelo trabalho que fez e dizer a S. o SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Eu 
ExA e aos companheiros que, na minha atividade gostaria de prestar alguns esclarecimentos para ver 
privada, sou um dos geradores, dos produtores se conseguimos ordenar 0 assunto. Temos três ma-
autOnomos de energia efétrica. De forma que há térias em apreciação. A primeira matéria, que foi um 
certas questões de natureza prática que consti- projeto de lei com origem na Câmara dos Deputados 
tuem a preocupação de quem está envolvido nis- e que tem a tramitação mediante 0 rito regimental vi-
so, pois uma empresa produtora de açúcar só gente, já recebeu 0 parecer e aprovação da Comis-
não será produtora de energia elétrica se não são. A segunda é uma matéria que, relatada pelo 
quiser ou se tiver um funcionamento tecnicamen- Senador Arlindo Porto, tem origem no Poder Execu-
te tão desbalanceado que não disponha de exce-- tivo e tem preferência, em regime de urgência 
dente de bagaço para queimar em suas caldei-
ras, a fim de produzir vapor capaz de acionar Por uma questão política, meramente política, 
turbinas que, por sua vez, acionarão os gerado- o Senador Arlindo Porto adequou os lim~es, no seu 
res de energia. relatório, aos lim~es estabelecidos pelo Senador 

José Roberto Arruda, o que não cria nenhum confli-
Sem ter lido o parecer do Senador Arlindo Por- fo, porque ambas as matérias, uma com origem no 

to, nem o seu substitutivo, mas tendo por base ape- Poder Executivo e a otitra no Poder Legislativo, mas 
nas o que acabo de escutar, suspe~o que·estejamos sem serem medidas provisórias, são projetas de lei, 
regulamentando demasiadamente, já que, na nossa estão acordes, não têm nenhum conflito. 
maneira de ver, um produtor de energia elétrica au
!Onomo terá a preocupação da qualidade da energia 
que produz, pois o seu primeiro consumidor é ele 
próprio, precisando ter, portanfo, energia de qualida
de capaz de não queimar os motores e provocar da
nos na sua própria instalação. 

A grande questão é: se ele gera um excedente 
de energia elétrica, essa não é aproveitada Até bem 
pouco tempo, no Brasil, convivia-se com o absurdo 
de vermos, em um País que precisa investir tanJo 
em energia elétrica, proibir-se alguém de produzi-la 
Era uma coisa proibida e criminosa. E se fosse pro
duzida em quantidade maior do que se precisaria, 
essa energia tinha que ser jogada no espaço, por
que não era possível colocá-la na rede. 

Em muitos países do mundo o que se faz-é 
simplesmente garantir que a qualidade da energia 
elétrica, gerada autonomamente, satisfaça os pa
drões de qualidade, dentro da ampi~de tecnica
mente admissível, e que se tenha um contador, na 
entrada do estabelecimento da entidade que gera 
e que também consome, que marque para !rente 
quando ela estiver consumindo e, para trás, quan
do estiver fornecendo. Se a energia está sendo 
gerada com bagaço de cana, com carvão, ou qual
quer outra coisa, isso é indiferente para o Pais, 
desde que não esteja pollindo, não esteja des
truindo recursos naturais de forma predatória e es
teja fornecendo energia elétrica de bca qualidade, 
penso que não seria necessário regulamentar 
além disso. 

A terceira matéria, curiosamente, é uma medi
da provisória que não fala sobre produção inde
pendente de energia elétrica, mas de sefor elétrico. 

Por uma atitude política do Relator, o Deputado 
José Carlos Aleluia, foi incorporada à medida provi
sória - não sei se correta ou inoorretamente, confor
me salientou muito bem o Senador Geraldo Melo, 
que pode levar até à inviabilização jurídica da men
sagem do Executivo_. 

O SR. GERALDO MELO - Sr. Presidente, só 
um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Pois não. 

O SR. GERALDO MELO- Regimentalmente. o 
parlamentar tem o direito de fazer acréscimos, modi
ficações e até uma substitt.ição em todo um texto. 
Isso é possível. Apenas a dúvida jurídica que foi le
vantada lá não tinha sido discutida, ou seja, quais 
são as conseqüências de se fazer isso? 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Perfeito. Vollo ao meu raciocínio. Temos, portanto, 
dois assuntos: um que é a regulamentação da pro
dução independente de energia elétrica, um assunto 
que está acorde entre dois projetos de lei - um com 
origem no Executivo; outro do próprio Legislativo-: e 
a medida provisória que trata do setor elétrico de for
ma mais abrangente. E o Relalor, por sua ~e. 
por iniciativa pessoal, incorporou o que contém es
ses projetos de produção independente de energia 
_elétrica na apreciação de seu relatório. 
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Acho que temos que ter uma conversa com a não faz auto-elogio, então, quero fazê-lo em seu 
presença do Senado, antes da própria apreciação, nome. As preocupações do Senador Geraldo Melo, 
porque o Senador José Roberto Arruda perguntou o salvo detalhes que o Senador Arlindo Porto queira, 
que chegaria primeiro. Por uma questão de rito re- como relator, acrescer - eu, aqui à vontade, porque 
gimental, vai chegar primeiro a do Executivo, que apenas li; ele, ao contrário, facilita a vida das duas fi-
tem urgência urgentíssima, muito embora tenha- guras que V. Ex~ colocou. O primeiro é o autoprodu-
mos apreciado a matéria com origem na Câmara tor: o cidadão que usa ou o bagaço, ou a sua queda 
já há bastante tempo. Mas por uma questão da ur- d'água, enfim. para produzir energia para ele mesmo 
gência urgentíssima, vai chegar a do Executivo na e não vende para ninguém - esse não só ficou facili-
frente. tado, como também com um limite bastante amplia-

O que podemos fazer é tentar, politicamente, do. Tem uma segunda figura, que não é mais a do 
estabelecer na aprovação do projeto, que o Senador autoprodutor: é a do co-gerador de energia, aquele 
Arlindo Porto vai relatar, o que está acorde entre os que gera para si, mas, como tem excedente, quer 
Senadores Arlindo Porto e José Roberto Arruda colocar na rede pública Nesse caso obviamente é 
Quanto à medida provisória, tratar de termos. urna preciso cuidados de natureza elétrica para que essa 
conversa com o Deputado José Carlos Aleluia, para energia que ele coloca na rede pública não deteriore 
tratar especificamente do que o Executivo mandou o sistema como um todo. 
como medida provisória, já que o assunto está exau- A segunda colocação é muito interessante e é 
rido no campo da geração independente de energia de interesse público. Trata-se do seguinte: coloca-se 
elétrica por dois projetes de lei, em que, politicamen- lá na rede 700 KW, por exemplo. Primeiro, essa 
te, houve entendimento. rede tem que consumir a energia em cujo funciona-

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. Presi- mente o Estado já investiu, ou seja, trata-se de uma 
dente, se me permite, acho que o raciocínio de V. usina que já está pronta e gera de graça, porque 
Ex'- está perfeito. Até porque, na verdade, o que aquela água não custa mais nada, já que o investi-
deve ter levado os órgãos do Execuiivo a procura- mente está feito. A sua energia só poderá ser com-
rem o Deputado Aleluia e pedir-lhe para aproveitar a prada pelo sistema - e, portanto, o co-gerador ser re-
oportunidade da medida provisória e colocar o pro- munerado - no instante em que a energia, que já é 
dutor independente, na verdade, é porque o Executi- de graça, porque o investimento já está remunerado, 
vo, neste momento, quer fazer rapidamente a regu- já foi vendido ao consumidor. Essa é a proteção que 
lamentação do produtor independente. E julgava que se coloca e que me parece lógica e em acordo com 
a tramitação deste projeto aqui seria lenta o interesse público. 

Particularmente, penso o seguinte. Há pontos Agora, da forma como foi colocada, a idéia do 
que devemos seguir: primeiro, votar logo no plenário autoprodutor está sem regulamentação, como o nos-
o projeto do Senador Arlindo Porto, ponto número 1. so projeto também está. Acho que é uma grande 
Deixa votar. Não precisa nem apensar o meu. desburocratização. Há também uma outra coisa im-

Quando o meu chegar a plenário, nós mesmos· portante, que é o fato de se passar o autoprodutor 
pediremos que esta matéria seja considerada preju- ou o co-gerador a terem direitos, e não ficarem sem 
dicada, porque uma maior foi votada, se for o caso. nenhum direito, como é hoje. Assim, a remuneração 
Se houver algum detalhe que não constou da lei - o de seu investimento será compatível. 
que penso que não há -, vota-se também, não há O SR. ARLINDO PORTO - Sr. Presidente, eu 
conflito entre as duas. O que importa é que está re- queria agradecer ao Senador José Roberto Arruda 
gulamentado o produtor independente. pela sua intervenção e naturalmente a sua generosi-

De forma que acho que politicamente temos dada. Aliás, como coestaduano, isso não é de se es-
que conversar realmente com o Ministro de Minas e tranhar. 
Energia no sentido de que, aprovado o projeto do Mas o Senador Geraldo Melo traz à reflexão 
Senador Arlindo Porto, até por uma questão de se alguns pontos interessantes. O Senadqr discutiu 
dar o mérito ao processo legislativo, não se deve especialmente a questão do excedente. O exce-
desvirtuar a medida provisória original. Podemos ta- dente, pela proposta do Governo, seria só para 
lar isso com o Deputado Aleluia e com o Ministro consumidores acima de 1 o mil kw. Então, não 
Raimundo Mendes de Brito. adiantaria ter-se um excedente. Continuar-se-ia 

Agora, se o Senador Arlindo Porto me permite tendo energia e continuaria sem possibilidade de 
e em defesa do seu relatório, porque todo mineiro comercializar essa energia, dentro da proposta do 
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Governo. Por isso, buscamos os parâmetros do pro
jeto do Senador Arruda e alguns parâmetros da me
dida provisória, adequando, sim, a questão dos 10 
mil kw para acesso imediato ao sistema inde
pendente de qualquer carência. A partir daf, enten
demos que não podemos fazer uma lei, demorar a 
votá-la. Discute-se aqui, discute-se na Câmara; 
vota-se na Câmara; é sancionada pelo Presidente, e 
daqui a alguns dias chegaremos à conclusão de que 
quem produz 1 O mil Kw é um consumidor ainda 
grande para ter acesso ao sistema. Essa é a nossa 
proposta. 

Consideramos, então, que um período de três 
anos seria adequado para que o setor se organizas
se, que o próprio Governo se estruturasse, abrindo 
para que também outros produtores - ai a nossa prO
posta - acima de três mR poderiam ter acesso ao sis
tema. Então, quem tiver excedente pode comerciali
zar o seu excedente para consumidores acima de 
três mil, a partir de três anos. 

E, se fórem novos consumidores, poder-sa-ia, 
inclusive, comercializar imediataniente: · Por quê? 
Porque se buscou um segmento em que é notório 
havei excesso de prodüÇão de eneigia. Se o produ
tor tiver um novo consumidor nessa região, nessa 
área, ele poderá perfeitamente comercializar. E va-

' mos avante: a partir de dez anos, pode-se comercia
&zar com quem quiser. Dez anos é um perfcido que 
entendemos suficiente para que o Governo busque 
fazer uma regulamentação do sistema para que to-· 

.. dos possam consumir energia. 
Se quero, aqui, no Distrito Federal, consumir 

energia da CEMIG de Minas Gerais, tenho o direito 
de comprar a energia, se houver conveniência entre 
as partes. 

Da mesma forma, se o nosso Senador do Mato 
Grosso quiser comprar energia aqui de Brasília, ele 
pode fazê-lo da mesma forma. Então, a nossa pers
pectiva é um projeto mais de longo prazo, que o Go
verno vai apenas regular. A partir daí, é a livre nego
ciação, é a conveniência de cada um. E o projeto do 
Governo não prevê acesso ao sistema. Não adianta 
produzir energia, .se não se tem uma fórrna de ter 
acesso à condução dessa energia. 

No nosso substitutivo, colocamos de maneira 
bastante clara essa possibilidade de negociação en
tre o produtor e quem faz, exatamente definindo-se 
apenas alguns parâmetros para que possamos ter 
mais segurança, no sentido de que aquilo que está 
sendo colocado é uma abertura efetiva do mercado, 
com o Governo tendo o controle da sua autorização. 
Por isso abrimos - no projeto inicial fala-se apenas 

em habilitação não prevista na Constittição -, esta
mos abrindo de maneira mais ampla, inclusive defi
nindo na linha do Senador Amuda, que coloca as 
condições para concessão, para pennissão e autori
zação nos portes de cada produtor que estiver se 
habilitando ao sistema. 

A nossa preoc~ação é exatamente essa. Não 
adianta termos um país como o nosso em que não 
se pennite ter energia em detenninado local e sem 
que ela possa ser utilizada. Em ITAIPU, o Brasil 
paga caro. Por força contratual, compra-se a energia 
de ITAIPU. E quantas hidrelétricas estão tendo que 
abrir as suas comportas, porque têm energia so
brando em detenninado momento. Compra-se caro, 
para vender barato no mercado interno porque o 
preço negociado na época foi e é subsidiado pelo 
Governo brasileiro •. pelo consumidor, que não tem 
nada a ver com isso. 

Quando se propõe a abertura, não é apenas o 
excedente, mas também novos produtores inde
pendentes. Quando se busca apenas o excedente, o 
que o Senador man!!es_tou, é uma linha de preocu
pação. Enfim, pretende-se criar, efetivamente, algu
mas alternativas e aJijuns produtores independentes 
no País, com pequenas unidades geradoras, sem 
que ter-se que buscar capital público, mas com a ini
ciativa privada, quer seja capital nacional ou caPital 
estrangeiro. 

Essa a linha básica da nossa preocupação de 
fazer um substitutivo mais abrangente • 

O SR. PRESIDENTE (José Agiipino Maia) -
Com a palavra o Senador Romeu Tuma. 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, sou lei
go no assunto; todavia, chamou-me a atenção, len
do com mais calma, que V. EJ<O. traça o perfil do con
sumidor e mostra a ele os meios que ele tem direito 
no decorrer de três anos. Isso é importantíssimo, 
porque o consumidor já sabe o que pode fazer, não 
vai se atrapalhar na regulamentação. O próprio pro
jeto jã indica os caminhos e parece-me que a medi
da provisória não tem essa particulàridade. 

O SR. ARUNDO PORTO- Exatamente. 
O SR. ROMEU TUMA - Isso é importante, por

que, de vez em quando, ficamos perdido no que 
pode ou não pode fazer o consumidor. A defesa, 
nesse projeto, do modo como o consumidor pode 
agir tem uma importância vital no contexto global do 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Esse projeto de lei, Senador Romeu Tuma, é da 
maior importãncia para a vida econõmica do Pafs, 
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principalmente agora, quando se está permitindo in
vestimento de capital privado no selar elélrico. 

Na hora em que se regulamenta uma lei dessa 
natureza. modifica-se tremendamente tanto a opor
tunidade econômica no interior deste País como os 
procedimentos. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Sr. PreSi
dente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Com a palavra o Senador José Roberto Arruda 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Para enri
quecer a discussão, gostaria de exemplificar com ex
periência já vivida por mim e que vai acontecer no Bra
sil daqui a dez anos, aprovado o projeto, mas pode 
acontecer em até três anos dependendo do porte. 

Na Espanha, vivi uma época da minha vida lá, 
instalou-se um centro petroquímico muito grande a 
1 OOkm de Madri. A concessionária de energia eJétrica 
era a Hidroelébicas Espanholas, muilo tranqüila. gran
de parte estatal, que foram surpreendidas com urn gru
po de empresários que construiu Almarás - urna usina 
termonuclear nuclear com recursos privados -, porque 
simplesmente Ch!'!QOU ao complexo petroquímico e ne-· 
gociou a venda do quilowatt/hora a um preço melhor 
do que as hidroelélricas espanholas. 

Construiu a Almarás com tecnologia nuclear 
francesa Houve lá uma grande discussão, inclusive 
sobre aspectos ambientais. Terminada a usina nu
clear, vende energia elélrica para o complexo petro
química, grande consumidor eletrointensivo, grande 
consumidor de energia, dentro de uma área de con
cessão que, teoricamente, era da Hidroelétricas Es
panholas. 

Isso aconteceu há mais ou menos seis anos e é 
o que vai acontecer no Brasil, porque esse projelo, na 
verdade, rompe os Umttes das áreas de concessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Com a palavra o Senador Romeu Tuma· 

O SR. ROMEU TUMA - Se me permite V.Exâ, 
cito só um exemplo: tenho-convivido um pouco com 
o empresário Antônio Ermírio de Moraes, e o deses
pero dele é construir as hidroelétricas para produzir 
energia para o seu complexo industrial. S. Sª é um 
homem público que acompanha muito o andamenlo 
desses projelos que estão em discussão. 

Está certo o Senador José Roberto Arruda ao 
lutar para que isso seja aprovado com rapidez. Para
béns ao Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Obrigado, Senador RomeuTuma 

Para encerrar, trago uma informação adicional. 
Ficou uma dúvida sobre a anexação de projeto de lei 

à medida provisória. Podem-se anexar projelos de 
lei um ao outro, mas não se pode anexar projetes de 
lei à medida provisória. Há de haver a cfisetiSsão po
lítica para fazer adequação pela verteinte politica do 
assunlo. 

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Acho que 
essa di~o política vai ficar mais agradável de
pois aprovarmos, em plenário, o projeto de lei do Se- · 
nadar. 

O SR •• PRESIDENTE (José Agripino Maia) - É 
verdade. Desse modo, o Senador Geraldo Melo, que 
participa desta Comissão, pode dar uma colabora

. ção efetiva por estar na discussão de hoje e por par
ticipar da Comissão que analisa a medida provisória, 
podendo fazer, assim, a interface entre as d!las co
missões. 

O SR. GERALDO MELO -Até comuniquei, Sr. 
Presidente, ao Deputado José Carias Aleluia e ao 

-Presidente da Comissão, Deputado Alberto Gold
man, que estávamos com esse projeto na pauta da 
sessão de hoje por não ter sido votado ontem, uma 
vez que V. Ex"- pediu o adiamento do acórdão; Ex
pressei essa preocupação, que, de certa forma, es
tava dominando o nosso debate dessa manhã. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Com a palavra o Senador Romeu Tuma 

O SR. ROMEU TUMA -Acho que isso não vai 
escapar da leitura do relatório. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Acho que foi proveiloso esse debele porque permitiu 
esclarecer suficientemente o assunto. Iremos ao ple
nário com o conhecimenlo de causa e com opinião 
firmada · 

Passamos ao item 1 da pauta. Trata-5e do Pro
jeto de Lei da Cãmara n"- 72, de 1993, não terminati
vo, que dil!põe sobre o plantio de árvores ao longo 
das rodovias e ferrovias brasileiras e dá outras provi
dências. De auloria do Deputado Adhemar de Bar
ros Filho, Relalor Senador Romero Jucá É um pro
jelo sobre o qual a Senadora Emília Fernandes soli
citou vistas. 

Com a palavra a Senadora Emília Fernandes. 
A SR~ EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, 

Srs. Senadores, o projelo sob apreciação é de evi
dente oportunidade e mérilo. A Constituição insta
nos a preservar o meio ambiente - sua fauna e flora 
-, a combater a poluição, a conservar o pabimônio 
nacional formado pelos milhares de quilômetros de 
estradas. 

Preservar a flora ajuda a preservar a fauna. a 
renovar o oxigênio e a evitar a erosão, além de pro-
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inovar soluçãO estética, paisaglstica e harmoniosa liz_ar o cumprimento dessa lei. estando tam-
A proposição vem, dessa forma, preencher lacuna bérr. estando autorizado a celebrar contra-
legal de indiscutivel proveito à sociedade. A flora tos, convênios ou acordos com entidades e 
compõe-se de árvores, mas também de arbustos, órgãos. 
flores e vegetação típica 

Complementarlamos. ·o .presénte projeto, deter
minando o plantio de espécies da·flora típica da re
gião para harmonizar~e com o ambiente e não so
mente de árvores como previa o original. No entan
to, é evidente que obrigar as construtoras a execula
rem o plantio serã equivalente a provocar aumE!fllo 
de preços das obras, poSto que as. empreiteiras in
cluirão esse custo em seus coiJtratos. .. 

Desejamos que tal· serviço, seja executado pe
los órgãos ou entidades-responsáveis pela conser-. 
vação das estradas por meio de possível convênio, 
operação, acordo ou contrato com entidades públi
cas, ineluindo escolas, escolas técnicas, prefeituras, 
como tanibém entidades priVàdàS ·sob a gerêi!Cia 
públiea. Dessa maneira, usaremos a · rÍlão-de-obra 
disponível. com custos menore~,. inc~ve, ç:ç~m obje-. 
tivos pedagógicos no caso de. alunos. .. ·. . 

Em certas regiões como o semi-árido nordesti
no ou a Aoresta Amazõnica, a obrigatoriedade im
posta deve ser relaxada que~· pe,la impossibilidade 
de prosperar a flora plantada, quer· por ser a mesmá 
já abundante no local. Além disso, há regiões o !!de a 
margém das estradas está cedida ao cultivo, para 
pequenos e médios agricultores. . . . . 

Acrescentarfain<is assim úm Pa(âgraio ao art., 
22, prevendo que o IBAMA poderia expedir laudo 
técnico para dar trechos de_ estrada eximindo ,a com-
pulsoriedade do plantio. • 

Como contribuição às condiçí)es de aplicabili
dade da lef proposta e a despeito 'deis seus reitera
dos méritos, animamo-no.s a condensar as sugesli>' 
és na forma do substiMivo abaixo: estàbelei:endo o 
seguinte: 

Art 12 - Fica estabelecida a obrigato
riedade do plantio de espécimes da flora, 
preferencialmente típica do ambiente ao lon
go das faixas de arbórização das rodovias e 
ferrovias brasileiras por parte das entidades 
ou órgãos responsáveis pela conservação, 
observadas as normas técnicas e legais per
tinentes, ·podendo, para tanto, celebrar cpn
tratos, convênios ou acordos nos órgãos, · 
entidades públicas ou privadas. 

Art 22- Caberá ao Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e de Recursos. Naturais 
Renováveis - IBAMA - supervisionar e fisca- · · 

Quanto ao parãgrafo único, colocàríamos que, 
para as regiões particulares, o IBAMA pode emitir 
laudo técnicO, eximindo a obrigatoriedade do plantio, 
devido as condiçí)es desfavoráveis para se efetuar o 
mesmo nos respectivos trechos. 

Art. 3"-. Não serã permitido o corte dos 
espécimes da flora plantados, por força des
ta lei, salvo em carâter de justificar a neces
sidade, com prévia autorização do I !'lAMA. 

o Poder Executivo re9ulamentará essa lei no 
prazo de 90 dias. 

Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. 
Entendemos ser importantE! que se estimule o 

que já vem sendo feito em muitos municípios, que 
se têm preocupado .com essa questão ambiental, 
mas não poderlarnos manter a obrigaloriedade de 
árvores, inclusive frutíferas, de forma indetermínada, 
ao longo dos treChos rodoviários e ferroviários. 

Essa é uma maneira de valorizar o que jâ vem 
sendo feito em muitas regiões- do Pais, princi!JSI
mente no nosso· Estado; de flexibilizar um pouco 
mais a lei, para dar garantias àquelas pessoas que 
estão ocupando as terras já plantadas ao longo das 
estradas, aos pequenos e médios agricultores que 
têm amparo legal para isso; de valorizar o trabalho 
que já se faz em convênio com o Poder Público, a 
iniciativa privada, as escolas e universidades, até 
para estímulo à valorização da mão-de-obra e do 
nosso meio ambiente. 

Dessa forma, proponho a aprovação, com este 
substitutivo. 

Obrigada 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Mala) -

Quero cumprimentar a Senadora Emilia Fernandes 
pelo zelo e acuidade com que foi preparado o seu 
substitutivo. 

Em discussão o substitutivO de S. Ex2, bem 
como o parecer do Relator, Senador Romero Jucã. 

Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma 
O SR. ROMEU TUMA - A Senadora captou 

bem a nossa discussão anterior sobre as dificulda
des do plantio e da arborização, que provavelmente 
não teria condiçí)es de proliferar em determinadas 
condiçí)es. 

Só tenho uma dúvida Sei que V. E# quis aten
der o que está no seu relatório: "Além disso, há re--
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giões onde a margem da estrada está cedida para o 
cultivo por pequenos e médios agricultores•. 

V. Ex• diz que o IBAMA emitirá autorização" 
para as regiões particulares, mas lembro que não 
são terras particulares; na verdade, são do Estado, 
cedidas provisoriamente a particulares. 

A SR~ EMILIA FERNANDES - A idéia não foi 
empregar "particulares• no sentido de iniciativa pri
vada, mas de regiões especiais, como a Floresta 
Amazônica, por exemplo. 

O SR. ROMEU TUMA - Mas o texlo, jurídica- ". 
mente, pode ser interpretado dessa forma 

O SR. GERALDO MELO - Pode haver duplici
dade de interpretação. Essa é a minha preocupação. 

A S~ EMILIA FERNANDES - Os demais Srs. 
Senadores teriam uma outra palavra mais adequada? 

O SR. ROMEU·TUMA- Poderíamos substituir 
para regiões particularizadas. 

A SR• EMILIA FERNANDES " Não se trata -
acho que V. Ex"s entenderam- de terras particula
res, mas particularizadas. 

O SR. ROMEU TUMA- A interpretação da lei 'é 
muilo fria · · 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Talvez pudéssemos substituir a palavra particulares 
por especiais. 

O SR. ROMEU TUMA - Poderíamos colocar: 
•para as regiões cedidas em carãter privado". 

A SR~ EMILIA FERNANDES - Não; neste 
caso, seria mais abrangente. T rata"5e das terras uti
izadas por agricullores e de regiões que apresen
tam condições desfavoráveis, como o Nordeste. 

O SR. ROMEU TUMA - O Relator citou o 
exemplo de Santa Catarina. 

' A SR~ EMILIA FERNANDES - No Amazonas, 
por exemplo, não seria necessário. 

O SR. ROMEU TUMA - Realmente, está per
feiro. 

O SR. GERALDO MELO - Não sei se a Sena
dora concordaria em excluir as três primeiras pala
vras - •para regiões particulares• - e iniciar o pará
grafo da seguinté maneira: •o IBAMA pode emitir 
laudo técnico, dispensando a obrigatoriedade do 
plantio onde houver condições desfavoráveis para 
se efetuar o mesmo•. 

A SR~ EMILIA FERNANDES - Perguntaria se, 
com essa redação, ficam protegidas as regiões que 
já estão sendo utilizadas para plantio. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
. Sim, ficaria 

A SR~ EMILIA FERNANDES - No caso, as 
condições não são desfavoráveis para se efetuar o 
plantio; apenas as terras já estão sendo utilizadas. 

Fala"5e em condições desfavoráveis, referindo
se mais ao Nordeste e Norte do Pais, onde poderia 
haver, por exemplo, prejuízo do trânsito. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - O 
Senador Geraldo Melo poderia repetir a redação que 
propôs? 

O SR. GERALDO MELO- É a seguinte a reda
ção: "O IBAMA pode emitir laudo técnico dispensan
do a obrigatoriedade de plantio onde houver condi
ções desfavoráveis para sua realização." 

'A Senadora, porém, gostaria de tomar mais ex- -
plicito? 

A SR~ EMILIA FERNANDES - A respeito da 
garantia 

O SR. GERALDO MELO- Nesse caso, seria o 
IBÀMA também? . _ _ _ . _ 

O SR. ROMEU TUMA - Penso que sim. É o ór
gão .fiscalizador definido no projeto. No originai, não 
havia órgão fiscalizador. 

A SR• EMILIA FERNANDES - As regiões, en
Ião, seriam os locais onde estão sendo já utilizadas. 

O SR. A.RUNDO PORTO - Até porque o pará
grafo único restring~e ao art. 2>. Assim, ele não está 
preservando áreas que estão plantadas por atividade 
agrícola. Estar ou não aqui não influi em nada 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -O 
parágrafo único diz o seguinte: "Para regiões especi
ficas, o IBAMA pode emitir laudo técnico". 

A SR~ EMILIA FERNANDES - Concordo com 
essa sugestão. 

O SR. GERALDO MELO - "0 IBAMA pode 
emitir laudo técnico, dispensando a obrigatoriedade 
de plantio onde houver condições desfavoráveis 
para sua realização". Penso que há, nesse caso, 
uma questão de interpretação. Considerando que o 
objetivo é plantar, não há razões para arrancar o 
que já está plantado e plantar novamente. É óbvio 
que o espírito da lei é ampliar-se a cobertura vegetal 
ao longo do traçado dessas estradas. Evidentemen
te que, se onde o terreno está sendo utilizado existe 
uma cobertura vegetal, não teria o menor sentido 
determinar"5e que tudo fosse arrancado. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - -
Concedo a palavra ao Senador Jonas Pinheiro. 

O SR. JONAS PINHEIRO - Parece-me que as 
idéias se complementam. Quanto à questão de o 
IBAMA poder emitir laudo técnico, eximindo a obri
gatoriedade do plantio devido às condições deslavo-. 
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ráveis, poder-se-ia trocar esse "devido" por •respei- tão, na regulamentação ternos que ter mt.ito cuidado 
tando as condições desfavoráveis". Nesse caso, em acoiJ1)allhar, para que isso fique resguardado. 
atenderia ao que a Senadora pretende. Assim, o O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - En-
IBAMA vai respeitar aquelas condições desfavorá- tão licariarnos com os termos do substitutivo alterados. 
veis para a aplicação da lei no que se refere a plan- Assim, no parágrafo único, ao invés da expressão 
tio de árvores. "para regiões particulares", ficaria •para regiões espe-

0 SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - A cificas"; ao invés de "devido às condições favoráveis", 
sugestão, então, seria: "Para regiões especificas, o ficaria •respeitadas as condições favoráveis para se 
IBAMA pode emitir laudo técnico, eximindo a obriga- efetuarem os mesmos respectivos trechos". · 
toriedade do plantio, respeitadas as condições des- Estão todos os Srs. Senadores de acordo? 
favoráveis para se efetuar o mesmo nos respectivos (Pausa) 
trechos". Ou seja, ao invés de "particulares•. •espe- o Senador Geraldo Melo tem alguma suges-
cíficas; ao invés de "devido", "respeitadas. as condi- tão? 
ções desfavoráveis para se efetuar . o . mesmo nos . o SR. GERALDO MELO - Estou imaginando, 
respectivos trechos• • . • . Sr, Presidente, é se atende a.preocupação da Sena-

O SR. ROMEU TUMA -Está étimo. dora 

A SR~ EMILIA FERNANDES - O que me preo- O SR. PRESIDENTE (José Agripino l\llaia)(?) -
cupa é que garantamos . que as pessoas. que vêm o termo •respeitadas"? 
utilizando essas faixas ao longo das estradas, de re-
pente, não tenham que parar de efetuar o plantio de O SR. GERALDO MELO - Sim; mas respeita-
milho, de feijão. Enfim, não se trata de espírito de. das o quê?. As condições particulares? Necessite-
paisagismo, mas diz re5peito à própria sobrévivência mos explicitar mais os termos.· Sugiro que . conste 
e ao ponto vista econõmico o fato de ali ser efetúado algo do tipo: "Onde houver Condições desfavoráveis 
um plantio de árvores ornamentais. Peço aos Srs. e/ou lavoura ou uso semelhante a respeitar.• ·,. 
Senadores que não abramos nenhuma possibifldade ·O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
de entãndimento nesse sentido, o que desvirtuaria Na regulamentação, essa matéria pode ficar mais 
totalmér!te o espírito da lei, qt.ie' deve conciliar o pai- explicitada 
sagisiliô cóm o próprio desenvolvimento e aproveita-
mento das terras, como já vem sendo feito nas rEi- O SR. GERALDO MELO· - Sim; sabendo-re 
giões eminentemente agrícolas. · · que o poder de regulamentar é limitado pelo texto da 

· lei, ou seja, o regulamento não pode dispor sobre 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - aiQo que não esteja na lei. o que pode é dizer como 

Concedo a palavra ao Senador Romeu T uma· algo contido na lei deve' funcionar, mas não pode 
O SR. ROMEU TUMA -A preocupação da Se- ampliar. Para ampliar, terá que voltar ao Congresso 

nadora Emília Fernandes é nossa também. Por ISSO Nacional. 
levantávamos essa dúvida Mas gostaria dé ser au-
xiliado por esta Comissão, pois verificamos que, às O que são, por exemplo, consideradas condi-
vezes, a interpretação da lei baseia-se apenas no ções desfavoráveis? 
texto legal, e aqueles que têm o dever de interpretá- O SR. ROMEU TUMA- A irieu ver, poder-sa-ia 
las esquecem-5e da exposição de motivos. Estou fa. deixar a critério da Presidência, com o auxílio da 
zendo um estudo para ver se há condições de apre- Consultaria, se houver alguma redação mais pró-
sentar um projeto que defina que a interpretação lei pria.. · 
deva basear-se na exposição de motivos com a qual 
foi apresentada o legislador explica, nessa exposi- O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
ção, como ele quer que se interprete a lei. Hoje, nos Senadora, há a concordância de V. Ex•? 
limitamos ao texto frio da lei sem nos preocuparmos A SR~ EMILIA FERNANDES - ExalO. Alerta-
por que a lei é desvirtuada ao longo do tempo. nos a Assessoria que seria interessante - e seria 

Quem sabe V. Exª poderia me auxiliar, poises- uma maneira de conciliarmos - fazermos constar a 
tou fazendo um trabalho nesse sentido, para subme- expressão •respeitadas as áreas onde são efetua-
ter a esta Comissão. dos plantios agrícolas". Creio que a idéia já é um 

A S~ EMILIA FERNANDES- É importante lem- consenso nesse sentido. Peço permissão ao Sr. 
brar que o arL 4º- prevê a regulamentação desta lei Presidente para que pudéssemos elaborar o texto 
num prazo de noventa dias pelo Poder Executivo. En- de forma que não suscitem dúvidas. ---.-
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O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - para a·leitu(ll do voto em separado do Senador José 
Estamos com o mérito já perfeitamente definido. A Roberto Arruda. Não havendo quem queira discutir, 
forma é questão de uma palavra a mais. passa-se ao processo de votação oportunidade em 

Em discussão. (Pausa.) que a comissão acolhe o parecer do relator, centrá-
Não havendo quem peça a palavra, encerro a rio. ao projeto, ficando vencido, o Senador José Ao-

discussão. - berto Arruda. Item n" 03 da pauta: Projeto de Lei da 
Esclareço ao Plenário que o parecer do Relator Cãmara n" 055, de 1993, não tarminativo, que "disci--

tem preferência na votação. Caso o parecer seja plina o exercício da profissão de carregador de ba-
aprovado, fica rejeitado o substitutivo da Senadora; gagens nos aeroportos e dá outras providências". 
se o parecer for rejeitado, prevaléce .6 substitutivo da Autoí-: Deputado Niison Gibson. Relator: Senador 
Senadora Emília Fernandes. Freitas Neto. Parecer: Contrário ao projeto. A Presi-

Em votação o parecer do Sr. Relator. dência concede a palavra ao Senhor Senador Arlin- -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram fi- do Porto para que faça a leitura do parecer, em virtu- · 

car de pé. de da ausência justificada dÓ Senador Freitas Neto. 
· Rejeitado. _ Não havendo quem queira discutir a matéria, passa-
Fica, portanto, aprovado o substitutivo da· 5&- se ao processo de vqtação da mesma, sendo apro-

nadora Emília Femàndes. vedo o parecer do relator. item n" 01 da pauta: Pro-
Nada maia havendo a tratar, está encerrada a jeto de Lei da Câmara n" 117, de 1994, não termina-

reunião. · · · · · · tive, que "ai tara dispositivos do De c. Lei ng 227, de 

(Levanta-se a reunião às 12~5min.) 

Comissão de Seniiços de Infra-estrutura 

Ata da 13a. Reunião, (Extraordinária) Real;: 
:zada Em 28 de Junho De 1995 

Às onze horas e. trinta minutos do dia vinte ·e 
oito de junho de mil novecentos e noventa e ·cinco, 
na sala de reuniões da Comissão, na Ala senador 
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Se
nador JOSÉ AGRlPINO, presentes os Senhores Se
nadores José Alves, Lúdio Coelho, Freitas Neto, 
Emília Fernandes, Nabo r Junior, Romero Jucá, Mau
ro Miranda, Carlos Bezerra, Vilson Kleinubing; José 
Eduardo Outra, Romeu Tuma, José Roberto Arruda, 
Arlindo Porto e Ney Suassuna, reúne-se a Comissão 
Permanente de Serviços de infra-Estrutura. Haven
do número regimentai, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata 
da reunião anterior, que é dada como aprovada A 
Presidência coloca em votação a inversão de pauta, 
que é aprovada pela maioria dos presentes. Passa-

, se à apreciação do item n" 02 da pauta: Projeto de 
Lei da Câmara n" 053, de 1995, não terminativo, que 
"institui normas e procedimentos gerais para a pre
venção do assoreamento dos reservatórios criados 
pelo barramento dos cursos d'água" Autor: Deputa
do Romel Anísio. Relator: Senador Freitas Neto. Pa
recer : Contrário ao projeto, com vista para o Sena
dor José Roberto Arruda, que devolve com voto em 
separado, contrário, ao Projeto. O Senhor Presiden
te concede a palavra ao Senador Vilson Kleinubing 

28 de favereir6 i:le-1967 :(Código de Mineração)". Au
tor: Poder ExeCutivo. Relator: Senador Fernando Be
zerra; Parecer:··Favorável, com emendas que_apre
senta. A Presidência concedê a palavra para leitura 
dÓ parecér ao Senador Nabor Junior, em virtude da 
ausência justificada do relator. Na oportunidade os 
Senadores Mauro Miranda, Romero Jucá e José 
Eduardo Outra, solicitam à Presidência vista da ma
téria, que é imediatamente deferida. Nada mais ha
vendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a pre
sença de todos e declara encerrada .a reunião, la
vrando.eu, Celso Antony Parente, Secratério da Co
missão, a presente Ata que, após lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e publicada 
em conjunto com suas notas taquigráficas. - Sena
dor José Agripino, Presidenta 

. O SR: PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Havendo número regimental, declaro aberta a pre
sente reúnião. 

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 
com a dispensa da leitura da ata da-reunião anterior, 
queiram permanecer sentados.(Pausa.) 

Aprovado. 

A presenta reunião tem por finalidade apreciar 
os itens constantes de pauta anteriormente distribuí
da e sobre a qual pretendo fazer uma ponderação. 
Tendo em vista a ausência do Senador Fernando 
Bezerra, que se comprometeu a comparecer a esta 
reunião para apresentar o seu relatório sobre o Có
digo de Mineração, item 1 da pauta, consulto o Ple
nário sobre a proposta de invertermos a pauta como 
forma de ganharmos tempo na presente reunião. 
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Os Srs. Senadores que estiverem de atordo áreas jâ degradadas, indutoras de preces-
com a inversão da pauta, queiram permanecer sen- sos de erosão e destes assoreamentos. 
tados.(Pausa) Em que pese o seu interesse preserva-. 

Aprovada cionista, o projeto de lei é redundante por 
Passamos, assim, ao item 2 da pauta~ Proje!o abordar aspec10s jâ cobertos pela legislação 

de Lei da Câmara n" 053, de 1995, não terminativo, ambiental em vigor, resoluções do Conama, 
que institui normas e procedimentos gerais para a Código de Águas e manuais técnicos da 
prevenção do assoreamento dos reservatórios cria- Eletrobrâs. 
dos pelo barramen!o dos cursos d'âgua. Autoria: Ro- Diante do exposto, concordo com o pa-
meu Anísio. Rela!or: Senador Freitas Ne!o, que emi- recer do Rela!or.• 
tiu parecer pela rejeição. Sobre a matéria o Senàdor o voto do Relator é pela rejeição do projeto. 
José Roberto Arruda pediu vista para a apresenta- o ·sR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - O 
ção de voto em separado, que foi apresentado. Ten- Senador Vilson Kleinübing leu o voto, em separado, 
do em vista a ausência de S. Ex!!, pediria ao Sena: do Senador José Roberto Arruda que é pela rejeição 
dor Vilson Kfeinübing que por obséquio lesse o voto do proje!o. 
em separado do Senador José Roberto Arruda o SR. VfLSON KLEINOBING - S.Exa. concor-

0 SR. VILSON KLEINUBING - O Senildór da com o parecer do Relator, Freitas Ne!o, que Iam-
José Roberto Arruda faz um voto em separado e o bém é pela rejeição do projeto. 
faz com a autoridade de quem conhece muito bem o . O Refa,!Qr.jâ havia apresentado seu parecer e o 
assunto, porque S. Exa vem do setor elétJ:ico brasi- Senador José Roberto Arruda pediu vista. Como téc-
leiro - trabalhou muitos anos no setor - e .em seiJ nico experiente que é, S.Exa. examinou a matéria e 
voto S.Exa. concorda com o voto do relator. .estâ votando com o Relator e oferecendo informaçõ-

0 voto em separado é suficiente para qlle esta es técnicas. 
Comissão tome a decisão de acompanhar o voto do ·o· SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Relator, porque ele estâ bem claro e bem sintético: Isso facilita os nossos trabalhos, porque como o voto 

"A construção de barragem para qual
quer finalidade, geração de energia, irriga
ção, abastecimento d'ãgua, contenção de 
enchentes, ou uso múltiplo requer estudos 
abrangentes de engenharia, de hidrologia, 
de impacto ambiental de tal forma que o pro
duto final ofertado à sociedade, como bom 
exemplo, energia efétrica, tenha o menor 
custo possível e o melhor proveito para a re
lação custo/benefício. 

O assoreamento dos reservatórios é 
um fenômeno dos mais complexos e de for
mação aleatória, originado de causas geoló
gicas, eólicas e pluviométricas e não serâ 
uma disposição legal, conforme previsto no 
projeto de lei em questão, que irâ suprimir o 
fenômeno . associado a causas naturais e 
com as quais o empreendimento terâ de 
conviver. 

A melhor forma de minimizar o proces
so de assoreamento dos reservatórios é a 
fiscalização pelos órgãos competentes para 
comprovar a observância da legislação em 
vigor e para impedir a exploração predatória 
das áreas lindeiras aos reservatórios e ao 
longo das margens dos rios, barrados ou 
não. Outra forma seria a recuperação de 

em separado é coincidente com o parecer do Rela
tor, a .votação serâ feita concomitantemente. 

Passa-se à votação. 
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo 

com a posição do Relator, pela rejeição, queiram 
permanecer sentados.(Pausa) 

. Aprovado o parecer do relator. 
Passamos ao item 3 da pauta, Projeto de Lei 

da Câmara n" 055, de 1993, não terminativo, que 
disciplina o exercício da profissão de carregador de 
bagagens nos aeroportos e dâ outras providências. 
De autoria do Deputado Nilson Gibson, tendo como 
relator o Senador Freitas Neto, que apresentou pa
recer Pela rejeição do projeto. 

Pediria a S. Ex"-, o Senador Arlindo Porto que 
procedesse à leitura do relatório. 

O SR. ARLINDO PORTO - Projeto de Lei da 
Câmara que disciplina o exercício da profissão de 
carregador de bagagens nos aeroportos e dâ outras 
providências. 

O relatório é bastante extenso. Vou deter-me 
principalmente ao vo!o do Rela!or. 

A Comissão de Infra-Estrutura compete, nos 
termos do art. 104 do Regimento Interno do Senado, 
optar sobre matéria objeto da presente proposição. 
Esse projeto jâ tramitou na Câmara dos Deputados, 
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obtendo unanimid~e de aprova~o nru: C:omissões O SR. FREITAS NETO - Acredito que 0 relafó-
~e !~ho,_ Admm.1straçã? e Serv~ço Publico, Cons- rio que foi lido pelo Senador Arlindo Porto está muto 
tituiçao, Justiça e C1dadama. claro, inclusive com as informações necessárias e 

Na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, também acompanhando o parecer do Senador Ao-
recebeu parecer contrário. A regulamentação da mero Jucá, da Comissão de Assuntos Sociais. Se 
profissão de carregador de bagagens já foi analisa- houver alguma dúvida, estamos à disposição dos 
da pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado caros Colegas. 
Federal, que, em alentado parecer de lavra do emi- . O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
nente Senador Romero Jucá, conclui pela rejeição Em discussão a matéria (Pausa) 
do projeto de lei, enumerando diversos argumentos, . Não havendo quem queira discutir, encerro a 
entre os quais os seguintes: regulamenta-se a pro- d1scussao. 
fissão em apreço, criando o vínculo empregatício Os Srs. Senadores que concordam com 0 pa-
dos profissionais envolvidos com o Departamento de ~r do _Senador Freitas Neto, pela rejeição do pro-
Aviação Civil: . Jeto, que1ram permanecer sentadqs. (Pausa) 
. A proposta é essa, e o Relator contesta, haja Aprovado o parecer, a matéria é rejeitada 

v1sta que atualmente eles são sindicalizados contra- Passamos ao Item nº- 1 da pauta Quero escla-
lados pelo DAC, mas de maneira autõnoma '- recer que dois Senadores já manifestaram o desejo 

Rnalmente, à Comissão de Serviço cie Intra- de pedir vista do parecer do Senador Fernando Se-
Estrutura compete apenas analisar a repercussão da zerra sobre o Código de Mineração. Como S. EJ<!. 
implementação dessa proposta nos serviços aero- não compareceu até agora, mas deve vir à Cernis-
portuários que são prestados ao público. lnexiste são, gostaria de iniciar, pelo menos, a leitura do rela-
justificativa plausível para se estabelecer uma reser- tório. S. Exª. chegando, continuará a leitura ou fará 
va de mercado profissional a um contingente tão pe- um resumo, tendo em vista que a matéria vai ser 
queno de trabalhadores. Os que exercem a profis-. discutida em reuniões subseqüentes. 
são, que não são muitos, estão organizados em sin- . Creio que a hora é de ganharmos tempo. Pedi- -
dicatos, que é o instrumento mais adequado para na ao Senador Nabor Júnior que procedesse à leitu-
esses trabalhadores conduzirem suas reivincflcaÇÕes, ra do relatório do Senador Fernando Bezerra, relati-
na forma como a lntraero já reconhece a entidade sin- vo ao Código de Mineração. 
dica! e com eles firma contrato e convênio 0 que é O SR. NABOR JÚNIOR -
salutar. Temos comó suficientes os termos ~m que a 
relação de serviço é desenvolvida 

Em face do exposto, o parecer do nobre Sena
dor Freitas Neto, que chega aqui, participando da 
Comissão, é contrário à aprovação do projeto de lel 

Gostaria, de sugerir, Sr. Presidente, que o no
bre Relator Freitas Neto pudesse complementar a 
exposição que estou fazendo em seu nome. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Com muita justiça. Quero comunicar ao Senador 
Freitas Neto que já foi apreciado o Item n!! 2 da pau
ta, matéria cuja relataria ficóu a cargo de s. Exi', 
com parecer pela rejeição. O voto em separado do
Senador José Robano Arruda é coincidente com o seu 
parecer, também pela rejeição. A matéria foi votada e 
o relatório de V. Exi' foi aprovado pela rejeição. __ 

Estamos no Item nº- 3 da pauta, que discipfina 
o exercício da profissão de carregador de begagens 
de aeroporto. Na ausência de V. Ex•, pedi ao Sena
dor Arlindo Porto qye procedesse à leitura -do seu re
latório. Se V. Exª tiver alguma coisa a aduzir ao rela
tório, por favor, com a palavra 

(Leitura do relatório do Senador Fernando Be
zerra.) 

Sr. Presidente, pediria a dispensa da justificati
va para abreviar mais_ a leitura, porque é bastante 
longa 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Acredito que seria suficiente apenas a leitura das 
emendas modificativas, já que as justificativas se
rão do conhecimento dos membros através da lei
tura do relatório, o que facilitará, portanto, a expo-
sição de V. Exª · 

O SR. NABOR JÚNIOR -
(Leitura das Emendas Substitufivas do-Sena

dor Fernando Bezerra.) 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -

Agradeço ao Senador Nabor Júnior a leitura do Re
latório do Senador Fernando Bezerra. 

Em discussão o parecer. - -
O SR. MAURO MIRANDA - Sr. Presidente, 

tendo em vista as modificações que estão por acon
tecer na Constituição, especialmente em relação a 
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-empresa nacionãl, eu gostaria de pedir vista desse remos dar contribuição no sentido ae concluir as 
processo para fazer um estudo melhor. obrasmaisimportantesqueestãocom50%oumais 

Quero saber também como vai ser feito o pro- j€rear.zadas. 
cesso de votação se aceito esse relalório. Votaria- Concedo a palaVra ao nobre Senador Freitas 
mos emenda por emenda, uma a uma? Neto. 

O SR. PRESIDENTE (José AQripino Maia)- Se O SR. FREITAS NETO_ Esse assunto, Presi-
forem destacadas, vota-se uma a uma 

Haverá proposição de destaque quando ouvido 
o Plenário ••• 

O SR. MAURO MIRANDA - Será o mesmo 
procedimento do Plenário? 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Sim, Excelência 

Está concedida a vista a V. Ex~ 
Comunico ao Plenário que igual pedido foi en

caminhado à Mesa pelos Senadores José Eduardo 
. Outra e Romero Jucá. 

Está concedido o pedido de vista pelo prazo de 
cinco dias. Tendo em vista o recesso quê se inicia 
dentro em dois dias, essa matéria vai ser analisada 
e apreciada somente após o recesso. 

De modo que haverá bastante tempo para que 
os Sm. Senadores que estão solicitando vista pos
sam analisar em profundidade esse Código de Mine
ração, que é importanlfssimo, para que possamos 
fazer uma apreciação consciente dessa matéria 

Comunicar ao Plenário, concedendo a vista, 
portanto, aos Srs. Senadores José Eduardo Outra, 
Mauro Miranda e Romero Jucá que, com a reunião 
de hoje, exaurimos completamente a pauta da Co
mfssiii., de Infra-estrutura. Não fica nenhuma matéria 
pendt , i.ma vez que conseguimos analisar todas 
as.J.!'lalt.. ·~s. Com a leitura do relatório do Senador 
Fernando Bezerra, sobre o Código de Mineração, 
esvaziamos inteiramente a pauta, de modo que 
cumprimos com a no~ obrigação apesar de todas 
as dificuldades e de todos os pesares. 

Está pendente apenas o convite ao Dr. Eliezer 
Batista para que aqui venha prestar esclarecimento 
sobre o que pode ocorrer no Pais após a aprovação 
das emendas constitucionais, com as privatizações 
que estão sendo aprovadas·seguidamenta 

Comunico que, da solicitação feita pela Presi
dência aos diveJSOS Ministérios para que relacionem 
as obras inacabadas - com 50% de percentual exe
cutado -, até o momento apenas o Ministério da 
Saúde respondeu. · 

Vamôs diligenciar para que os Ministérios 
de, Minas e Energia, Transportes e Educação 
nos respondam com a maior brevidade possível, 
para que possamos montar as subcomissões de 
análises dessas obras inacabadas. Assim, pode-

dente José Agripino, discutimos aqui logo após a vi-
sita do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao 
Nordeste- Sua Excelência anmciou R$2 bilhões e 600 
milhões para ~icação em diversos selores. como 
saúde, educação, recursos hidricos, aeroportos, no 
Nordeste. Falou inclusive sobre a relomada de diver
sas obras p(blicas parafiSadas naquela região. 

TIVe a oportunidade, logo após, de encaminhar 
dois requerimenlos de informação. V. Exª, no dia se
guinte da aprovação nesta comissão, encaminhou 
para o Ministro Gustavo Krause e para o Diretor Ge
ral do DNER. 

O Diretor-Geral do DNER já teve a defiCadeza de 
responder, mostrando apenas os recursos orçamentá
rios previstos - nahralmente vetados. Até o presente 
momento o Ministro Gustavo Krause não teve a aten
ção, ou não tem o que dizer, não apenas comigo mas 
com a própria Comissão de lnfra.Estntura. 

Hoje estamos completando 40 dias da visita do 
Presidente Fernando Henrique ao Nordeste. Faço 
questão de registrar, porque nós, do Nordeste, pare
cemos muitas vezes os grandes vilões da União. In
clusive tive a oportunidade, num pronunciamenlo no 
Senado, de mostrar que até mesmo em relação a in
centivos fiscais, todo mundo acha que o Nordeste é 
altamente beneficiado. E não o é. 

Neste ano temos, no Orçamento, apenas 11% 
da renúncia fiscal dos incentivos da União. 

Com relação a essas obras, até o presente 
momento, pelo menos no Piauí. não hã nenhum si
nal de nenhuma providência tomada pelo Governo 
Federal. 

Tenho certeza de que o Governo do Presidente 
Fernando Henrique é sério, que vai ser diferente de 
outros. 

V. Ex", que já foi Prefeito de Natal e Governa
dor do Rio Grande do Norte por 2 vezes, já foi vítima 
-como eu que já fui Prefeito de Teresina. 'Governa
dor do Estado - deste fato: autoridades federais vão 
à região, anunciam, e esses recursos não chegam. 

TIVe a oportunidade de dizer aqui que uma vez 
um Presidente do Incra foi ao Piauí, assinou convênio, 
de alguns milhões, em solenidade no Palácio do Go
verno, para assentamento de fammas. Três meses de
pois, estávamos com passeata promovida pela FE-
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TAG, cobrando os recursos que teriam sido repassa
dos pelo Incra ao Governo do Estado do Piauí. 

Deixei o Governo um ano depois dessa soleni
dade, e até aquela oportunidade os recursos não 
chegaram. 

Então, até o presente momento, os R$2 bilhõ
es e 600 milhões anunciados pelo Governo Federal, 
pelo menos no Piauí, não chegaram. 

Como V. Ex" é Presidente da Comissão de In
fra-Estrutura, que tem muito a ver com o assunto de 
obras paralisadas e faz gestão com a comissão tem
porãria presidida pelo nobre Senador Carlos Wilson, 
eu sugeriria que V. Ex• procurasse saber onde es
ses recursos vão ser aplicados e quando. Se o se
rão ainda este ano, no próximo ano, ou apenas no fi
nal do Governo do Presidente Fernando Henrique, e 
quanto será aplicado em cada estado. . 

É a minha sugestão ao Presidente da Comis-
são. 

O SR. PRESIDENTE {José Agripino Maia) - A 
sugestão esté acolhida. A Presidência registra a co
locação que V. Exª com muita propriedade. 

Quero comunicar que, conforme o seu raqueri
mento, enviamos aos dois ministros a solicitação de 
informações de V. Ex•. Já recebemos a primeira res
posta. Em relação à segunda, numa conversa pes
soal que tive com o Ministro Krause, fiz ver a S. Ex" 
sua preocupação. 

O SR. FREITAS NETO - V. Ex" me informou 
logo em seguida. Apresentei nesta Casa em um dia 
e no dia seguinte V. Ex" me disse: "Olhe, encontrei 
hoje com o Ministro Gustavo Krause.• Exatamente 
S. Ex•, que é da nossa região, não teve a delicadeza 
comigo e nem com a comissão de responder. 

O SR. PRESIDENTE {José Agripino Maia) - A 
Presidência vai reiterar, com a ênfase cjevida, a soli
citação de informações requeridas com muita pro
priedade e com direito, até para que não paguemos 
o preço que pagamos no passado. 

O SR. FREITAS NETO- Se a preocupação é a 
manutenção da estabilidade económica, era para S. 
Ex• dizer: não vai dinheiro. nenhum para estado ne
nhum, para município nenhum. 

Aliás, os municípios estão morrendo à míngua 
Em todos os Governo, inclusive no Governo do pre
sidente Itamar Franco, nos últimos 6 meses, o Real 
foi mantido, a inflação, naturalmente, em patamar 
muito- baixo,-mas os-muR-idpios tinham-alguma-ação 
de governo. 

Hoje, existe apenas o programa da Comunidade 
. Solidária, que está iniciando, mas que vai abranger um 

número mínimo de municípios. Todas as aç<les s&
rão concentradas apenas nestes municípios. 

O Piauí tem 148 cidades, vamos dizer, será 
contemplado com 20 ou 30 municípios mais adiante, 
porque, no momento, só is5o. São 12 ou 14, e os 
outros ficarão, naturalmente, morrendo à míngua, 
sem nenhum programa do Governo Federal. 

O SR. PRESIDENTE {José Agripino Maia) -
Concedo a palavra ao nobre Senador Arlindo Porto. 

O SR. ARLINDO PORTO -Sr. Presidente, faço 
parte da Comissão de Obras Paralisadas, sob a Pre-
sidência do Senador Carlos Wilson. · 

Hoje, na parte da manhã, tivemos a oportuni
dGide de fazer uma avaliação e, lamentavelmente, 
estamos chegando a essa mesma conclusão. 

·A comissão expediu oficias aos ministérios, so
licitando que nos informasse a respeito das obras. E 
apenas um ministério fez esse encaminhamento e, 
lamentavelmente, os demais ainda não fizeram. 

Nós, hoje, deveremos ter. um encontro com o 
Ministro José Serra, no início da tarde, quando va
~ colocar para ele essa posição da comissão. Foi 
expedida correspondência a todos os municípios e 
nós já tivemos . uma resposta de aproximadamente 
400' lilúnicípios brasileiros, que informaram a posi
ção de algumas obras. 

O objetivo era fazer um cruzamento das infor
mações dos ministérios com as dos municípios e, 
naturalmente, dos governos estaduais. 

É lamentável quando se nota a falta da presen
ça do poder público federal nos municípios. Dos 300 
municípios que responderam, em tomo de 110 ou 
120 apenas registraram obras paralisadas nos seus 
municípios; os demais lamentam não serem contem
plados com obras. Isso é preocupante, quando nós 
sabemos a carência que o interior do nosso País 
vive, os municípios vivem, e o Governo Federal cen
traliza recursos e os coloca em custeio e não conse
gue fazer nenhum investimento. 

Fui encarregado pelo presidente da comissão e 
estarei levando ao Sr. Ministro José Serra a nossa 
posição, de que se o Governo Federal apresentar no 
seu orçamento, que esté sendo elaborado, obras no
vas, não priorizando as obras paralisadas, a nossa 
comissão estará apresentando o seu protesto e, na
turalmente, buscando o apoio dos demais pares, 
principalmente da Comissão de Infra-EstrutUra. 

flfós-entendemos que seria-irresponsabiiidade 
do Governo planejar ou projetar qualquer obra se 
não colacar primeiro recursos para que as atuais se
jam concluídas . 
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O SR. FREITAS NETO- V. Ex"- vai es1ar. hoje, - O SR. ARLINDO PORTO- Nós sabemos, Sr. 
com o Ministro José Sena? Presidente, , que o Presidente Fernando Henrique 

V. Ex"' é representanle de Minas Gerais e, natu
ralmente, S. Ex"' vai lhe receber. Eu não consigo falar 
com S. Ex"' nem por telefone. Sou do Piauf, do Nor
deste, e parece que S. Exª não gosta de nordestino. 

O SR. ARLINDO PORTO - Nobre Senador, 
com todo respeito, mas S. Ex"' estará recebendo não 
a mim, não quis marcar uma audiência pessoal e 
não corri esse risco de talvez não ser recebido. Mas 
não é bem isso, tenho tido a preocupação de evitar 
procurar os ministérios. 

Posso dizer aos colegas que tenho dedicado, 
integralmente, as minhas ações ao Senado, que é a 
minha obrigação, não tendo perdido tempo em pro
curar ministérios. 

Alguns deputados e senadores que têm ido 
aos ministérios, lamentavelmenle, quando saem de 
lã, os mais inexperientes saem entusiasmados com 
a promessa que foi feita e os mais experientes saem 
desiludidos com a perda de tempo; • · · · · · · - -

renho procurado não perder tempo, porque 
não estou no lempo mais de ser Rudido. 

Mas a Comissão marcou audiência e S. ExA, 
para-a eomissão, abriu esse espaço. 

É lamenfável que isso possa acontecer, nós 
que jã tivemos oportunidade de governar estados, 
eu na condição de vice-Govemador, representando 
o Governador Dr. Hélio Garcia, várias vezes, sentfa
mos e tínhamos sempre essa preocupação de res
peito aos deputados, ao Poder tegfslativo. E sabe
mos que o sucesso de um Governo esfá na ação co
letiva, na ação dos três Poderes. 

O SR. FREITAS NETO -Ademais, Senador, 
um governo que tem o apoio total e concrelo do 
Congresso Nacional. 

Hã muilo tempo não tem um governo que la
nha tido tanto apoio. E a reciprocidade, até o pra
sente momenlo, não existe. 

Tenho certeza de que o Presidente Fernando 
Henrique é um homem sensível, é um político que 
conhece, é um parlamentar e que isso, naturalmen
le, vai mudar, até porque nós somos representantes. 
V. Ex" veio para cã, representa a sua região, foi 
vice-govemador e, agora, é Senador e tem, natural
mente, que prestar contas da sua atuação. 

É isso que esfá dificultando: 
Eu tenho evitado de andar nos ministérios. Te

nho andado muito é no Banco do Brasil, pedindo 
para parcelar dívidas. 

tem recebido um apoio extraordinário. O Poder Le
gislativo hoje tem demonstrado à Nação a sua cc
responsabilidade no sucesso do Pais. 

Acredito que, em detenninados momentos, o 
Poder legislativo tem sido excessivamente genero
so com algumas propostas que são apresentadas 
pelo Poder Executivo, -tamanha a preocupação de 
agRidade, tamanha a intenção de exercer a menor 
interferência possível nas propostas e isso, entendo 
eu, é obrigação nossa que demos apoio ao Presi
dente Fernando Henrique, fazendo com que Sua Ex
celência pudesse ser eleito. 

Sua Excelência tem esse compromisso, mas 
creio que o respeito ao Poder legislativo precisa 
ser implementado. J:nquanto não tivermos um Po
der legislativo forte;· nós não teremos democracia 
neste País. 

O SR. NABOR JÚNIOR - Gostaria de oferecer 
uma sugestão a v. Ex"' integrante dessa comissão 
que vai manter· ccintato com o Ministro José Serra: o 
Congresso Nacional :iá tomou a iniciàtiva de fazer o 
levantamento das obres iniciadas e não concluídas. 
Como a prioridade do Governo, pelo que jã foi am
plamente divulgada, é não iniciar obras novas sem 
concluir as obras jã iniciadas, o próprio Governo 
deve tomar essa iniciativa para que tivesse conheci
menlo das obras disseminadas por este pais afora. 
Para que possa alocar, no orçamenlo da União para 
o próximo exercício, recursos para a conclusão des
sas obras. 

O Presidente tem enfatizado isso com mtita in
sistência de não vai iniciar obras novas sem concluir 
as obras antigas. Nós temos mDhares de obras ini
ciadas e não concluídas e que precisam ter prosse
guimenlo. Serã um dinheiro perdido se essas obras 
não forem concluídas. 

O Estado de V. Exª tem a Ferrovia do Aço; na 
nossa região, tem a Transamazônica, a Cuiabá/San
tarém, a extensão da linha de Tucuruí, a pavimenta
ção da BR-364, da BR-316, assim por diante. São 
milhares de obras iniciadas e não conclufdas. 

Se a intenção do Governo é dar prosseguimen
to a essas obras, a primeira medida que tem de ser 
adotada é alocação de recursos no orçamento do 
próximo ano, dos anos seguintes para a conclusão 
dessas obras. 

O SR. ARLINDO PORTO - Apenas para eluci
dar essa fragilidade que nós estamos encontrando 
no trabalho, o Ministro Adib Jatene esteve, recenta
mente, na Comissão de Assuntos Econômicos solici-
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tando apoio para a criação do IPMF para a saúde - _ Então, há um duplo problema: o de respeito ao 
que eu, pessoalmente, sou contra, não a proposta Poder Legislativo e o de demérito a capacidade do 
do Sr. Ministro, mas a proposta de criar IPMF para o Poder Legislativo em ajudar. Não estão confiando 
que quer que seja. Enquanto nós tivermos que rece- que o Poder Legislativo possa Sjudar na solução de 
ber- a obrigação nossa é recebermos-, cada minis- problemas e não estão respeitando o Poder Legisla-
Iro que precisar de recursos para a sua pasta, com a tive que quer discutir uma questão que é fundamen-
pasta debaixo do braço, pedindo a criação de novos tal para a União. 
impostos, dentro de pouco tempo, nós teremos mais Vou propor ao Senador Caries Wilson irmos os 
30. Porque cada ministério vai querer a solução. dois a esses Ministros: dos Transportes, da Educa-

É uma questão filosófica e, naturalmente, have- o ção, <)as Minas e Energia, para cobrarmos, pessoal-
remos de discutir esse assunto em outro momento. mente, essa relação de obras inacabadas no per

O Sr. Ministro, na comissão, dizia que tem o 
seu ministério em torno de 1.600 obras paralisadas. -
O_ relatório encaminhado pelo ministério não apre
senta esse número, apresenta pouco mais de 600 
obras, que também é um absurdo. 

Isso nos dá a preocupação e os leva a ter que 
fazer uma conciliação e uma confirmação junto aos 
municípios para buscar-saber, na realidade, a quan
to ·anda a necessidade de recursos para investimen~ 
to e, principalmente, priorizar essas -obras. Nós sa
bemos que algumas delas; nessa fase-de contenção 
de investimento do Governo Federal, fatalmente, 
não poderão acontecer a curto prazo. _ 

O País tem de ser planejado para obras de cur
to prazo, de médio prazo, de longo prazo. O que to
dos nós queremos é isso; É uma postura, uma con
firmação, uma informação-verdadeira que tenho cer" 
teza que o Senador Freitas Neto apresentou exala
mente isso. Nós não podemos ser iludidos e jamaiS 
poderemos ser coniventes quando uma autoridade 
ilude as pessoas na boa intenção, o nosso povo do 
interior, o nosso povo sofrido, que fica naquela ex
pectativa e depois passa a nos cobrar por uma pro
messa feita, que às vezes não pode ser atendida a 
curto prazo. 

Isso é algo que na política modema não pode 
mais acontecer._ O_p~ríodo de ficar iludindo as pes
soas já é, no meu entendimento, um passado que 
espero que jamais possa voltar a prevalecer. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Comunico ao Plenário que, diante da declaração ou 
da informação trazida pelo Senador Arlindo Porto, 
vou propor ao Senador Carlos Wilson que nós man
tenhamos uma audiência conjunta com esses minis
tros. Até como manifestação de respeito ao Poder 
Legislativo. Já são decorridos 40 dias, só o Ministé'
rio da Saúde nos deu a resposta. 

Acho que não estão querendo nem a nossa 
ajuda, porque o que nós queremos é colaborar, é 
ajudar. Em úRima análise é ajudar. · 

centual superior a 50%, para que possamos, efetiva
mente, no segundo semestre iniciar um trabalho pro-

- dutivo, como é a nossa intenção. 
Não havendo mais matérias para serem apre- -

ciadas, a Presidência agradece a presença de todos 
õs Srs. Senadores, deseja à todos um profícuo e fe-
liz recesso e o_s aguarda no início do mês de agosto. 

Está encerrada a reunião. 
(Levanfã.se a reunião às 13h02min.) 

COMISSÃO DE SERVIÇOS DE 
INFRA-ESTRUTURA 

Ata da 14a. Reunião, (Extraordinária) Reali
zada em 16 de Agosto de 1995. 

Às dez horas e trinta minutos, do dia dezasseis 
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, na 
sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Ale
xandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador 
JOSÉ AGRIPINO, presentes os Senhores Senado
res Arlindo Porto, José Eduardo Outra, Romeu 
Tuma, Emilia Fernandes, José Roberto Arruda, Fer
nando Bezerra, Marluce Pinto, Osmar Dias, Jonas 
Pinheiro, Vilson Kleinubing, Mauro Miranda, Elcio AI
Vaies, Romero Jucá e Ney Suassuna, reúne-se a 
Comissão Permanente de Serviços de Infra-Estrutu
ra. Havendo número regimental, o Senhor Presiden
te declara abertos os trabalhos, dispensando a leitu
ra da ata da reunião anterior, que é dada como apro
vada O Senhor Presidente dá conhecimento aos 
membros da Comissão , que o Item ~ 1 da pauta foi 
adiado a pedido do relator da matéria e submete a 
apreciação da Comissão, extra-pauta, os seguintes 
requerimentos apresentados: Item n" 01 da pauta 
Requerimento n" 012/1995-CI, de autoria do Sena
dor Freitas Neto, que "convoca o Ex~ Sr. Ministro 
de Estado das Comunicações, Dr. Sérgio Motta e o 
Brigadeiro Lélio Viana Lobo, Presidente da Telebrás, 
para prestarem informações sobre o processo de 
privatização do setor de telecomunicações. 
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Iniciada a fase de discussão da matéria, tece Dessa maneira, encaminho favoravelmente a 
considerações a respeito do referido requerimento o votação do requerimento. 
Senador Romeu Tuma, enfatizando a importância da O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia)- AI-
presença do Senhor Ministro das Comunicações na guém mais deseja fazer uso da palavra. (Pausa.) 
Comissão, em face da relevância e pertinência do Não havendo mais quem queira discutir a ma-
assunto a ser abordado. Encerrada à discussão, léria, coloco a matéria em votação. 
passa-se à votação do requerimento, que na oportu- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 
nidade é aprovado por unanimidade. Item n" 02. Re- permanecer sentados. (Pausa) 
querimento n" 013/1995 Cl, de autoria do Senador . Aprovado. 
Freitas Neto, que" solicita ao Presidente da CHESF, Submeto à apreciação do Plenário requerimen-
orgão do Ministério da Minas e Energia, as seguin- to do Sr. Senador Freitas Neto, que requer, na quali-
tes informações: 1- Se consta do planejamento da. dade de membro da Comissão de Serviços de Intra-
empresa, a curto prazo, a implantação da linha de estrutura, sejam solicitadas ao Sr. Presidente da 
transmissão de energia elétrica de São João do CHESF, órgão do Ministério das Minas e Energia, as 
Piauí a Eliseu Martins, no Estado do Piauf; 2- Em seguintes infonnações: 
caso afirmativo; qual a previsão de contratação da 1) Consta do planejamento da eJT1)reS8 a inlJ!an-
obra e seu cronograma de execução; 3- Quais as laçi!odatinhadetransmissãodeenergiaelétricade8ao 
demais características técnicas da linha de transm• João do PiaU a Eliseu Martins, no mesmo Estado? 
são referida. Encerrada a fase de discussão da ma- 2) Caso afirmativo, qual a previsão de contrata-
léria, a Presidência passa a votação quando a.mes- ção da obra e seu cronograma de execução? 
ma é aprovada por unanimidade. Nada mais haven- 3) Quais as demais características técnicas da 
do a tratar, o Senhor Presidente agradece a presen- Unha de transmissão referida? 
ça de todos e declara encerrada a remião, lavrando 
eu, Celso Antony Parente, Secretário da Comissão , Em discussão o requerimento. (Pausa.) 
a presente Ata que, após lida e aprovada, será assi- Não havendo quem queira discutir a matéria, 
nada pelo Senhor Presidente e publicada jun!amen- declaro encerrada a discussão. · 
te com as notas taquigráficas. - Senador José Agri- Em votação. 
pino, Presidente. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - permanecer sentados. (Pausa) 
Declaro aberta a presente reunião da Comissão de Aprovado. 
Serviços de Infra-estrutura. TendoemvislaaausênciadoSr. Relator do (;6<1.. 

Solicito aos Srs. Senadores aprovação da dis- go de Mineração e Com a aprovação dos dois requeri-
pensa da leitura d.a Ata da reunião anterior. mentos do Sr. Senador Freitas Neto, desejo coiTUlicar 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram ao Plenário que impreterivelmente na próxima semana 
permanecer sentados. (Pausa.) temos de nos retnir para apreciar e votar o Código de 

Aprovada. 
Gostaria de submeter à apreCiação do Plenário 

requerimento de autoria do Sr. Senador Freitas Neto 
(falha na gravação), que, na qualidade de membro 
da Comissão de Serviços de Infra-estrutura, requer 
a convocação do Sr. Ministro das Telecomunicaçõ
es, Dr. Sérgio Motta. e do Sr. Presidente da Tele
brás, Brigadeiro Lélio Viana tôbo, para prestarem 
perante esta Comissão depoimento a respeito do pro
cesso de privatização do setor de telecomunicações. 

Em discussão o requerimento. 
Com a palavra o Sr. Senador Romeu Tuma 

O SR. ROMEU TUMA - Sr. Presidente, sou fa.. 
vorável à aprovação do requerimento sub examen, 
haja vista ser esta Comissão o fórum correto para se 
disctitir essa matéria 

Mineração, tema de grande importãncia, haja vista o 
l'nClmento em qUe se levam a efeito as privaliza;;ões e o 
investimento de~ externos no selar minera 

Assim, na próxima semana. os Srs. Senadores 
serão avisados para que possamos nos reunir e. 
sem dúvida nenhuma, começar a apreciar e, se pos
sível, votar o Projeto do Cócf!QO de Mineração. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada a 
reunião. · · 

(Levanta-se a reunião às 11 h58min.) 

Comissão de Serviços 
de Infra-Estrutura 

Ata da 15a. Reuniao, (extraordinárfa) Reali
zada em 23 de Agosto de 1995. 

Às onze horas e trinta minutos, do dia vinte e 
três de agosto de mil novecentos e noventa e cinco, 
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rra~saia_;rie'reuniões da ·comissão; na Ala Senador Concedo a palavra ao nobre Senador Gerson 
Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Se-: Camata. 
nadar José Agripino, presentes os Senhores Sena· O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, há .• 
dores Arlindo Porto, José Eduardo Outra, Romeu quatro emendas que estou apresentando exatamen- ·! 

Tuma, Freitas Neto, Fernando Bezerra, Nabor Ju- te porque o Senador Emandes Amorim, não sendo 
nior, Ele ia Alvares, Jonas Pinheiro, Gérson Camata, membro não pode se manifestar e estou subscrevendo 
Geraldo Melo, Marluce Pinto, Ney Suassuna, Emilia as emendas que concordo. Agora, pergunto a V. Ex" 
Fernandes e Lúdio Coelho, reúne-se a Comissão se entra em discussão o parecer do Relator. Não san-
Permanente de Serviços de Infra-Estrutura. Haven- do discutido o parecer ele entra em votação, excluídas 
do número regimental, o Senhor Presidente declara as emendas destacadas, não só as apresentadas 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata hoje, mas todas as apresentadaS na tramitação. 
da reunião anterior, que é dada como aprovada. A· O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Presidência passa a apreciação do Item ~ 01 da Quero esclarecer a V. Ex~. que até o momento só o 
pauta, Projeto de Lei da Câmara ~ 117, de 1994, relatório foi apresentado, nenhuma emenda e ne-
não terminativo, que "attera dispositivos do Dec.Lei nhl.im voto em separado;. muito embora tenha ocorri-
~ 227, de 28 de fevereiro de 1967. (Código de Mi- do pedidos de vistas por parte dos três Senadores e 
neração)". Autor: Poder Executivo. Relator: Senador até o momento não foi apresentado nenhum voto em 
Fernando Bezerra. Parecer: Favorável ao projeto separado. 
com emendas que apresenta. A presidêricia conce- De modo que, o que está em discussão até o 
de vista do processo aos Senadores Mauro Miran- momento· é o relatório do Relator. Na medida em 
da,José Eduardo Outra e Romero Jucâ, que devei- que entrem medidas a serem submetidas ao plenã-
vem sem Voto em Separado. rio elas serão discutidas e se for solicitado destaque 

Iniciada a fase de discussão da matéria, o Se- para votação em separado se votarã o relatório e, 
nadar Gérson Camata apresenta cinco emendas ao em seguida, as emendas com destaque para vota-
projeto, ocasião em que o Relator solicita à Presi- ção em sepalado. 
dência, prazo regimental para que possa analisa-las o SR. GERSON CAMA TA - As emendas jã 
com mais tempo e perfeição, oportunidade em que é apresentadas que constam no relatório. 
prontamente deferido o pedido. Nada mais havendo o SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
a tratar, o Senhor Presidente agrad~ a presença Emendas acolhidas pelo ~Relator e que jã constam 
de todos e declara encerrada a reunião, lavrando eu, do relatório. 
Celso Antony Parente, Secretãrio da Comissão , a 0 SR. GERSON CAMA TA _ As emendas a;olhi-
presente Ata que, após lida e aprovada, serã assina- das pelo Relator vão começar a ser disctíidas na medi-
da pelo Senhor Presidente, e publicada em conjunto da em que forem sendo apresentadas ou destacadas 
com as notas taquigrãficas. -Senador José Agripi- 0 SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) • 
no, Presidente. . 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - Exatamente. 
Havendo número regimental, declaro .aberta a reu- O SR. GERSON CAMA TA - Então, a aprova-
nião. ção do relatório não invalida nenhuma das emendas. 

Estã em pauta o parecer do Senador Fernando O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Bezerra, jã proferido em reunião do dia 28 de junho Nenhuma das emendas desde que as emendas se-
relativo ao Código de Mineração. jam colocadas em plenário para apreciação. 

Nesta oportunidade, foi concedida vista coleti- O SR. GERSON CAMA TA - Destacada pelos 
va aos Srs. Senadores Romero Jucá, José Eduardo seus apresentadores. Peço destaque para as mi-
Outra e Mauro I)!Uranda, que apresentaram votos em nhas emendas que não sei se serão acatadas. 
separado. O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) - -~ 

Sendo assim, colocarei em discussão. Vou passar às mãos de V. Ex". o requerimento para 
destaque de votação em separado das emendas 

Em discussão o parecer do Relator. (Pausa.) apresentadas. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a o SR. GERSON CAMA TA - Vou aguardar o 
discussão. relatório, porque se elas forem acolhidas pelo Rela-

Algum dos Srs. Senadores deseja apresentar ter estou dispensado de fazê-lo. 
alguma manifestação ou alguma emenda relativa ao O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maio) -
relatório do Senador Fernando Bezerra? Concedo a palavra ao Relator. 
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O SR. RELATOR (Fernando Bezerra) • O rela
tório foi apresentado e as emendas eu não as co
nheço. Preciso ter conhecimento d~ emendas_ e se 
fosse possível a manifestação aqu1 no plenário . eu 
faria mas se ficar tarde, porque este assun10 eXIge 
uma reflexão profunda sobre a matéria, pediria que 
me tosse concedido um fémpo para análise. 

Entretan10, a partir do conhecimen10 da maté
ria, se for coisa simples, poderei emitir um parecer 
aqui e agora para submetfHo à votação no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) • Su- · 
giro ao Senador Gerson Carnata que leia as emendas, 
para melhor compreensão do plenário e se for o caso 
a manifestação do Relator, ou se ele julgar convenien
te pode pedir um tempo para análise das emendas e 
incorporação ou não no seu relatório. 

O SR .. GERSON CAMA TA- Sr. Presidenle e 
Sr. Relator, são cinco emendas em que uma é apre
sentada ao § 2" do art 79- que 10ma nula todas as 
ou10rgas proferidas par decreto por Ministro de Esta
do. Os Ministros de Estado, depois da aprovação. .• 

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra)- Essa é 
sobre regime de matricula? 

O SR. GERSON CAMA TA- Não, é a 117 ou 
194. Por delegação do Presidente da República de 
competência exclusiva do Presidente da República 
ao Ministro de Estado para assinar ourorga 

Parece-me que a emenda do Senador Eman
des Amorim - e concordo em gênero, número e grau 
com ela - que o Presidente não pode delegar con: 
petência constitucional ao Ministro para que ele assi
ne atos em nome do Presidente da República e me 
parece que ocorreu isso. Então, a emenda objetiva 
exatamente !ornar nulos todas as ou10rgas efetua- · 
das por Ministros de Estado, atendendo à delegação 
de competência do Presidente da República Essa é 
uma emenda 

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra)· Gosta
ria que as emendas, se possível, fossem apresenta
das uma por uma. Não entendi qual é a emenda 

O SR. GERSON CAMATA-§2"doart. 72. 
O SR. RELATOR (Fernando Bezerra) • Não 

existe § 2" no art 12. Acrescenta .o parágrafo. 
O SR. GERSON CAMA TA- Exatamente. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) • É 

uma emenda aditiva 
O SR. RELATOR (Fernando Bezerra)- Se me 

perm~e. para compreensão do plenário. acho que 
deveria •. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) • 
Acho que essa matéria é tão importante que pode
mos estabelecer um diãlogo informal em tomo delas. 

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra)· O art 
72 diz o seguinte: 

O aproveitarnen10 das jazidas depende 
de alvará de autorização de pesquisas do di
re10r do DNPM e concessão de lavra, ou10r
gada pelo Ministro de Estado das Minas e 
Energia -

Parágrafo único - As minas manifesta
das e registradas na vigência do art 1 O do 
Decrelo n2 24.642, de 1 o de junho de 1934 e 
da Lei n2 94, de setembro de 1935, suje~ 
se às prescrições estabelecidas neste códi
go, aplicadas ao regime de concessão. 

E acrescenta o seguinte: 
As concessões de lavra outorgadas 

por aro do Ministro de Estado, em delegação 
de competência originária do Presidente da 
República, na forma da lei, constituem-se 
atos nulos por terem sido praticados por de
sacordo com o art. 84 da Constituição, asse
gurando-se aos titulares o exercfcio de direi
to pretendido, até a convalidação ou não da 
concessão por ato expedido no fulcro do ca
put desse artigo, mediante revisão dos pro
cedimen10s antecedentes à outorga. O re
querimen10 do titular ou de qualquer pessoa 
física ou jurfdica ... 

·sr. Presidente, em princípio, sou contra porque 
significa a anulação de lOdos os decre10s de~ lavras 
que hã no Pais, o que causaria um problema ~e tal 
magn~e que não teria capacidade de anal1sá-la 
agora Essa ou10rga era do Presidente da República 
que delegava ao Ministro. 

Essa é uma questão que envolve uma análise, 
do ponto de viSta jurídico, que não ~enho ~cidade 
de examinar aqui. No meu entend1men10 IniCial? sou 
conlrário, entrefanlo, considero um ato de tal gravidade 
que se houver tendência de aprovação disso g~a 
que tosse aprofundado, inclusive ~uvindo a ?<>m~ão 
de Constituição, Justiça e Cidadarna. po~ue 1mag1ne o 
transtorno que isso causará: Todas as m1nas ... 

O SR. GERSON CAMA TA -As que foram con
cedidas no Governo Collor para cá 

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra)· Não. 
O SR. GERSON CAMA TA- Quando houve a 

delegação. 
O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -

Com a palavra o Sr. Senador Emandes Amorim. 

O SR. ERNANDES AMORIM • Na realidade, 
pronunciamos isso no Senado, em_ alguns discursos 
fizemos várias denúncias em relaçao a esse proble-
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ma que são concessões dadas recentemente no 
Governo Collor e só houve essa irregularidade 
do Governo Collor para cá quando deixaram de. 
conceder ilegalmente decretos passiveis de nuli
dade. Essa lei só veio corrigir, já que não altera 
ou prejudica. Ela mesma, depois de aprovada, 
regulamenta ••• 

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra) -
Se é passivei de nulidade acho que não caberia, 
em uma nova lei, analisar isso e sim ao Judiciário, 
em face à legislação vigente na época. Não sei 
era da competência introduzir um dispositivo em 
uma legislação nova, ant,lando atas recentes do 
Governo, quãrido Isso era da competência do Judi
ciário. 

Caberia àquelas pessoas que se acham preju
dicadas por isso recorrer ao Judiciário no sentido de 
declarar o ato nulo. Entretanto, quero dizer a esta 
Comissão que não tenho conhecimimto jurídico para 
uma análise neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Sugeriria que o Senador Gerson Camata lesse a 
emenda seguinte e ficaria, depois de lidas edis
cutidas, a cargo do Relator pedir tempo para 
uma melhor análise das emendas ou defini-las 
em plenário. 

Pediria ao Senador Gerson Camata, se não 
houver quem mais queira discutir esta primeira 
emenda, que lesse a segunda emenda 

O SR. GERSON CAMA TA- A segunda acres
centa ao art 1"- do projeto 117, no seu pafágrafo úni
co, a seguinte redação: 

Aplica-se ao aproveitamento das substân
cias minerais garimpáveis o regime de licencia
mento. 

É: o mesmo que vem para areia e material de 
construção civil. Então, todas as substãricias mine
rais garimpáveis podem entrar no regime de licen
ciamento, regularizando cerca de 300 mil garimpei
ros que trabalham nas áreas de extração de areia, 
calcário, pedra, que podem ser ftcenciadas através 
das prefeituras. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Concedo a palavra ao Relator. 

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra) - Pediria 
que fossem apresentadas as emendas lidas aqui e 
que me fosse concedido um tempo para anaftsá-las, 
para poder trazer um parecer, ouvindo a equipe técn~ 
ca que me assessorou na elaboração deste projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Está pertqif:o. Concedo a palavra ao Senador Ger
son Camata, a quem eu pediria que lesse as emen
das, todas, para conhecimento do plenário e o Sena
dor Fernando Bezerra disporia ... 

O SR. GERSON CAMATA - Estou encami
nhando as cópias para S.Exª., de modo que possa 
fazer o estudo uma a uma A Emenda n"- 3 emenda 
o art. 22, a Emenda n"- 4 suprime parte do art 22, 
do antigo Decreto Lei n"- 227/67 e a Emenda n"-S 
modifica a redação do inciso I do art 22, que proíbe 
a transferência de títulos de mineração ou de licen
ciamento de terceiros que estão sendo comerciali
zados e vendidos. 

O SR. ERNANDES AMORIM -Na verdade, se
gundo o Senador relatou, tenho dificuldades de ana
lisar a primeira em'plenário, mas as quatro outros 
são simples e de fácil entendimento e que poderiam 
ser discutidas e aprovadas aqui. 

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra) - Se 
possível gostaria de analisá-las com a equipe me 
assessorou. 

O SR. PRESIDENTE (José Agripino Maia) -
Está concedido. As emendas estão apresentadas e 
entregues a V. Exª., que disporá do prazo de quatro 
sessões. Na próxima reunião de terça-feira teremos 
condições de fazer urna avaliação das emendas 
apresentadas e o Relator terá o seu juízo de valor já 
efetivado. 

Não havendo mais quem queira discutir a ma
téria, tendo em vista a posição do Relator, gostaria 
de infonnar ao plenário que mantive contato pes
soal ontem com o Ministro Sérgio Motta, que até 
manifestou a intenção de vir a esta comissão para · 
prestar esêlarecimentos sobre o proc;esso de priv~ 
zação do sistema telefônico brasileiro, com a maior 
brevidade possível, o que deve acontecer nos próxi
. mos quinze dias. 

Não havendo mais nada a. discutir, convoco 
nova reunião para a próxima terça-feira, prazo em 
que o Relator realizará as emendas apresentadas 
pelo Senador Emandes Amorim, esperand() ter a 
oportunidade de após apreciarmos o relatório poder
mos votar. 

Está encerrada esta reunião. 

(Levanta-se a reunião às 11 h44min.) 
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Ata da 167ª- Sessão não deliberativa, 
em 11 de outubro de 1995 

1-11 Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q.I! Legislatura 
Presidência dos Srs. José Samey, Júlio Campos, RetJan Calheiros, 

José Eduardo Outra, Nabor Júnior, Lúcio Alcântara, 
Casíldo Maldaner e a Sra. Marina Silva 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Declaro 
aberla a sessão. EXPEDIENTE 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. PARECERES 

O Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Ger
son Carnata, procederá à leitura do Expediente. 

· É lido o seguinte 

PARECER N" 656, DE 1995 

Da Comisslo de Assuntos Econllmicos, 
sobro o Offeio ·s· n" 50, de 1995, do 11: 
Prosidente do Banco Central do Brasil, 
soriCitando a rotificaçlo da Reso/uçlo n" 20, 
de 1995, do SenadO Federal. 

RELATOR: Senador Carlos Bezerra 

O Governador do Estado do Mato Grosso, pelo Oficio 
"S" no 69, de 1995, submeteu à apreciação do Senado Federal pedido 
de autorização para a emissao de Letras Financeiras do Tesouro do 
Estado do Mato Grosso - LFTE-MT, destinadas ao giro da dívida 
mobiliària do Estado, vencível no 2" semestre de 1995. 

A autorização SOlicitada foi concedida pelo Senado 
Federal nos termos da Resolução n" 20, de 1995. 

O Presiderite do Banco Central do Brasil, por 
intêrmMi,., ti~ Offci~ ~rgs! ·95~!!5, d:l ~ ~ ja . ayoslü Ut:: i ;ss. -vem -
solicitar ao Ser:tado Federal retificação do item "g" do art 2" da referida 
Resolução. 

Essa modificação se faz necessária, já qu.e a data
base não ~eve ser anterior a data de colocação dos papéis, cabendo 

. destacar que não trará qualquer implicação sobre a observância e o 
CU!I1Primento dos limites e demais exigências e condições estipuladas 
pela Resolução no 11 • de 1994. 

. O Regimento Interno do Senado Federal, em seu art 
325, viabirrza, juridicamente, a correção de texto aprovado, mesmo 
quando já promulgado. No presente caso,. o Banco Central reconhece 
a incorreção na date-base, razão por que solicite a correção do erro. 

lnéxistindo obstáculo de ordem regimental e ou 
jurfdico, ê nosso Parecer favorável a que se proceda à correção do 
texto da Resolução n• 20, de 1995, como solicitado pelo Banco 
Central, nos termos do seguinte Projeto de Resolução: 

~~ 685 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N°109, DE 1995 

Dá nova rectação a alínea •g• do art. 
2° da Resolução n° 20, de 1995, do 
Senado Federal. 

O SENADO FEDERAL Resolve: 

Art. 1° A alínea "g" do art. 2° da Resolução n° 20, de 
1995, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2" ...................................................................... . 

"Art. 2° ..................................................................... .. 
.................................................................................... 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 

COLOCAÇÃO VENCIMENTO TITULO DATA-BASE 
01.08.95 01.08.1996 640366 01.08.95 
01.08.95 01.11.1996 640458 01.08.95 
01.08.95 01.02.1997 640550 01.08.95 
01.08.95 01.05.1997 640639 01.08.95 
01.08.95 01.08.1997 640731 01.08.95 

15.08.95 15.08.1996 640366 15.08.95 
15.08.95 15.11.1996 640458 15.08.95 
15.08.95 15.02.1997 640550 15.08.95 
15.08.95 15.05.1997 640639 15.08.95 
15.08.95 15.08.1997 640731 15.08.95 

01.09.95 01.09.1096 640366 01.09.95 
01.09.95 01.12.1996 640457 01.09.95 
01.09.9~ 01.03.1997 640547 01.09.95 
01.09.95 01.06.1997 640639 ()1.09.95 
01.09.95 01.09.1997 640731 01.09.95 
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. COLOCAÇÃO VENCIMENTO TITuLO DATA-BASE 
01.11.95 01.11.1996 640366 01.11.95 
01.11.95 01.02.1997 640458 01.11.95 
01.11.95 01.05.1997 640547 01.11.95 
01.11.95 01.08.1997 640639 01.11.95 
01.11.95 01.11.1997 640731 01.11.95 

16.11.95 15.11.1996 640365 16.11.95 
16.11.95 15.02.1997 640457 16.11.95 
16.11.95 15.05.1997 640546 16.11.95 
16.11.95 15.08.1997 640638 16.11.95 
16.11.95 15.11.1997 640730 16.11.95 

. 01.12.95 01.12.1996 640366 01.12.95 
01.12.95 01.03.1997 640456 01.12.95 
01.12.95 01.06.1997 640548 01.12.95 
01.12.95 01.09.1997 640640 01.12.95 
01.12.95 01.12.1997 640731 01.12.95" 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. · 

Sala das Sessões, em 5 de outubro de 1995 

GILBERTO MIRANDA, PRESIDENTE. 

CARlOS BEZERRA, RELATOR. 

PEDROPIVA 
ROMEROJUCÁ 
GERSON CAMA TA 
LÚCIO ALCÂNTARA 
JEFFERSON PERES 
VALMIR CAMPELO 
JONAS PINHEIRO 
GERALDO MELO 
BELLOPARGA 
VILSON KLEINÜBING 

· OSMARDIAS 
EDUARDO SUPLICY 
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di ID · ua1 d letras i'inance· RelaiDr: senador Gllvan Borges 
d) Ren men : 19 ao as 

1 
,_ o Ex~ s·. Governador do Eslado do Ceará, ras do Tesouro Nacional - LFT, criadas pelo Decre- ",.. • 

to-Lei n" 2.376, de 25-1 Hl7. por in1ermédio do Ofício n" •s• 52, de 1995, solicita 
e) prazo: até 36 meses. autorização do Senado Federal para que possa ele-
f) Valor Nominal: R$1.000,00 (CETIP) (\)) var os limites previstos no art 40- da Resolução n" 
g) Prevlsao de colocaçao e vencimento dos 11/94, de forma a pennitir a contralação de emprés-

Utulos a serem emitidos: timo, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, no 

rJ Em doccxrênc!a deooe valor de PU, as "nintidadeo soo!io ciyl
didas por 1..000 (mil). de forma a adequar o vak>r financeiro dll. co
loCaçiio. 

VenclmeniD Data-Base 

3()-6-1996 3()-6-1995 

30-12-1996 3()-6-1995 

3()-6-1997 3o-6-1995 

3()-6-1998 3()-6-1995 

Titulo 
p 

p 
p 
p 

Quantidade 

3.004.106 

6.008.213 

4.506.160 

1.502.053 

valor de US$ 42.602.000,00, equivalentes a R$ 
:j!l.597.412,00, em 31-5-95, no âmbi1o do P_rodetur, 
cujos recursos serão destinados ao financ1811len1o 
do subprograma, do Eslado do Ceará. . 

Confonne Offcio do Sr. Governador daquele 
-Estado, o Programa de Ação para o DesenvoMmen
ID do Turismo no Nordeste (PRODETUR-NE) tem 
cUS1o estimado em US$ 126.084.000,00, sendo os 
recursos necessários à sua execução oriundos par
cialmente do Banco lnteramericano de Desenvolvi
meniO- BID, e parcialmente do Estado do Ceará e 

-
____________ 1!.>5~.0,2,0.,532""'- . _da União. 

h) Forma de Colocaçao: através de ofertas 
pilllicas, nos termos da Resolução n" 565, de 20-9-
79 do Banco Central do Brasil. 

' I) Autortmçao Legislativa: lei n" 4.706, de 3-
7-95. . 

Art 3" A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, a 
contar de sua pU:llicação. · 

Art 40- Esta resolução entra em vigor na data 
de sua pWJicação. 

Sala das Conissões. 5 de outubro de 1995. -
Gilberto Miranda, Presidenta - Pedro Plva, Relalor 
- Ney Suassuna - Elclo Alvares- Lauro Cempos 
- Jonas Pinheiro - Vllson KlelnOblng -Jefferson 
Peres- Bani Varas- Gerson Cemala- BeiJo Parga 
- Vaimir Cempelo -Jolio Rocha- Freitas NeiD. 

PARECER Nl658, DE 1995 

Da Comlsslio de Assuntos EconOml
cos, sobre o Offclo "S" Nl52, de 1995, do 
Banco Central do Brasil, encaminhando 
sollcttaçao do Governador do Estado do 
Ceará, solicitando autorlzaçao do Senado 
Federal, pare a elevaçao dos limites pre
visiDS no art. 40- da Resoluçao n" 11, de 
1994, para que possa contratar opera
çao de crédito Junto ao Banco do Nor
deste do Brasii-BNB, no llmblto do Pro
detur, no valor de US$ 42.602.000,00, 
equivalentes a R$ 38.597.412,00, em 31· 
5-95, cuJos ·recursos serao destinados 
ao financiamento do subprograma do 
Estado do Cear.i. 

A operação de crédi1o pretendida deverá ser 
reaDzada com as seguintes características: 

a) Valor Pretendido: R$ 38.597.412,00 (trinta 
e oi1o milhões, quinhentos e noventa e seta n'il, qua
trocentos e doze reais), equivalentes a US$ 
42.602.000,00 (quarenta e dois milhões, seiscentos 
e dois mil dólares americanos), ao cêrnbio de 31-5-95. 

b) Juros: cobrados à taxa fixada pelo Banco 
lntaramericano de DesenvoMmen1D-BID, de acordo 
com o contrato 84110C'-BR, vigente para cada se
mestre, considerando o ano civil, ou seja, de 1-1 a 
30-6 e de 1-7 a 31-12, sobre os saldos devedores 
diários do financiamenlo, calculados pelo mélodo 
hamburguês. 

c) Comissão de Repasse: 2,5% aa nos con
tralos de obras múltiplas e de desenvolvimento insti
tucional e 1 ,0% aa nos contralos de aeroportos, 
contada dia a dia e exigida juntamente com os juros. 

d) Comissão de Crédito: 
- no alo da assinatura do contraio BNBJEsta

do: até 0,75% aa a titulo de ressarcimento da co
missão de crédi1o sobre o valor do financiamento, 
paga ou devida pelo BNB ao BID até a data do con
traio BNB/Estado, bem como os encargos financei
ros sobre tal comissão; 

- a. partir da assinatura do contraiO: até 0,75% 
aa calcúada e exigida mensalmente. contada dia a 
dia sobre o saldo não desembolsado do crédi1o abel'lo. 

e) Recursos para lnspeçao e Supervtsao 
Geral: 

- no aiO da assinatura do conlralo BNB/Esta
do: até 1,0% do valor do financiamento, exigidos no 
alo da assinatura do contraio; 
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h) CondlçOes de Pagamento: 
- do principal: amortizaçAo em a1é 240 (duzen

tas e quarenla) parcelas mensais e sucessivas. com 
carência de a1é 5 (cinco) anos; 

I) LlberaçAo dos Recursos: a1é 5 (cinco) 
anos. 

Art 32 A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo máximo de duzeroos e seiBnta dias, 
contados da data de sua pdllicação. 

Art 42 Esta Resoll!Ç!io entra em vigor na data 
de sua pdllicaçlio. • 

Sala da Comiss!l.o, 6 de outmro de 1995. -
Gilberto Miranda, Presidente - Gllvan Borges,.Re
lator - Eduardo SUpllcy - Pedro Plva - Jonas PI-. 
nhelro - Sérgio Machado - Osmar Dias - Jollo 
Rocha -Romero camata- Jefferson Peres- Lú
cio Alc4ntara - Vllson Klelnilblng - Freitas Neto 
-BeiJo Parga -Bani VlllliS- Valmlr Cem pelo. 

PARECER Nl-669, DE 1985 

Da Comtssao da Assuntos Econ&nl
cas, sobre o Olrclo "S" ~53, da 1985, do 
Banco Central do Brasil, encaminhando 
sollcllaçllo do Govaniador do Estado do 
Ceani, solicitando autorlzaçlo do Senado 
Federal, para elevaçAo dos limitas previs
tos no an. 42 da Resoluçlo ~ 11, de 
1994, para que possa contratar aperaçllo 
de crúdlto junto ll caixa Econ&nlca Fede
ral, no valor de R$703.832,19, a preços de 
março de 1995, destinados ll reallzaçlo 
de obras da abastecimento da égua a do 
slstama de esgotamento sanllllrla da For-. 
talaza - Ceani. 

Relator: Sanador Bani varas 
O Exm" Sr. Governador do Estado do Caarâ, 

por in1ermédio do Oficio na •s• 53, de 1995, solicita 
autorização do Senado Fe.Perai para que possa ele
var os limites previstls no art 42 da ResoiUÇ!Io 11' 
11194, de forma a permitir a co11bataçao de emprés
timo, jooto à caixa Econ&nica Federal, no valor de 
R$703.832, 19, a preços de 1'11!11'90195· 

Os racursos a serem contratados destinam-se 
ao financiamento de obras de abaslacimento de 
água e do sistema de esgotamento sanitário de For
taleza- Ceará. 

A operação de aédikl pretendida deverá ser 
rea&zacta com as segLinles camc:terrsticas 

a) Valor Pretendido: R$703.832, 19 (setecen
tos e três mn oiiOcantls e binta e dois reais e deze. 
nove centavos), a preços de março de 1995; 

b) Juros: variáveis; 

c) Taxa de Admlnlstraçllo: 2% sobre cada 
parcela liberada; 

d) Garantia: vinculação da cotas do FPE; 
a) DasUnaçao dos Recursos: destinados à 

realização de obras da abaslecimento de água e do 
sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza -
Ceará; 

f) ConclçOes de Pagamento: 
- do principal: em 16 (dezasseis) prestações 

semestrais e consecutivas, sendo a primeira em 15-
10-95 a a !Jtima em 15-4-2003; 

- dos juros: semestralmente até aJiquidação 
integral da divida. 

O Parecer do Banco Central do Brasil - DE
DIP/DIARE - 951870, anexo ao Oficio encaminhado 
ao Senado Federal. demonstra que, de fato, o Esta
do do Ceará já se encontra com o limite definido no 
inciso 11 do art 42 da Resoluçao 11' 11194 extrapolado. 

Todavia, nos tennos do dispos10 no art 10 da 
refarida ResoiUÇ!Io, a elevação em a1é 25% do limite 
ora extraPolado pannitirá o enquadramento da ope
rw;ao pretendida. Ou seja, a elevação temporária do 
limite em queslão possibilitará ao Estado do Ceará 
margem para a contratação de operação de crédito 
~icional. A relevancia da destinação dos rerursos, 
assim como a esbite observância dos parâmetros fi
xados pelo Senado Federal para a concessao da 
ampliações como a solicilada, fazem com que se 
possa cispansar ao Estado do Ceará o tratamento 
excepcional previstl o art 1 o da referida Resolução. 

<As demais condições e exigências estipuladas 
pela Resolução n<> 11194 são plenamente atandidas 
pelo Estado do Ceará, confonne evidenciado pelos 
doCI.mentos que acompanham o Oficio em queslão. 

Somos, portanto, pela autorização pleileacta 
pelo Estado do Caarâ, nos termos do segLinlB Pro
jeto de Resolução: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2112, DE 1995 

Autoriza o Estado do Cear.i a elevar, 
temporariamente, e em caráter exceplc~ 
nal, o limite previsto no art. 42 da Resolu
çao n<> 11194, do Sanado Federal, e a con
tratar operaçao de crédito Junto à Cabra 
EconOmlca Federal, no valor de R$ 
703.832,19. 

O Senado Federal resolve: 
Art 1" FICa o Estado do Ceará autorizado a 

elevar temporliriarnente, e em caráter excepicional, 
o limile previsto no art 42, inciso 11, da Resolução n<> 
11, de 1994, do Senado Federal. 
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Art 2" É o Estado do Ceará aurorlzado a con
tr'atar operação de crédilo junto à Caixa EconOmica 
Federal, no valor de R$ 703.832, 19 (setecentos e 
três mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezanove 
centavos), a preços de março de 1995. 

Parágrafo único. Os recursos serão destinados 
à realização de obras de abastecimento de água e do 
sistema de esgotament> sanitário de Fortal!lza (CE). 

Art ao. A operação de crédito referida no artigo 
anterior terâ as seguintes concliQ11es financeiras: 

a) Valor Pretendido: R$ 703.832,19 (setecen
tos e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e deza
nove centavos), a preços de março de 1995; 

· b) Juros: variâveis; 
c) Taxa de Administração: 2% sobre cada 

parcela liberada; 
d) Garantia: vinculação de cotas do FPE; 
e) Destinaçllo dos Recursos: destinados à rea

lização de obras de abastecimento de água e do siste
ma de esgotamento sanitário de Fortaleza- Ceará; 

f) Condiç6es de Pagamento: 
- do principal: em 16 (dezasseis) prestações 

semestmis e consecutivas, sendo a primeira em 
15.1 0.95 e a última em 15.04.2003; 

- dos juros: semestralmente até a liquidação 
integral da dívida. 

Art 30- A presente autorização deverá ser exer
cida no prazo mâximo de duzentos e setenta dias, 
contados da data de sua publicação. 

Art 49. Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala da Comissão, em 05 de outubro de 1995. -
Gilber1D Miranda, Presidente.-. Benl Veras, Retator.
Sérgio Machado.-. Osmar Dias.-. Lúcio Aicantarâ.-. 
Eduardo Suplicy.-. Pedro Piva~ Joao Rocha..._Ro
mero Jucá.-. Gerson camata.-. Jelferson Peres.-. 
Valmir C3mpelo..._ Freitas Nem.~ Geraldo Melo.-. 
Vilson Klelnübing."' Belio Parga."' Jonas Pinheiro. 

PARECER N>660, DE 1995 

Da Comissão de Assuntos EconOmi
cos ao Projeto de Lei da Câmara no. 100, 
de 1995 (n" 373, de 1995, na Casa de ori
gem), que "Autoriza o parcelamento do 
recolhimento de contribulçOes previden
ciárias devidas pelos empregadores em 
gera~ da forma que especifica, e determi
na outras providências". 

Relator: Senador Geraldo Meio 

1 - Relatório 

O projeto sob exame é de autoria do eminente 
Deputado Inocêncio Oliveira, e chega ao Senado 

com a forma que resultou do apensamento do Proje
to de Lei da Câmara n" 548, de 1995, de iniciativa do 
nobre Deputado Fernando Gonçalves. O autor do 
projeto pretendia, inicialmente, estabelecer co~ 
es especiais de parcelamento dos débitos previden
ciários que favoreceriam apenas empresas conces
sionárias de serviço público. Essas condiçOes foram 
ampliadas pela proposição do Deputado Fernando 
Gonçalves, passando o projeto a beneficiar a todos 
os empregadores públicos e privados, além de segu
rados autônomos. 

Excluem-se do parcelamento de que trata o 
projeto as contrlbuiQÕes retidas dos empregados e 
ainda não recolhidas, exceto em relação a Prefeitu
ras, Governos dos Estados e do Distrito Federal e 
cooperativas agrfcolas que, de acordo com o dispos
to no § 52 do artigo 12, poderão parcelar também 
esse componente dos seus débitos, com isenção to
tal de lllUtas. 

No Senado Federal, o projeto foi encaminhado 
à Comissão de Assuntos Sociais. Não chegou a ser 
apreciado pela citada Comissão em virlude de re
querimento de urgência aprovado pelo plenário da 
Casa, antes que fosse apresentado o Parecer do 
eminente Senador Lúcio Alcântara, que fora desig-
nado para relatar a matéria. . . 

No dia 15 de seterrbro de 1995, coube. ao Se
nador Lúcio Alcãntara proferir brilhante paniéer em 
plenário, opinando pela aprovação do projeto, com 
rejeição das duas emendas até então recebidas: a 
que propunha anistia de todos os débitos das San
tas Casas de Miseric6rãl3 com mais de cem anos de 
existência, e a que explicitava a inclusão dos clubes 
de futebol entre os beneficiários do projeto, de BUlo
ria, respectivamente, dos ilustres Senadores Belio 
Parga e Coutinho Jorge. Eme(lda de redação foi, na 
ocasião. proposta pelo Relator. 

O projeto recebeu em plenário mais 11 emen
das, todas de autoria do nobre Senador Eduardo Su
plicy, lidas na mesma data, e encaminhadas ao Se
nador Lúcio Alcântara para exame e parecer, no pra-
zo regimental. _ 

A matéria vokou ao plenário no dia 19 de se
terrbro de 1995, tendo o Senador Lúcio Alcântara, 
em seu Parecer, manifestado a sua posição contrá
ria a todas as emendas. 

Não houve deliberação do plenário, em virtude 
da aprovação de dois requerimentos: 

a) o de n" 1.216/95, do Senador Esperidião 
Amin, solicitando que, além da Comissão de Assin
tas Sociais, fosse também ouvida esta Comissão de 
Assuntos Econômicos; e 
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b) o de nO- 1.217195, Sl.bscrito pelos en1nentes Se
na:lores Jáder Barbalho, líder do PMDB, Hugo Napo
leão, líder do PFL. e Sérgio Machado, Uder do PSDB, 
solici1ando a extinçê:l da ugência anles adotada. 

Assim, além de retomar trami1açao normal, o 
projeto foi distribuído à Comissão de Assuntos Eco
nõmicos. 

t o Relatório. 

li-Parecer 

Em tomo da proposiçao sob exame, dMdem
se as opiniões em duas vertentes: 

a) a dos que se opõem à concessão dos bene
fícios previstos no projeto que, segundo entendem, 
aprofundam, nos contribuintes, urna alitucle de resis
têncis_aQ.pagamento de tributos, animada pela pers
pectiva de parcelamentos e remissões futuras de dé
bitos perante o Poder PúbriCO, decorrente da reitera
çao da concessão desse tipo de beneficio; 

b) a dos que julgam ser necessário que o Esta
do, em cujas decisões está localizada a geratriz das 
crises econOmicas longamente instaladas no Pais, 
tem o dever de tomar medidas que facilitem a racu
peraçãõ dõ -empresãiiãdõ nãeiõnãi, merg(jhãdõ. há 
anos em dificuldades que decorrem, em grande par
te, das sucessivas e intermináveis experiências em 
matéria de política econõrrica, mlitas delas contra
ditórias entre si, qiJe o Governo Federal vem reali
zando nos últimos decênios. 

O claro conflito entre as duas correntes de opi
nião réfaridas é descendente dire!o de um outro, 
mais profundo do que as simples divergências em 
tomo de questões concretas como conceder ou dei
xar de conceder um parcelamento: tem a ver com a 
avaliação de cada um ao tipo de relaçilo que deve 
exisnr entre o Estado e o C"Kiadão. · 

Enquan!o uns desejam perpetuar, na socieda
de, o papel do Estado como soberano lidando com 
os seus súditos, outros entendem que o Estado sur
giu por força de um •contraiO social". t uma criaçilo 
da sociedade para servi-la 

Essa visão do cidadão como superior, como 
verdadeiro "patrão" do Estado e, portanto, dos Go
vernantes e seus agentes, não pode ser utilizada, 
entretan!o, corno pretexto para eximir qualquer pes
soa do cumprimen!o dos seus deveres, desde que 
esses deveres tenham sido definidos pelos cami
nhos institucionais adequados, como é o caso dos 
impos!os e das contribuições previdenciárias. 

Vale dizer que, em condições gerais de norrna--
6dade, as mais severas punições podem e devem 
ser aplicadas a quem se recuse a •pagar o dizimo•, 

a quem procure escamotear, disfarçar, sonegar a 
sua parcela de contribuiçao, pois essas condu1as 
são rn.ito mais ofensivas aos demais cidadãos do 
que ao próprio Estado. 

Portanto, é cer!o que o exercício da cidadania 
pressupõe o cumprimen!o sistemático das obrigaçõ
es de cada um perante o Estado. 

Mas, ao mesmo tempo, o Estado deve reco
nhecer que o seu papel fundamental é o de •garantir 
os ãreitos dos cidadãos", Que existe para isso. 

Quando as crises enfrentadas pelos cidadãos 
reslilam de meãKlas tomadas pelo Estado, é dever 
deste oferecer a soluçilo. Socorrer as vítimas. 

O não-pagamento de conbibuições previden
ciárias e de impos!os no País não pode ser conside
rado, em todos os casos, uma •esperteza• do conbi
buinte. Uma coisa é a desonestidade a atitude indig
na e criminosa do sonegador. Daquele que adultera 
os seus registros contábeis e administrativos, da
quele que omite as .suas receites, daquele que esca
moteia a sua verdade para negar ao Estado as infor
mações e sonegar o bibu!o. Outra coisa bem dife
rente, é a situaçao do contribuinte que, embora te
nha en1 dia loclos os seus reg~ eu i la as !l~ rp
taS -fiscais com regúaridade, inscreva com toda a cla
reza as suas trasações e calcúe corretamente os im
pos!os a recOlher, não os recolhe por falta de dinheiro. 

O que está ocorrendo hoje no Pafs é que a 
grande maioria c_los contribuintes tanto de contribui
ções para a previdência social quaRto de impostos 
federais, estaduais e municipais não está pagarKlo, 
mesmo obrigações relativas a parcelamen!os ante
riormente contratados. 

Não é de se supor que a maioria dos contri
buintes brasileiros seja formada por sonegadores e 
relapsos. É mais provável que, além dos sonegado
res e dos relapsos, que sabemos existirem. a maio
ria esteja formada por conbibuintes sérios e cumpri
dores das suas obrigações, que estão enfrentando 
urna crise que não foi criada por eles. 

Se a concessão de parcelamentos é uma exe
cuçao que começa a virar rotina, a crise da econo
mia nacional, que determina a necessidade desses 
parcelamentos, vem atravessando sucessivas gera
ções. É uma rotina também. 

Estimativas do IBGE, divulgadas pela impren
sa, indicam que, no último mês de agosto, somente 
o setor indusbial desempregou 58.905 pessoas, ou 
seja, 1900 pessoas por dia ou 79 desempregados 
por hora ls!o é, mais de um desempregado por mi
nulO. Não pode haver uma indicaçao mais evidente 
e mais dramálica dos problemas que a empresa na-
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cional está enfrentando, ainda que se possa afinnar 
que as mtJtinacionais tanilém estão demitindo, que 
as alterações tecnológicas aceleradamente incorpo
radas ao processo produtivo estão provocando de
missões. Se os grandes complexos industriais, se as 
indústrias de ponta demitem, com mais razão os pe
quenos empresários estão tendo de demitir. 

• A generalização das dificuldades começou a 
comprometer o fluxo de caixa do Estado em geral, e 
da previdência social em particular, tomando impor
tante para o Poder Público que séjam criadas condi
ções com a suavização dos recolhimen1Ds devidos 
para que os contribuintes sérios, que são, segura
mente, a maioria, possam voltar a pagar. 

Cabe uma reflexão aqui sobre os destinatários 
finais do parcelamento de que cogita o presente pro
jeto. É praticamente certo que estejam em dia com 
as suas obrigações fiscais e previdenciárias as rmJ
tinacionais que blcionam no Pais, as empresas de 
capital estrangeiro em geral, os bancos nacionais e 
internacionais em operação no BrasU, as grandes 
corporações. Não é para esses contribuintes, por
tanto, que a lei eslá sendo proposta. 

É para o pequeno e médio empresariado na. 
cional, estimtJado á investir pelo sbpro novo e ben
fazejo do Plano Real, tocado pelas esperanças que 
invadiram os lares, as oficinas, os escritórios de lodo 
o País e que agora, sufocado pelos juros delirantes 
que despedaçam o aparelho produtivo, não pode pa. 
gar. os seus impostos ou recolher as suas contribui
ções para a Previdência. 

Esse é o grande destinalário do presente proje
to, embora, sem dúvida alguma, vá beneficiar alguns 
grandes erqJregadores, que serão a exceção no uni
verso de inadil!llientes. 

Sendo esse o verdadeiro destinatário do proje
to. não haveria prejuízo para ele se fosse acolhida a 
sugestão que emergiu no debate do plenário, de es
tabelecer um limite, um teto para a divida a parcelar, 
com o que presumivelmente seriam excluídos os 
grandes devedores. 

A sugestão deixou, entretanto, de ser acolhida 
aqui, considerando que: 

- se a imensa maioria dos grandes contri
buintes pode pagar - bancos, erqJresas multina
cionais, grandes corporações nacionais-, os gran
des devedores que restam são aqueles que, inde
pendente do tamanho da sua empresa, estão em di
ficuldades; 

-do pon!o de vista da previdência, há interes
se em que os devedores de quantias mais elevadas 
readquiram condições de pagamento da sua divida, 

pelo valor significativo q!Jil os seus pagamen!os po
dem ter; 

- não há prejulzo para o INSS em receber par
celamen!o mesmo dos devedores de valores mais 
vultosos, mas há prejuízo em não receber daqueles 
que, se contassem com um parcelamento adequa
do, poderiam voltar a pagar. 

Rnalmente, para que o talo ora discutido fosse 
,.estabelecido, seria necessãrio emendar o presente 
projeto, retardando ainda mais o oferecimento do 
beneficio que prestará aos contribuintes e à Previ
dência, quando entrar em vigor. 

Havendo convicção de que uma emenda seja 
essencial ao interesse da sociedade, não deve ha
ver·qualquer hesitação em submetê-la à apreciação 
da Casa. Entretanto, como se acaba de ver, não há 
prejufzo para quem quer que seja em deixar de fixar 
um teto para o valor a ser obje!o de parcelamento, 
razão pela qual a emenda deixa de ser proposta. 

III-Voto 

Inicialmente, subscrevo em sua totalidade. Pa
recer do eminente Senador Lúcio Alcântara, em rela
ção às Emendas nOs 1 e 2, de au!orla, respectiva
mente, dos Rustres Senadores Bello Parga e Couti
nho Jorge, e às Emendas n% 4 a 14, propostas pelo 
nobre Senador Eduardo Suplicy, votando pela sua 
rejeição, assim como pela adoção da emenda de re
dação proposta pelo Senador Lúcio Alcântara. 

Com o no. 15, foi recebida do Senador Bailo 
Parga emenda que reitera a de no. 1, idêntica àquela, 
cuja rejeição já fora recomendada pelo Senador Lú
cio Alcântara, posição que é reafinnada aqui, pelas 
mesmas razões. 

Também do Senador Bello Parga é a Emenda 
no. 16, que propõe o estabelecimento de condições 
especiais de favorecimento às escolas do CNEC. 
T rata~e de movimen!o meritório, que merece lodo o 
apoio da sociedade, à semelhança de mui1Ds outros 
que não estão inciuidos da fonna pretendida pelo emi
nente Senador BeDo Parga. O acolhimen!o à Emenda 
rfl. 16 tenninaria por sugerir t.rna listagem mais ampla 
de insti1Lições que, à semelhança do CNEC, merece
riam a exceç!io proposta. Essa seria uma opção no 
sentido de ampliar a r!Sia, mantida a exclusão das em

. presas, como quer o proje!o. Nilo sendo essa a opção 
deste Parecer, propõe-se a rejeição da Emenda. 

O ilustre Senador João Rocha subscreveu a 
Emenda J1!1. 17 que, segundo o seu au!or, propõe o 
reslabeleCimen!o do artigo 14 da Lei no. 8.137190, 
que "extingue a punibilidade dos crimes definidos 
em seus artigos 1~ e ao_.•. 
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Na redaÇão que deu à sua emenda, o nobre A alteração pretendida pelo protocolo ora exa-
Senador João Rocha deixou de fazer remissão à lei minado tem por objetivo atualizar o Acordo de Nave-
cujos dispositivos deseja revigorar. Tal como foi ela- gação que mantemos com a Reptblica Portuguesa, 
borada, a emenda deixa de exprimir com clareza a tendo em vista as inovações derivadas da illlJie-
idéia do aulor, razão pela qual o voto é também pela mentação da União Européia, bem como intensificar 
sua rejeição. as relações no domínio dos transportes marítimos 

Com rejeiçi'kl, portarto, de 1odas as emendas, o interpartes. · 
voto é pela apiO'IIIÇê:l integral do PLC ri> 100, de 1995. O protocolo salvaguarda os direitos dos arma-

Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. - dores de participarem de modo eqOitalivo no trans-
GIIberto Miranda, Presidente - Geraldo Melo, Re- porte de mercadoria entre os pontos dos dois paf-
lator- Eduardo Supllcy (com restrições) - Gerson ses, favorecendo e exortando a cooperação recipro-
camata - Romero Jucá - Osmar Dias - Sérgio ca no domínio dos transportes marítimos, nomeada-
Machado - Joao Rocha - Valmir campelo - Elcio mente no âmbi1D da formação profissional, científica 
Alvares - Vilson Kleinilbing - Jefferson Peres - e técnica. 
Benl V eras -Jonas Pinheiro -Freitas Neto - Bel- Por todo o exposto, resta patente a conveniên-
lo Parga (com restrições). . cia e oportunidade, para os interesses nacionais, da 

PARECER N2 661, DE 1995 adesão do Brasil ao presente protocolo que, ade
mais, é constitucional, jurídico e versado em boa 
técnica legislativa, pelo que somos pela sua aprova
ção, nos termos da proposta original. 

Da ComiSsao de Relaç6es ExterJo. 
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo ""82, de 1995 (112 71195, 
na camara dos Depulados), que "Aprova o 
texto do Protocolo de AIIBraçao do Acordo 
sobre Tnmsporta e Navegaçao, celebrado 
entre o Governo da Repl)bHca Federativa 
do Brasil e o Governo da República Portu
guesa, em Brasllta; em 10-1G-94". 

Relator: Senador Hugo· Napolello. 
Nos termos da Constituição Federal, art 49, I, 

e das disposições regimentais pertinentes, encami
nha-se a esta Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional o Proje!o de Decreto Legislativo ri> 
86/95, que aprova o tex!o do Protocolo que altera o 
Acordo sobre Transporte e Navegação, celebrado 
entre o Governo da Reptblica Federativa do Brasil e 
o Governo da República PortugueSa, em Brasffia, 
em 10-10-94. 

O tex!o original do acordo está acompanhado 
de exposição de motivos do ExfTII' Sr. Ministro das 
Relações Exteriores, na qual são arroladas as razõ
es que levaram a sua negociação e firma. Desta ma
nifestação, cabe destacar: 

• 
O objetivo do Protocolo é atualizar o 

Acordo de Transporte e Navegação, com 
vista a adap1á-lo a novas modalidades de 
cooperação em matéria de transporte maríti
mo, bem como às novas regulamentações, 
na área de transporte e navegação marili
ma, aleboradas pela União Européia e apli
cáveis a seus Estados-Membros, dentre os 
quais está Portugal." 

Sala das Comissões, 5 de outubro de 1995. -
Antonio Carlos Magalhães, Presidente - Hugo Na
polelio, Relator - Artur da Távola - Humberto Lu
ceria - Benedlta da Silva - José Agrlplno - Joel 
de Hollanda - Jonas Pinheiro - Geraldo Melo -
Bernardo C8brtll. 

PARECER N2662, DE 1995 

Da ComisSao de Relaçlles Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o ProJeto 
de Decreto Legislativo 112 84, de 1995 (n2 
32, de 1995, na camara dos Deputados), 
que "Aprova o texto do Acordo, por tro
ca de Notas, relativo ao Exercício de 
Ativldades Remuneradas por parte de 
Dependentes do Pessoal Dlplomatlco, 
Consular, Administrativo e Técnico, e&

lebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo do 
Reino da Dinamarca, em BrasDia, em 
22-3-94". 

Relator: Senador Joel de Hólanda 

I - Relatório 

Em atenção ao dispos!o no inciso I do art 49 
da Constitl.ição, o Poder Executivo, por meio da 
mensagem em epígrafe, Stbmete ao Congresso Na
cional o acordo celebrado com o Reino da Dinamar
ca, pelo qual fica reciprocamente aulorizado o de
sempenho de atividades remuneradas por parte dos 
dependentes do pessoal de representação diplomá
tica, nos territórios de anibos os países. 
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Na exposição de motivos que aco.,..,anha a cluindo autarquias, fundações, empresas p(blicas e 
mensagem presidencial, o Senhor Ministro de Esta- sociedades de eoonomia mista, ou quando a contra-
do das Relações Exteriores registra que esta acor- tação possa afetar a segurança nacional. 
do, "de teor similar aos celebrados com os Estados O acordo estabelece ainda que a pessoa au1o-
Unidos da América, o Canadá e a Grã.aretanha (em rizada a trabalhar ficará sujeita à legislação aplicável 
1987}, com a Argentina (em 1991) e com o Chile, a no Estado receptor, inclusive quanto à qualificação 
Colômbia e o Uruguai (em 1993) - espelha clara profissional necessária ao exercício da profissão, 1m-
tendência histórica, decorrente do desenvolvimento plicando também a suspensão da imunidade de ju-
cultural do mundo ocidental e da valorização do pa- risdição civil e administrativa e a isenção fiscal e pre-
pel da mulher na sociedade modema•. videnciária relativas aos aiOS da atividade rerT11SlElrada 

Assevera ainda em sua justificação, que no Por fim, dispõe o acordo que a autorização 
próprio serviço diplomático b!asileiro, "as novas ge- Pll!a o exercfcio de atividade reiTIIXlerada. cessa 
rações reivindicam espaço profissional auiOnom<?.. quàndo o membro do pessoal diplomátic~>, consular, 
no exterior, para seus dependl!,ntes em geral - cOri~ adminiStrativo ou técnico, do qual o indivfdúo autori-
juges em especial- que relutam, cada vez mais, em zado é dependente, termine suas fooções perante o 
abdicar de seu direito ao trabalho para dese~nhar Governo onde esteja acreditado. 
apenas funções de acompanhamentO do funcionário Em face do exposto, tendo em vista a conve-
transferido a outro pais". niência técnica e a correção jurídica que revestem 

O presente acordo, celebrado pelo processo a matéria, opino pela aprovação do Acordo, por 
simplificado de troca de notas, foi enviado à Gamara troca de .Notas, relativo ao Exercfcio de Atividades 
dos Deputadcs em 29 de juho de 1994, onde, após Remuneradas por parte de Dependentes do Pes-
tramilar nas Comissões de Relações Exteriores, de soai Diplomático, Consular, Administrativo e Técni-
Trabalho, de Administração e Serviço Pallicc, e de co celebrado entre o Governo da República. Fede-
Constituição e Justiça, recebeu aprovação em planá- rativa do Brasil e o Governo do Reino da Dinarnar-
rio, em 2 de outubro de 1995, por meio de projeiD de ca. em Brasnia, em 22-3-94, na forma do projeto 
decreto legislallvo que ora vem m Senado FedarlL de decreto legislativo aprovado pela Câmara dos 

~ o relatório. Deputados. 
11-Voto do Relator Sala da Comissão, 5 de outubro de 1995. -

Conforme bem expi"JCiadc na exposição ministe
rial. o presente tratado resUta das novas ccndições 
s6cioecon0micas e wturais que predominam nas rela
ções famiares. As ~ diplomálicas não 
querem abdicar mais da inserção no mercado de tra
balho ccmum daqueles membros da famflia que não 
clesen1lenham ft.rlções oficiais. Entretantl, tratando-se 
de individuas contemplados por imunidades especiais, 
é necessário a celebração de acordos bilaterais para 
que se pemitam essas alividades e se estabeleçam 
os limites que devem respeitar. 

Tal é o escopo do tratado em apreço. Por esse 
instrumento, absolutamente recíproco, os depend
entes dos membros das legações diplomáticas de 
Brasil e Dinamarca poderãc obter autorização para o 
desempenho de atividade remunerada. respeitados 
os interesses nacionais. 

Incluem-se no conceito de dependentes o côn
juge, filhos soHeiros menores de 2i anos ou meno
res de 25 anos, desde que estejam estudando em 
centros de ensino superior, e filhos solteiros com de
ficiência ffsica ou mental. 

A autorização para trabalhar poderá ser nega
da quando o empregador foi o Estado receptor, in-

Antonio Cerlos Magaltaaes, Presidente - Joel de 
Hollanda, Relalcr - .Artur da Távola - Humberto 
Lucena z- Benedita da Silva - José Agripino -
Hugo Napoteao -Bernardo Cebral -Geraldo Melo 
-Pedro Piva -Sebastlllo Rocha- Flaviano Melo. 

PARECER NO- 663, DE 1995. 

Da Comisslo de RetaçOes Exterio
res e Defesa Nacional, sobre o Projeto de 
Decreto Legislativo ftl' 147, de 1995 (JI'l 
183, de 1995, na camara dos Depulados), 
que "aprova o texto do Acordo sobre 
Doaçao Cultural Japonesa, celebrado en
tre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo do Japao, em Tóquio, 
em 30 de maio de 1995". 

Relator: Senador Hugo Napolelio 

I - Relatório 

Nos termos do artigo 49, inciso I, da Constitui
ção Federal, que atribui competência exclusiva ao 
Congresso Nacional para resolver definitivamente 
sobre tratados, acordos, ou aiOS internacionais, o 
presente acordo foi submetido pelo Presidente da , 
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República à aprovaçao do Congresso Nacional, na mantos do trabalho assalariado e dos va-
fonna do Projeto de Decreto Legislativo n2- 147, de loras recebidos corno bolsas de estudo e 
1005, que "aprova o tex1o do Acordo sobre Doação au:xOio, aos beneficiários de bolsas de 
Cultural· Japonesa, celebrado entre o Governo da estudo ou au:xOio no exterior concedidos 
República Federativa do Brasil e o Governo do Ja- por agências governamentais. 
pão, em Tóquio, em 30 de maio de 1995". Relator: Senador José Roberto Arruda 

Depois de aprovado pela Càmara dos Deputa- Louve-se a iniciativa do Depurado AntOnio Car-
dos, onde foi sublf!9lido ao examE! das ComiSSÕj!S los Mendes Thame. 
de Relações Extenores; de Ciência e Tecnologia, RessaHIH;e 001a vez mais, e tantas outras 
Comunicação e lnfonnática; de Finanças e TribUta- quantas necessárias forem, que 1.1118 nação que as-
ção; e de Constituição e JtJS!iça e de Redação, veio pire ao desenvolvimento deve investir fortemente em 
o instrumento em tela ao Sãnado. Federar. N~ seus lllCUSOS ht.manOS. Importantes, sem dúvida, 
Casa, o Projefo de Decreto Legislativo n2-147195 foi os recusos materiais mas, muüo mais i~J1l0rtan!es, 
distribufdo a esta Comissão. os humanos. 

Trata o presente acordo de doação de eqLipa- A formação dos recursos humanos, entendida 
menfo à TV Cultura de São Paulo, no Valor de 49 mi- no seu sentidO mais 3l\1llo que engloba a formação 
lhões de ienes para a produção de programas de para o exercfcio da cidadania, é essencial para que 
TV. Essa doação estará disponfvel no peifodo com- se gerem as condições inãospensáveis à construção 
preendido entre a data da eiúrada em vigor do Acor- de uma grande nação. 
do e o dia 31 de dezembro de 1995. E;;Se prazo po- A busca de conhecimen1os em outras piegas, 
dará ser estel)<fodo mediante o consentimento mútuo ,.....,_......_ as fronteiras ft....,n~ é de todo indica-
entre ~ auforidades co1J11e!entes dos governos. ~-"'""""""' ~ """-. . 

E o relalório. do e aconselhável àqueles que se dispõem a contri

11-Paiec:er 
Da leitura do presente Acordo, conciLi~e que a 

doação, pelo Japão, de equipamento no valor de 49 
milhões de ienes à TV Cultura de São Paulo, repre
sentará importante benefício para a televisão brasi
leira em geral. Como sabemos, a TV Cultura produz 
programação caracterizada por seu elevado padrão 
cultUral, e, mediante a aquisição de moden10S equi
pamenfos produzidos no Japão, poderá aprimorar as 
suas técnicas de produção de programas. 

O inciso 2 da Nota enviada ao Ministro dos Ne
gócios Estrangeiros do Japão pelo Ministro das Re
fações Exteriores do Bmsil destaca, a nosso ver 
acertadamente, CW!! a Doação será utilizada pelo 
Governo da República Fedei"ativa do Bms~ exclusi
vamente para fins de aquisição do Eqlipamen!o e 
de serviços necessários ao seu transporte até os 
porfos de desembarque no Bmsil. 

Em face do exposfo, votamos fawravelmente 
ao Projefo de Decrefo Legislativo n2- 147, de 1995, 
que aprova o texfo do Acoido sobre Ooaçãll Cultural 
Japonesa, celebrado entre o Governo clã RepúbriCa 
Federativa do Brasil e o Governo do Japão, em Tó
quio, em 30 de maio da 1995. 

sara das Comissões, 5 de outubro de 1995. -
Antonio carros Magalhães, Presidente - Hugo Na
poleão, .Relafor. ~ Artur da Távola - Geraldó Melo 
- Bernardo cabral -José Agripino - Benedita da 
Silva - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Pe
dro Piva - Sebastiao Rocha -Flaviano Melo. 

PARECER tf!. 664, DE 1995 

Da Comissao de Educação, sobre o 
Projeto de Lei da camara nt- 23, de 1993 
(nt- 2.706, de 1989, na origem), que dispOe 
sobre remessa para o exterior dos rencl· 

bLir para o desenvolvimento nacional, mormente em 
areas especificas e de largo avanço tecnológico. O 
acesso ao conhecimenfo deve ser incentivado. 

Pelas mesmas razões apresentadas no Pare
cer n2- 328195, da Comissão de Assunfos EconOmi
cos, entendo ser inócua a Emenda Jl!! 1, de. auforia 
do ilustre Senador Gerson camata. 

Recordo, a propósi1o, o enunciado do.)lustre 
Deputado Álvaro Vale ao dizer que a democratiza
ção da educação, mLito mais do que constituir-se no 
acessoà~a,é~~econdi~esparaoacesso 
ao conhecimenfD. 

Não há que se questionar que, para o desen
voMmemo do espfrifo e da mente (diriam alguns, do 
inteleclo), determinadas conãiÇtles são requeridas. 
O indispensãvel à vida, conforme assinala santo To
más, "é necessário ao exerclcio da virtude". (:: dentre 
essas condiQ!jes esfá a tranqOilidade proporcionada 
por 001 salário jusfo que deve ser prontamente pago 
por quem o deve e prontamente recebido por quem 
dele é credor. 

Por lodo o exposfo, sou pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câvmra n2- 23, de 1993 (n2- 2.706, 
de 1989, na Câmara) e contrário à Emenda de n2- 1, 
de Plenério. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1995. 
- Roberto Requlao, Presidente- José Roberto Ar
ruda, Relafor - Osmar Dias - Coutinho Jorge -
Waldeck Omelas- Hugo Napolello-Marina Silva 
- Lauro campos- Bello Parga - Gerson camata 
- João Rocha - Jader Barbalho - Benl Varas -
Emftla Fernandes. 
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RELATÓRIO No 1, DE 1995, PRELIMINAR E PARCIAL 
DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

1. INTRODUÇÃO 

Outubro de 1995 

Uma das funções mais importantes do Poder "Legislativo nos países 

democráticos, senão a mais impol1;llllte. é definir, em conjunto com o Poder Executivo, a 

correta alocação dos recursos públicos, fiscalizar a sua aplicação e avaliar os seus 

resultados, como forma de exercer a vontade popular, delegada aos Parlamentares por 

intermédio do voto. 

A ação fiscalizadora do Congresso Nacional ·é exercida por diversas 

formas, e uma delas é, exa:tamente, acompanhar a aplicação dos recursos previstos na Lei 

Orçamentária e verificar se estio sendo respeitadas as alocações definidas no orçamento 

e devidamente cUmpridas as respectiVas normas legais e regulamentares, de:rivàdas dos 

princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

·Nesse semido, uma obra paralisada representa um claro desrespeito ao 

princípio da moralidade pública, em razio do desperdício de recursos escasso~ sem fàlar 

na possibilidade de malversação de parte dos recursos que lhe tenham sido destinados. 

Acresce-se que inúmeras dessas obras são financiadas com recursos externos, cujos 

contratos exigem a contrapartida na alocação de recursos nacionais em prazos 

· determinados, sob pena de imposição de taxas e comissões de permanência. 

i\SSim, o Senado Federal, diame da constatação da existência de milhares 

de obras iniciadas, que absorveram grande soma de recursos e não cumpriram as suas 

finalidades, decidiu criar a presente Comissão com o objetivo básico de realizar um 

inventário dessas obras, analisar as causas de suas paraüsaçõs, ·avaliar as atuais situações 

e propor soluções. 

Por fim, a Comissão entende que também é dever do Senado Federal 

levantar eventuais indícios de irregularidade na aplicação dos recursos públicos, quer 
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:L.:..:t=mcntl! pcla U&aião, q-~ poi" interiiiédio de convênios, ajustes e termos simiiares 

fumados com Estados e Municípios. encaminhando os casos identificados ao Tn"bunal de 

Contas da União para a realização de auditorias especificas, com o objetivo apurar as. 

responsabilidades, identificar os responsáveis e avaliar o dano causado ao Erário, para 

os fins de ressarcimento ao Tesouro Nacional, além do encaminhamento ao :Ministério 

Púbüco da União, para as providências cabíveis. 

2. APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho consiste em um Relatório Preliminar e Parcial dos 

trabalhos da Comissão, contendo uma listagem das principais obras paraüsadas em cada 

Unidade da Federação vistoriadas pela Comissão. esCalonadas segundo as prioridades 

para sua retomada, objetivando a negociação. dos recursos necessários no àmbito da 

Co~ Místã. iie (}rç~Jriientó. · · · 

A decisão de se apresentar, nesta oportunidade, um relatório preliminar e 

parcial, prende-se à necessidade de fàzer coincidir a divulgação das prioridades locais e 

regionais com as discussões do Projeto de Lei do Orçamento Geral da União para 1996, 

como forma de subsidiar o processo de apresentação de emendas, cujo prazo alcança o 

periodo de 9 a 26 de outubro corrente. 

As demais informações sobre as obras inacabadas levantadas pela 

Comissão, que constituirão o Inventário das Obras Paralisad•s, estão sendo analisadas e 

conferidas pela área técnica para sua apresentação no Relatório Fmal dos trabalhos, em 

meados do mês ·de novembro. 

3. CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO 

A Comissão Temporária do Senado Federal, destinada a inventariar as 

obras não concluídas, custeadas pela União, segundo o Requerimento N" 651195, do 

Senador Carlos Wilson, foi criada com fundamento nos artigos 71 e 74 do Regimento 

Interno do Senado Federal. É composta de 7 (sete) membros titulares e igual nlimero de 
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suplentes, presidida pelo Senador Carlos Wilson, tendo como Vice-Presidente o Senador 

Edison Lobão e Relator o Senador Casildo Maldaner. 

São os seguítttes os membros titulares e suplentes: 

Titulares 

F emando Bezerra - PMDBIRN 

Casildo Maldaner- PMDB/SC 

Edison Lobão - PFL!MA 

Waldeck Omelas- PFLIBA 

Carlos Wilson - PSDBIPE 

Arlindo Porto- PTBJMG 

Esperidião Amin - PPB/SC 

Suplentes 

Flaviano Melo- PMDB/AC 

Gerson Camata - PMDBJES 

Joel de Holanda- PFUPE 

Hugo Napoleão - PFUPI 

Lúcio Alcântara, PSDB/CE 

Emília Fernandes - PTB/RS 

José Roberto. Arruda - PSDB/DF 

Quanto ao prazos dos trabalhos, verifica-se ,que o Requerimento de 

criação da Comissão foi lido na Ses_são do dia 28/04/95, os seus membros foram 

designados no dia 18/05/95 e a Comissão instalada no dia 25/05/95, com duração inicial 

de 90 (noventa) dias. Esgotado este prazo, os trabalhos da Conússão foram prorrogados 

por mais 60 (sessent3) dias, com término previsto em 7 de novembro de 1995. 

4. OBJETIVOS 

De acordo com o Requerimento de criação da Comissão, o seu objetivo 

básico é "inventariar as obras não concluídas de responsabilidade da União e examinar 

sua situação, bem como para apresentar sugestões tendentes à solução do problema". 

Dentro deste escopo geral.. a Comissão propõs-se a: 

I) Inventariar as obras financiadas, total ou parcialmente, com recursos da Uriião, 

iniciadas, não concluídas e paralisadas, elaborando um inventário tão completo quanto 

possível, que permita a instituição de um Cadastro Geral das Obras do <.Joverno Federal, 

para posterior acompanhamento da sua execução e avaliação pelo Congresso Nacional e· 
o Tribunal de Contas da União. 
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2j .G:Jiar a re8i situação dessas obras. a data de contrataçio. o estágio de 

edificaçãÕ. ~ ~ da p3ràfisaçã0. preços antalizados e out!:ãS infomiações, elaborando 

uma espécie de "Mapa do Desperdício~ onde constarão os casos mais representalivos. 

com o objetivo de despertar a coDsciência dos Senhores Senadores. Deputados. 

autoridades dos Poderes Executivo e Judiciário e de outras esferas de governo para a 

gravidade desse problema que vem ocorrendo ao longo dos anos. com as obras que são 

iniciadas. paralisadas e muitas abandonadas, gerando um enorme desgaste para o Poder 

Púbüco, além do desperdício de recursps. Esse é, sem dúvida, um dos "ralos~ de que fala 

o Senhor Presidente da Repúbüca, que precisa ser fechado. 

3) Estabelecer, em conjunto com as autoridades locais e as respectivas bancadas 
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no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. uma escala de prioridades para a 

retomada da construção dessas obras, de forma que os Parlamentares possam melhor 

atuar no processo de apresentação de emendas ao Orçamento Geral da União, 

priorizando as eaiendas coletivas de bancadaS ou regionais. Destaque-se que mDftas 

dessas obras sio rmaaciadas com ~~ m~os. do Banco Interamerlcan~ do -

Deseavolvimeato - . BID, Banco Maadial - BIRD e outru iastitaições 

iatenuu:ioaais, cujos empréstimos tem forte repercassio aa dívida externa do Pais. 

Além disso, nigr se coutrapartida de recursos aacioaais que devem ser alocados 

em pnzos previameate determiaados. sob peaa da cobnm~ de tuas e comissões 

de permanência. 
4) Apontar eventuais indícios de irregularidades na gestão dos recursos überados 

ao longo dos anos. para posterior em:aminhameÜto ao Tnllunal de Contas da UJ!ião com 

vistas à realização de auditorias especificas. com o objetivo de definir as causas e os 

responsáveis pela paralisação, o volume de recursos apü~os e/ou desviados. as 

responsabilidades e os responsáveis pelos desvios. e tn"Opor as ações de ressarcimento ao 

Erário e de outras cominações cabíveis. 

S) Além desses objetivos mais imediatos. a Comissão pretende, também, 

contribuir para á formação de uma nova mentaüdade na apreciação do Projeto da Lei 

Orçamentária, que priorize as emendas. coletiVas, negociadas regionalmente com as 

autoridades locais.. tornando-as mais viàveis de aprovação e exei:ução. Propor-se-à, 

·igualmente, o estabelecimento de legislação restritiva ao inicio de uma obra caso não haja 
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garantia dos recursos. suficientes para a sua execução total, ou seja, procurar-se-à 

eliminar a chamada ']anela orçamentária". 

6) Outro objetivo perseguido pela Comissão é a instituição, no Senado Federal, 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União, d~ mecanismos de acompanhamento da 

retomada dessas obras, e também daquelas que vierem a ser iniciadas no futuro, tanto em 

termos de liberação de recursos financeiros, como de execução fisica e avaliação dos 

seus efeitos sobre a população beneficiada . 

Quanto à liberação dos recursos orçamentários, a Comissão entende que 

esse acompaDhamento é ainda mais necessário e urgente. pois não considera razoável 

que o Congresso Nacional, pelo meio legítimo da emenda à proposta orçamentária, 

defina uma certa alocação dos recursos e o Poder Executivo vete a· quase totalidade 

dessas alocações e contigencie o restante. É necessário, pois. passar a uma nova fase da 

Democracia no Brasil, caracterizada pelo fortalecimento do Poder Legislativo, centrado 

na elaboração de um Orçamento-verdade, em lugar da "peça de ficção" hoje produzida. 

S. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

Foram realizadas inicialmente algumas reuniões internas da Comissão, 

com o propósito de definir a metodologia a ser empregada no desenvolvimento dos seus 

trabalhos. Em seguida. a Comissão promoveu diversas reuniões com os Senhores 

Ministros de Estado das áreas onde se encontra o maior número de obras paralisadas, 

dentre as quais podemos citar: 

a) Saúde, 

b) Transportes, 

c) Planejamento e Orçamento 

d) Educação. 

Nessas reuniões foram expostos os objetivos gerais da Comissão, e 

solicitado o apoio dos Senhores Ministros. no sentido de fornecer à Comissão, em tempo 

hábil, as informações requeridas. 

Todas as autoridades visitadas foram unânimes em reconhecer a 

importância da Comissão. principalmente quanto à possibilidade de o Senado Federal vir 
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a .colaborar ·com as autorichdes federais no · processo de . discussão e el~ração do 

Orçamento Geral da União, bem como fiscalizar e avaliar a sua aplicação ... 

Metodologia Empregada 

Foi empregada como metodologia.básica o levantamento das informações 

sobre as obras paralisadas junto às autoridades responsáveis por sua execução nos três 

ruveis de governo, mediante o encaminhamento de formulários que fpram preenchidos e 

restituídos à Comissão. 

Em nível da União, foram consultados os Ministros . de Estados e 

autoridades equivalentes do Poder Executivo e os Presidentes. do~ Tribunais Superiores 

do Poder Judiciàrio. Em relação aos Estados, foram consultados os Senhores 

Governadores e, nos Municípios, os Senhores Prefeitos. De maneira geral o índice de 

respostas pode ser considerado muito positivo. não obstante o ineditismo da consulta. a 

crônica falta de informações que se verifica do Serviço Público e até a inexperiência das~ 

equipes técnícas. 

Em relação à União. todas as autoridadeS consultadas atenderam 

prontamente à Comissão, ressalvando-se que o Ministério da Saúde encaminl!ou suas 

informações em formato diferente do solicitado pela C omissão, sem constar, na maioria 

dos casos, o estàgio da obra e o valor necessàrio à sua conclusão, o que prejudicou a 

qualidade do. relatório na àfea da Saúde. Quanto aos Governos Estaduais, a Comissão 

não recebeu a resposta de seis Unídades: dos MuniciPios, obtiv~os cerca de mil 

respostas. 

Com base nas informações recebidas, foram gerados dois arquivos de 

dados, um contendo as informações recebidas dos órgãos e das entidades da União, e 

outro dos Estados e Municípios. Para a elaboração do relatório final, esses dois arquivos 

serão consolidados. formando o Inventàrio das Obras Inacabadas. 

Cabe destacar a remessa à Comissão. pelo Tribunal de Contas da União. 

do Relatório e Voto que consubstanciaram a Decisão N" 397/95-TCU-Plenàrio. de 

16/08/95 (DOU de 4 de setembro de !995), elaborado para atender a solicitação da 

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, das obras 
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paralisadas no'Nordeste. O documento do TCU reporta a existência de 503 (quinhentos 

e três) obras paralisadas naquela Região. 

6. OBRAS PRIORITÁRIAS ~M CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

Como resultado das inspeções feitas localmerite, das discussões levadas a 

efeito com as autoridades Estaduais e com algumas bancadas no Senado Federal, foi 

elaborada uma listagem das principais obras paralisadas em cada Unidade da Federação, 

em ordem de prioridade, sobre as quais devem recair as preocupações dos Parlamentares 

por ocasião da apreciação do Projeto da Lei Orçamentária da União para 1996 e 

exercícios segufutes. 

Registre-se que as diferenças existentes na descrição das obras resultam 

do nível de detalhe das informações recebidas pela Comissão. Assim, eventuais falhas ou 

omissões devem ser reportadas à assessoria técnica da Comissão, para as devidas 

com:ções. 

As informações sobre as Unidades da Fed~ que ainda não foram 

visitadas pela Comissão serão incluídas no relatório final à medida em que forem 

recebidas. 

ACRE (~stado ainda não visitado pela Comissão) 

ALAGO AS 

-Hospital Geral de Maceió. Obra iniciada em 1989, encontra-se 

paralisada desde 1993, com cerca de 20,5 % executados. Os recursos necessários à 

conclusão do. hospital estão orçados em RS 23.848.2~0,00. 

-Restauração da BR-316, trecho da divisa PEIAL a Santana do 

Ipanema. . com 50 quilômetros de extensão. A obra foi iniciada em janeiro de 1993 e 

paralisada em setembro do mesmo ano, com 90"/o éoncluída. O valor inicialmente 

contratado foi de RS 9.627.310,00, financiados com recursos do BIRD, restando a 

parcela de RS 3.500.000,00 para a conclusão, 
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T~rminal.de Graaéis Líquidos do-.Porto de_.Maceió. Já foram 

investidos na obra cerca de RS 30.000.000,00, estando orçados em RS 3,000.000,00 os 

recursos necessários à dninagem da baia, o que permitirá a atracação de um maior 

número de navios. aumentando sua capacidade em cerca de 25%. 

AMAPÁ 

- Reforma e Adaptação da Peuiteac:iária Agrícola de Mac:apá, 

constituindo da construção de um pavilhão, reforma e adaptação do pavilhão de 

segurança máxima, reparo na subestação, passarelas externas e obras de acabamento. A 

obra foi iniciada em outubro de 93 e paralisada em abril do ano seguinte e os custos 

estimados para sua conclusão é de RS 9.496.000,00, valor considerado muito elevado, 

pela Comissão. A penitenciária teni capacidade para 120 detemos, mas abriga 280. 

- Revestimeato do Caaal do Beiro! e Pavimeatação das VlliS 

Laterais. A obra consiste na regularização e revestimento do leito e laterais -do canal,

numa extensão de 2.850 metros e pavimentação das vias laterais. A obra foi iniciada em 

1992 e paralisada em outubro de 1994, tendo sido executados 13,82%. no valor de RS 

3.444.447,84. O saldo contratwii. valor necessário para concluir é de RS 21.479.197,00. 

Pelo volume de obra. realizado, os valores já pagos e o saldo contratual, a Comissão 

sugere a realização de auditoria pelo Tnbunal de Contas da União, previamente ao seu 

reil!icio. 

- Dreaagem e Pavimeatação da Baiuda do Adoaias, que 

consiste na drenagem de uma baixada, construção de proteção contra as marés e 

pavimentação de uma via qüe atravessa a baixada. A obra foi iniciada em junho de 1992 

e paralisada em dezembro de 1994, tendo sido executados 30,81% e paga parcela na 

mesma proporção. O valor nec:essàrio à conclusão é de RS 683.300,00. 

AMAZONAS ( Estado ainda aio visitado) 

BABIA 

- BR-116., trecho Eudides da Cuaha-BR-235. Coniste na 

implantação e pavimentação do trecho, com 62 km, cujos custos estão orçados em RS 

6.200.000,00. 
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-- ... --Bárragem d--;, zabúoibãÕ, Com 500/o prontos e uma estiniatíva 

para concluir de R$ 10.000.000,00; 

- Projeto de Irrigação do Brumado no Município de Livramento · 

Nossa Senhora, íriiciado em 1978, sofrendo constantes interrupções, até chegar a 90% 

das obras. O custo previsto para sua conciusão ê de R$ 2.500.000,00. 

Hospital das Clínicas da UFCE, para 230 leitos. A obra 

consiste na conclusão do bloco destinad.Q ao Céntro Cirúrgico, cuja conclusão requ~r 

recursos de R$ 4.722.739,00 

- Barragem Trussu. no município de lguatu. Barragem de terra 

homogênea. com 36,3 ·m de altura máxima, 1.200.251 m3 de terra, capaz de armazenar 

263.000.000 m3'de água. Inicíadi em março de 1990 e paralisada em dezembro de 1993, 

já foram executados 63,45 %. O valor necessário à conclusão ê de R$ 6.000.000,00. 
. . 

- Projeto de Irrigação de Araras Norte, no município de 

V llljota, em duas· etapas, capazes de irrigar cerca d.e 3. 000 hectares, quando concluídas. 

Iniciada· em 1987, foi pariilisada em 1994. com 92% executados. São necessários R$ 

1.200.000,00 para à sua conclusão. 

- BR-402, trecho trecho Marco-Granja, paralisada em maio/95, 

cujo orçrunento para conclusão ê de R$ 10.885.000,00 

- BR-402, trecho Granja-Camocim-Chaval, estando orçado em 

R$ 5.202.600,00 os yalores para sua conclusão; 

Obra~onaJ 

- BR-226, pavimentação dos trechos Jaguaribe-Senador Pompeu, 

Pedra Branca-Cruzeta e Crateús-Divisa càm o Piauí, cujo custo está orçado em R$ 

30.000.000.00. 

DISTRITO FEDERAL 

- Metrô do Distrito Federal, o Metrô do DF, com 42 km, foi 
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Observe-se que a Comissão ainda não visitou o Estado do Espírito Santo. 

GOIÁS (Estado aiada aão visitado) 

MARANHÃO 

- Termiaal Petroleiro do Porto de ltaqui, em São Luis. 

constituído do Acesso ao Píer e do Píer Petroleiro, esse último fo~o pela Ponte de 

Acesso, Platafonna de Operação, Doiíins de Atracação e de Amarração e Passareias.. 

sendo todas as estruturas em concreto annado moldado "in loco" ou em concreto pre

moldado. Encontra-se executada 78 % da obra. sendo necessários p~ a sua 

..complementação RS 20.000.000,00. 

- Duplicação da BR-135 MA. trecho São Luís-Estiva, com 24,8 

km, com aproximadamente 90 % das obras de arte e 75 % da pavimentação executados. 

São necessários aproximadamente RS 10.000.000,00 para a sua conclusão. 

- Pavimentação da BR-226 MA. trecho Barra do Corda-Porto 

Franco, com cerca de 300 km. Os recursos para sua conclusão estão orçados em RS 

30.000.000,00; 

- Poate sobre o Rio Pamaíba. a ·'Pont,e da Amizade", enu:e os 

Municípios de Teresina/PI e í~moniMA. com 1.070 m. O tráfego de veículos no local 
. dlü •. 

chega hoje a 2.000 veículos/dia. A obra foi iniciada em janeiro de 1988 e paralisada em 

dezembro de 1991, tendo sido concluída a estrutura e parte da mesoestrutura, 

correspondente a cerca de 58% , com um gasto de cerca de RS 13. 000.000,00, estando 

estimado em RslO.OOO.OOO,OO o orçamento para sua conclusão. 

. - Ferrovia Norte-Sul, sub-trecbo Imperattiz-Estreito, com 

ext~o de I 09 · quilômetros. A obra eStá com 300/o prontos, e os recursos necessários 

estão orçalios em RS 136.000.000,00, dos quais 32.000.000,00 referem-se a dívidas de 

serviços já executados. 

- Batragem do Flores, estimada em RS 2.270.000,00; 

- Barragem do Pericumi, no município de Pinheiro. orçada em 

RS 2.000.000,00. 
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MATO GROSSO 

. . 2 . . .. 
- Hospital Central do Estado do Mato Grosso, com 14.500 m - 2• 

Etapa, da qual 20"/o já se acha executada. Os recursos necessários á conclusão da etapa 

estão estimados em RS 7.500.000,00. 

- BR-16313641070'-Duplicação do trecho de 10,88 Km na região 

metropolitana c.le Cuiabá. • A obra foi iniciada em setembro p.e 1993 e paralisada em 

outubro de 1994, com 34% já executados. Os custos para sua conclusão estão 

estimados em RS 6.400.000,00. 
- Implantação do Sistema de Tratament~ . de Esgoto de 

Cuiabá. tendo sido executados cerca de 42% da obra, restanqo principalmente a. .. . 
construção das redes coletoras. Os custos estimados para sua conclusão são de R$ 

25.000.000,00. 

MATO GRO,SSO DO SUL 
; . 

- Hospital Geral de Campo Grande, com· 1 O pavimentos e 

33.000 m2
, tendo já. sido executados 95% das obras civis. Do valor contratado, de R$ . 

45.606.160,00 foram pagos R$ 29.228.110,00 restando uma divida de R$ 7.113.015,00 

para com a empreiteira e um saldo contratual a executar de RS 9.265.033,00. Esse 

hospital já foi inaugurado em dezembro de 1994, com o nome de "Rosa Pedrossian", 

mas encontra-se sem qualquer equipamento necessário ao seu funcionamento. 

- Centro de Atendimento Integral à Criança - CIAC Aero 

Rancho, com 12 s3Ias de aula em dois pavimentos, com área total de 825 m2 estando 

prontos cerca de 60"/o. A Comissão não obteve informações quanto ao montante dos 

recursos .necessários à :,ua conclusão. 

MINAS GERAIS 

- CARDIOMINAS, construção de ~.000 m2
, para 400 leitos, em 

12 (doze) pavimentos e uma torre de 4 (quatro) pavimentos destinados a internações. O 

seu projeto prevê o atendimento em cardiologia, nefrologia, pneumologia e imunologia, 
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em unidades médicas. clín'~ JS,- cir(lrgicas. salas de exames computadorizadós.

ressonânci4 magnética e heliporto. Suas obras foram iniciadas em 1968 e paralisadas em 

setembro de 1994, com cerca de 400/o (quarenta por cento) executados. Já foram gastos 

na obra cerca de RS 30,0 milhões, e a estimativa é de que são neCessários mais RS 40,0 

milhões para a sua conclusão. Pelo estágio da obra em relação ao volume de recursos já 

aplicados, a Comissão considera necessária a realização de auditoria. 

- Pronto Socorro de Veada Nova. com área prevista de 

21.364m2
, para 240 (duzentos e quarenta) leitos, em três blocos, sendo um com sete 

pavimentos destinado a atendimentos e internações. A obra foi iniciada em julho de 

1990. tendo sido já construídos cerca de 27,5% (vinte sete e meio por cento). Para a 

conclusão da obra estão preVistos maís R$ 21.100.000.00. sendo R$ 8.000.000,00 para 

as obras civis e o restante para equipamentos. 

- Ponte em Porto Aleneastro. sobre o Rio Paranaída, BR 497 

(aguardando informações complementares). 

- Rodovia BR 482, pavimentação do trecho Conselheiro. Lafaiete

Piranga (aguardando informações complementares). 

- Rodovia BR-387, pavimentação do trecho Almenara-Salto da 

Divisa, (aguardando informações complemeatares ). 

PARÁ (Estado ainda não visitado) 

PARAÍBA 

- Restauração e Dnptieação da BR-230, trecho Cabedelo-Divisa 

PB/CE. Iniciada em março de 1993, a obra foi paralisada desde o final de 1994., com 

cerca de 900/o ~xect$tdos. São necessários R$ 4.600.000,00 para a sua conclusão. 

Hospital de Emérgência de J~o Pessoa, iniciado em 

setembro de 1990, encontra-se paralisado desde maio de 1995, com aproximadamente 

55% executado, sendo necessários RS 4.900.000,00 para sua conclusão. 

-Barragem de Várzea Grande. em Picuí, constituída de maciço 

de concreto compactado a rolo, servira para abastecimento de água à população e 
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~ecução de projetes de irriga~ e- piscicultura e têiá um voíume di!·ágUa cíe 22 milliões 
de metros cúbicos. Esta obra foi iniciada em outubro de 1992. estando. paralisada desde 

dezembro de 1993, com aproximadamente 58% da barragem executada. Para a sua 

conclusão são necessários recursos da ordem de R$ 4.400.000,00 · : · · · 

PARANÁ 

- Contorno Leste de Curitiba, com 42 KM (aguardando 

informações complementares) 

PERNAMBUCO 

- BR-408-Conclusão de trecho de 4 km (de.um total de 17 km), 
. . . 

no trecho (Curado-Bicopeba), no valor estimado de R$ 1.800.000,00; 

- BR 101. duplicação do trecho Prazeres-Cabo. de piSta dupla de. 

24,8 km. equivalentes a cerca de 55 qliilômetros de pista simples. Trata-se de li1Il trecho 

completamente saturado da saída Sul do Reçife, onde vem ocorrendo. frequentemente. 

acidentes de graves proporções. Para a sua conclusão são requeridos· R$ 37.449.600, 00. 

- Adutora do Oeste. destinada a assegurar agua para uma 

população de 300.000 habitantes e a desenvolver atividades produtivas. composta de 

uma adutora com extensão aproximada de 450 km e vitrias estações de bombeamento. 

Seu percentual de execução é de 5 %, e suas obras encontram-se paralisadas desde !994. 

O valor necessitrio para a sua conclusão é de R$ 70.000.000,00 para a I" etapa e R$ 

30.000.000,00 para a 2" etapa. 

- Barragem do Jucazinho. com uma capacidade de acumulação 

de 241 milhões de m3, que além de beneficiar uma população de 350.000 pessoas, 

propiciará a instalação de um perimetro de irrigação de 1.200 ha. Com suas obras 

paralisadas desde 1994, encontra-se 5 % executada e são necessitrios R$ 25.000.000,00 

para o seu término; 

-Hospital Geral de Olinda, com capacidade para ISO leitos, com 

40% de~ obras executadas. São necessãrios R$ 4.000.000,00 para a sua conclusão. 

Considerando-se, no entanto, o volume de recursos já empregados em relação à parcela 
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realmente executada, esta Comissão sugere a retomada da obra após a conclusão da 

auditoria já deternúnada pelo Tnõunal de Contas da União; 

-Barragem de Serrinba, com·uma capacidade de acnmul•ção de 

3 I I milhões de m3. que irá pennitir a perenização do Rio Pajeú e a instalação de um 

perimetro de irrigação com 4.000 ha. Com suas obras paralisadas desde I992, encontra

se 85% executada e são necessários RS 3.000.000,00 para o seu término. 

Obra Regional 

-Fenovia Trausnonlestina. Implantação de dois trechos 

ferroviários (Salgueiro-Petrolina/PE e Salgueiro-Missão VelhaiCE), que atenderá a 

todos os estados da Região Nordeste. Trata-se de uma via estratégica que permitirá o 

escoamento da produção agrícola e núneral do Oeste do Estado até os portos do Recife 

e Suape. É a obra incabada mais antida do País, uma vez que foi iniciada ainda no 

Império e ainda não concluída. Está com suas obras paralisadas desde I 992 e para a 

conclusão dos 2I2 quílômetros restantes são necessários R$ 267.000.000,00. 

PIAUÍ 

-Hospital Universitário- UFPL com área construída de !8.646 

m2
, com capacidade para I 96 leitos. A construção do hospital foi iniciada em 1989 e 

paralisada em 1994, com 36,2%. A sua conclusão exige recursos da ordem de R$ 

15.360.400,00 

- Anel Viário de Teresina, iniciado em I 993 e paralisado em 

fevereiro de I 995, com cerca de 700/o executados. Corredor de escoamento de maior 

volume de tráfego de Teresina (5.000 veicuíosldia) e acesso a I2 bairros, segundo as 

autoridades locais, a obra é necessária à cidade. Existe um Çébito residual com a 

construtora de RS I. 700.000,00 e os custos para sua conclusão chegam RS 

3.300.000,00. 

- Barragem Petrônio Portela, na cidade de São Raimundo 

Nonato, sobre o rio Piauí, destinada ao abastecimento de água para a população e 

execução de projetas de irrigação e piscicuítura. A obra foi iniciada em 1985 e 

1('1) 
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pàralisada, pela última vez, em dezembro ~ 1993. Os recÜrsos nec:essãrios à sua~ -

conclusão são de RS 4.082.000, sendo RS 2.324.000,00 do governo estadual e RS 

1.758.000,00 da União. 

- Ponte sobre o Rio Poti., com 252 metros de extensão. Iniciada 

em 1992, a obra foi paralisada em 1994, com cerca de 25% executados. Os recursos 

necessários à sW1 conclusão são da ordem de RS 4.000.000,00. 

RIO DE JANEIRO 

- DR 101, obras de duplicação do trecho Rio Bonito-S~va Jardim. 

. com extensão de 2S quilõmetros, a um custo estimado de RS 35.500.000,00. SegUndo o 

Governo local, a obra é extremameate necessária, em função do grande volume de 

tráfego existente no local, provocando constantes acidentes, engarrafiunentos e outros 

prejuízos. 

- Hospital de Queimados, com 16.182 m2• com capacidade para~ 

180 leitos. A obra foi iniciada em janeiro de i 99 i e pafai!sada em janeiro de i 992, tendo 

sido já executados 32% e pagos apenas 16,54%. O saldo dos serviços a executar é de RS 

12.250.000,00, ou RS 17.500.000,00 incluindo os equipamentos. 

-Hospital de Sarac:uruna. com 16.180 m2
• com capacidade de 

160 leitos, cujas obras foram iniciadas em janeiro de 1991 e paralisadas em janeiro do 

ano seguinte, tendo sido executados 44,8% da obra, correspondendo a I 00"/o da infra

estrutura e estrutura. 80"/o da cobertura. 30% da alvenaria. 15% das instalações e 5% das 

massas. O saldo dos serviços a executar é de RS 11.325.000,00 a preços de setembro/94. 

sendo que. da parcela executada.: não foram pagos 17 .2QO/o, de acordo com as 

autoridades locais; os recursos necessários à conclusão das obras civis e equipamentos 

estão estimados em RS 16.500.000,00. 

RIO GRANDE DO NORTE 

· - Construção da Adutora do Agresteffrairi, atingindo diversos 
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municípios do Éstado. Obra contratada em maio/94 e paralisada logo em dezembro/94. 

Os recursos necessários à sua conclusão· estão estimados em R$ 3&570.000,00 

-Unidade Mista de Saúde de lgapó, com SO leitos, no município 

de Natal. Iniciada em outubro de 1981 e paralisada em dezembro/91. São necessários 

cerca de RS 3.300.000,00 para sua co~clusão. 

- Unidade Mista de S~úde. com 50 leitos, no município de Assu . 
• 

Iniciada em setembro/89 e paralisada em novembro/92. Os recursos necessários à sua 

conclusão estão orçados em R$ 2.800.000,00 . 

- BR-101, construção do trecho Natal-Touros. Contratada em 

agosto de 1993, foi paralisada no mês seguinte. no valor de R$ 24.719.685,16, mesmo 

valor requerido para sua conclusão. 

- -Barragem dé Santa Cruz, nos municipiois de Apodi ·e 

Mossoró. Contratada em outubro de 1989, foi paralisada no mês de dezembro de 1994. 

Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em RS 170.000.000,00. 

Autoridades locais informaram que existe processo sobre essa obra em exame no 

Tribunal de Contas da União, devendo-se. portanto. aguardar o seu julgamento. 

previamente ao reinicio da obra. 

RIO GRANDE DO SUL 

- Usina Tennelétrica de Candiota III. projetada para uma 

produção nominal de 350 MW, no Município de Candiota-RS. Teve o seu contrato de 

financiamento firmado em 1981. com a empresa GEC Alsthon. Os equipamentos, de 

origem francesa foram produzidos e encontram-se. até hoje armazenados no Porto de 

Marselha gerando. dentre outros. o custo de armazenamento da ordem de um milhão de 

dólares/ano. Jà está sendo encaminhada uma solução para a conclusão de Candiota III, 

com um projeto de lei em tramitação neste Congresso -Nacional, autorizando a 

fede:ralização da divida, de US$ 241.2 milhões, o -que permitirá realizar a concessão a 

empresa privada da exploração da termelétrica por um determinado periodo, em troca da 

sua conclusão. 

- Usina Termelétrica de Jacuí - I, também uma termelétrica a 

carvão. com capacidade nominal de 350 MW, localizada no município de Eldorado do 
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Sul, cuja construção teve inicio- el)t ..setembro de 1986, sob a responsabilidade da 

ELETRQSUL. Em razão de restrições orçamentárias, a obra foi paralisada em novembro 

de· 1991~ estando já cóncluídós 400~ (quarenta por cento) do empreendimento, com a 

aplicação de USS 420,5 milhões, dos USS 689,5 milhões previStos. Os equipamentos já 

foram adquiridos e encontram-se estocados na obra, gerando um custo anual de guarda e 

manutenção da ordem de US$ 630 mil. Já se encontra em andamento a solução desse 

problema, que consiste na concessão mediante licitação da expio~ e manutenção da 

usina e a venda da energia produzida á ELETROSUL, em contrapartida á conclusão da 

obra. Ressalte-se que a produção de Jacuí I representará 18% (dezoito por cento) do 

mercado de energia do Rio Grande do Sul. 

- Ponte do Barracão na Rodovia BR-470 sobre o Rio Uruguai, 

na divisa dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que liga os Municípios de 

Barracão a Campos Novos, com extensão de 600 metros. Sua construção teve inicio em 

1982, paralisada diversas vezes, tendo sido aplicados mais de RS 10,0 milhões, com 

cerca de 81,3% de seus serviços executados. Estima-se em RS 3.000.000,00 os recursos 

necessários à sua conclusão, o que permitirá o escoamento, a custos menores, de um 

grande volume da safra da região, além do tráfego de pessõas. No dia 25 de maio deste 

ano, foi firmado convênio entre a União e o Estado do Rio Grande do Sul, pelo qual a 

obra foi delegada ao governo gaúcho, que se responsabilizou por sua conclusão, em 

parceria com a União. 

RONDÔNIA (Estado ainda não visitado) 

RORAIMA (Estado ainda não visitado ) 

SANTA CATARINA 

- BR-282, trecho Lages-Campos Novos, passando por São José 

do Cerrito e Várzea, com cerca de 100 Km, e seus extremos, de 20 Km de São Miguel 

D'Oeste ao Rio Peperiguaçu e o Contorno de Santo Amaro, na Grande Florianópolis. O 
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trecho entre Lages e São José do Cerrito, com extensão.de.32 km,~ sendo executado 

pelo Batalhão Ferroviário do :Ministério do Exército, sediado ·em Lages, cujo custo é 

estimado em RS 2.100.000,00. A obra completa ~ orçada em cerca de RS 

20.000.000,00. Destaque-se que essa rodovia liga Florianópolis à divisa com a 

Argentina, atravessando todo o Estado de Santa Catarina, interligando o Oceano 

Atlântico àquele País vizinho; 

- BR-280, trecho Corupá-São Bento, e contorno desse, orçado em 

RS 2.000.000,00; 

- BR-101, duplicação (em equacionamento); 

- Hemocentros de Chapecó, Joinville e Criciúma, custando cerca 

de RS 500.000,00 cada Wn; 

- Usina Termelétrica de Jorge Lacerda IV, obras de conclusão; 

-Usina Hidroelétrica deITÁ (em equacionamento). 

Recomenda-se uma decisão de responsabilidade em relação às 

barragens do Alto Vaie do I~aí, pois as mesmas já começam a preocupar em função da 

falta de conservação. São exemplos de obras acabadas, porém abandonadas. 

Outras obras de responsabilidade direta ou indireta do Governo 

Federal contam nos anexas, e serão anaHsadas nc Re!a!:éric F!."..a!. 

SÃO PAULO 

- Hospital de ltapecirica da Serra, com 9.140m2
, para 150 

leitos, composto de 12 prédios, estilo pavilhonar. A obra foi iniciada em outubro de 1989 

e paralisada em nqvembro de 1991, com cerca de 55% executados. O valor estimado 

para conclusão é de R$ 6.567.310,00 • a preços de julho/95 . Consta que existe um 

débito arual de RS 3.096.003,00 junto à construtora. 

- Hospital Geral de Itaim Paulista, edificação de 6 pavimentos, 

com 15.800 m2
• para Í20 leitos. O valor para concluir (saldo contratual) chega a RS 

9.075.583,00 a preços de julho/95, constando um débito de RS 1.043.198,00. 

- Ponte Rodoferroviária em Santa Fé do Sul, com 2.600 metros 

sobre o Rio Paraná, na divisa de São Paulo com o Mato· Grosso do Sul. Obra em 
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estrutura mista de concreto armado e treliça metálica, com ~adutos de acesso de ·l.l io --
metros e acesso ferroviário da ponte a Santa Fé do Sul,. com extensão de 17.000 metros. . 

A obra foi iniciada em janeiro de 1991, mediante convênio firmado entre a União e o 

Governo do Estado de São Paulo; já foram aplicados RS 402, 7 milhões, 58,78% dos RS 

685,1 previstos, excluído o acesso ferroviário. Estão estimados em RS 282.613.582,00 

os recursos necessários á conclusão da obra, dos quais RS 80.000.000,00 constam da 

proposta do Orçamento Geral da União para 1996. 

- BR-381 Rodovia Fernão Dias, duplicação do trecho São Paulo

Anbaia, com extensão de 53,4 quílõmetros. Obra financiada com recursos do BID, foi 

iniciada em maio de 1994 e paralisada em fevereiro de 1995. Foi executada apenas a 

parcela de 10"/o, com RS 13,0 milhões aplicados, sendo RS 5,0 milhões provenientes do 

Governo de São Paulo, RS 5,5 milhões do BID e RS 2,2 milhões da União/DNER. O 

valor previsto para a conclusão deste investimento é de RS 190.000.000,00. 

- BR-116, ·Rodovia Régis Bittencourt, no trecho São Paulo

Cajati, em dois trechos: I" Trecho, constante da execução de 7 trevos e respectivas 

duplicações (mini-duplicações) no trecho São Paulo-Cajati, numa extensão de 43 ... 
quílõmetros, em execução mediante convênio entre a União!DNER e o Governo de São 

Paulo/DER. Obra iniciada em dezembro de 1992 e paralisada em novembro de 1994, já 

tendo sido executados 34%, do total d:l RS 130 milhões previstos; 2" Trecho, constante 

da duplicação, melhoramentos, conservação e operação rodoviária do trecho São Paulo

Juquítiba. numa extensão. de 60 quílõmet.ros, sendo que 30 km foram duplicados 

anteriormente. Obra iniciada em 1990 e paralisada desde novembro 1.994: com apenas 

2% do 30 km restintes da duplicação executados. Já foram aplicados desde 1990. R$ 

101,7 milhões, sendo R$ 50,9 milhões em duplicações e melhoramentos, R$ 36,9 

milhões em manutenção e conservação e R$ 12,9 milhões em op~ração rodoviária. São 

previstos-recursos da ordem de RS 96.000.000,00 para sua conclusão. 

SERGIPE 

- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de 

Aracaju, com a construção de 18.000 metros de adutoras, 2 reservatório·s de 10.000 m3 
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, 40.000 metros de rede e uma estaÇão elevatória. A obra foi iniciada em agosto de 1991 

e paralisada em março do corrente ano, com 75% ex:ecutados. Os recursos necessários à 

sua conclusão são de R$ I 1. 785.000.00 

- Obras e Estabilização do Molhe de Atalaia· Nova em Barra 

dos Coqueiros. Obra iniciada em janeiro de 1989, encontra-se paralisada. desde abril de 

1994, com 47,45% concluídos. Os recursos necessários à sua conclusão chegam a R$ 

12.466.600,00. 

- Obras de proteção da Praia da Coroa do Meio, destinada, 

junto com a obra descrita no item anterior, a proteger a· praia do avanço do mar. Essa 

obra foi iniciada em janeiro de 1989 e paralisada em junho de 1994, c.om 35% 

ex:ecutados. Os recursos necessários à sua conclusão estio estirilados em· R$ 

9.012.000,00. 

- Projeto de Irrigação de Jacarecica. no municipio de 

Malhador. Constituí-se na construção de uma barragem de· 50 m de altura e volume de 

aterro de·600 mil metros cúbicos e 50.000 metros de canais de irrigação, prevendo-se 

irrigar I. 600 ha. A obra foi iniciada em maio de 1992 e p_aralisada algum tempo depois. 

Os recursos necessários à sua conclusão estão estimados em R$ 21.600.000,00. 

TOCANTINS ( Estado ainda não visitado ) 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

. 
Dentre as obras paralisadas cujas informações foram recebidas pela 

Comissão. selecionamos. em conjunto com as autoridades nos Estados visitados. aquelas 

que devem merecer prioridade no orçamento para 1996. Essas obras. conforme resumo 

constante do Anex:o I. devem absorver cerca de R$ 2.053.313.796.00 para sua 

conclusão. 

A Comissão recomenda que todos os contratos firmados 

anteriormente à vigência do Plano Real devem ser renegociados. com o objetivo de 

eliminar dos seus preços. as parcelas relativas à expectativa inflacionária neles 
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embutidas. pritica comum naquela época de inflaçãC) elevada. ~uma economia 

estabilizada. no entanto, tal. costume toma-se inaceitável. 

Recomendamos, também., que a retomada e execução dessas Obr:l$ 

sejam acompanhadas pela Comiss~~ d~ Fiscalização e Controle do Senado Federal 

e pelo Tnõunal de. Contas da União,.!'Uiizando-se auditoria prévia naquela$ que 

apresentem indicios de superfaturaménto ou..outras irregularidades. 

~omendamos, _outrossim, às bancadas no Senado Federal e na 
. ' 

C~ dos Deputados, ·que priorizem- emendas col~as relacionadas às obl'liS 

~das, .. ~tando-se a proposição de novas obras, confonne detennina. 

ind~ive. o Parágrafo :Único do .art. 11, da Lei n• 9.08Z. de 25 de julho de 1995, 

que dispõe sobre as_ di~ o~entárias para 19%. 

Finalmente. lembramos que a Comissão ainda visitará nos próximos dias 

os Estados do .Acre,. ~nas, Goi~ .Pará. ~ndônia, Roraima. Tocantins e Espírito 

Santo, com o objetivo de definir. as obras prioljtá.rills _em cada Estado. gue constarão do 

Relatório Fmal . 

. Brasília, II de outubro de 1995 

.. Qt -~ . . . - . 

."' .. ·· . 
1 r ~ Hh- ,; ""'/ 

Senador ~~Wüso SeoadofC · aldaner 

, · P,residente ~elator 

~~;:.A(//2 
' ~~~-
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I Barragem do rio Flores 2.270.000,00 

MA/REGIA O i Ferrovia Norte-Sul, treello Imperatriz-Estreito, com 109 km 136.000.000,00 
I 

MT i Hospital Central do Estado do Mato Grosso 7.500.000,00 
IOuplicaçao de trecho da BR-16313641070 (em Cuiabá) 6.400.000,00 
! lmplantacão do Sistema de Tratamento de Esgoto em Cuiabá 25.000.000,00 

MS ·Hospital Geral de Campo Grande 9.265.033,00 
: CAIC Aero Rancho . 200.000,00 

MG . Hospjtal CAROIOMINAS 40.000.000,00 
Pronto Socorro de Venda Nova 21.1~0.000.00 

i Ponte Sobre o rio Paranaíba, na BR-497 .• N/1 

'Pavimentação da BR-462, trécho Cons. Lâfaiete-Piranga t5l/l 
<Pavimentação da BR-367, trecho Almenara- Salto da Divisa N/1 

PA ! Unidade não visitada -
i 

PB ·Restauração e Oupl. da BR-230, trecho Cabedelo-Oivisa PB/CE 4.600.000,00 
I Hospital de Emergência de João Pessoa ' 4.900.000,00 
1 Barragem de Várzea Grande 4.400.000,00 
! -

PR ! COntorno Leste de Curitiba com 42 km ! N/1 

' PE 'BR-408, conclusão de trecho de 4 km 1.800.000,00 
!BR-101, duplicacão do trecho Prazeres-Cabo 32.449.600,00 
:Adulara do Oeste - 1" e 2" etapas 100.000.000,00 
1 Barragem do Jucazinho ' 25.000.000,00 
! Hospital Geral de Olinda I 4.000.000,00 
i Barragem de Serrinha ' 3.000.000,00 

PEIREGIAO ! Implantação de dois trechos ferroviários (Salgueiro-Petrolina e 
Salgueiro-Missão Velha(CE)) I 267.000.000,00 

i 
PI Hospital Universitário 15.360.400,00 

Anel Viário de Teresina 3.300.000,00 
Ponte sobre o rio Pamaiba 10.000.000,00 
Barragem PetrOnio Portela 1.758.000,00 
Ponte sobre o rio Poli I 4.000.000.00 

. 
RJ BR-101,duplicação do trecho Rio Bonito-Silva Jardim ' 35.500.000,00 

Hospital de Queimados ! 17.500.000,00 
· :HOSPital de Saraauuna 16.500.000.00 . ., 

RN !Adulara do Agreste!Trairi 38.570.000,00 
I Unidade Mista da Saúde de lgapó ' 3.300.000,00 
1 Unidade Mista de Saúde de Assu ! 2.800.000,00 
BR-101, trecho Natal-Touros I 24.719.685,16 

em de Santa Cruz I 170.000.000,00 
I 

RS Usina Tenn. de Csndiota III - em equacionamento I -
I USina Tenn. de Jacui I· em equacionamento I -
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Sala da Comissão Temporária, de 11 de outubro de 1995 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -O expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os Pro
jetas de Resolução nos 1 09 a 112, de 1995, constan
tes dos parecereS &dos anteriormente, ficarão sobre 
a Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber 
emendas, nos termos do art 235, 11, f, do Regirnentl 
Interno, combinado com o art 4"- da Resolução n" 
37, de 1995, do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Pro
jeto de Lei da Câmara n> 100, de 1995 (n" 373/95, 
na Casa de origem), cujo parecer foi lido ante
riormente, será incluído oportunamente em Or
dem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgomu
se ontem o prazo previslo no art 91, § 3", do Regi
menlll Interno, combinado com o art 40- da Resolu
ção n> 37, de 1995, do Senado federal, sem que 
tenha sido interpósto recurso, no sentido da apre
ciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado 
n" 228, de 1995, de autoria do Senador Júlio Cam
pos, que autoriza o Banco Central a vender parte 
das reservas internacionais e os bancos brasilei
ros a realizarem empréstimos em moeda estran-
geira. · 

A matéria foi rejeitada em apreciação conclusi
va pela Comissão de Assunms EconOrnicos. 

O projelD vai ao Arquivo. 
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O SR. PRESIDÉNTE-(N!Íbor Júnior) : Solie a dências". Em sl.bstiluição ao bepuiado Odelmo 
mesa, otlcios que serao ridos pelo Sr. 1Q Secretário Leão, como titular. 
em exerclcio, Senador Casildo Maldaner. Atenciosamenle, - Deputado Luciano Castro, 

São lidos os seguintes: 

Bras~ia, 12 de oubJ:Iro de 1995 

Senhor Presidenle, 
Indico a Vossa Excelência, em nome do Paro:. 

do Progressista Refonnador - PPR, o nobre Sena
dor Leomar Qtinfanilha, como titular, em st.bstiiLi
ção ao nobre Senador Lucldio Portela, na Comissão 
Mista de Planos, Orçarnerms Públicos e Fr;calizaç!lo. 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de 
elevada_!!Stima e distinta consideração. - Senador 
EpHáclo cafeteira, Lfder do PPR. 

OFICIO N" 792-A/95 

Bras Ria, 1 O de oubJ:Iro de 1995 

Senhor.Presidenle, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, 

pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, os De, 
pulados José Teles .e Paulo Bauer, para integra
rem, respectivamente como titular e suplenle, a 
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a 
Medida Provisória n" 1.135, de 26 de setembro de 
1995 (convalida à MP n2 1.1 03195), que "dispOe 
sobre a Nota do Tesouro Nacional- NTN, e sua 
utilização para aquisição de bens e direitos aliena
do;; no Ambito do Programa Nacional de Desestali
ZII9!io - PND, institufdo pela Lei n" 8.031, de 12 
de abril de 1990, consolidando as normas sobre a 
matéria constantes da Lei n2 8.177, de 1Q de mar
ço de 1991, e da Lei n" 8.249, de 24 de outubro de 
1991, e altera o art. 32 da Lei n" 8.249191". Em 
srilstituição aos Deputados Paulo Bauer e Welson 
Gasparini. 

Atenciosamenle. - Depulado Odelmo Leio, 
UderdoPPB. 

OFICIO N" 795-A/95 

. BrasRia, 1 o de outubro de 1995 

Senhor PreSidenle, 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, 

pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB), os Depu
tados Roberto ~ e Romel Anfzio, como ti!Ua
res, e Luciano Castro e Edson Queiroz, como su
plentes, para integrar, respectivarnent, a Comissão 
Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provi
sória n" 1.138, de 28 de setembro de 1995 (convali
da a MP n" 1.106195), que "displle sobre medidas 
col!1llementares ao Plano Real e dá outras provi-

Vice-Uder do PPB em exerclcio. 

OFICIO N" 827-A/95 

BrasRia, 9 de outubro de 1995 

Senhor Presidenle, 
Tenho ã honra de indicar a Vossa Excelência, 

pelo Partido Progressista Brasileiro (PPB), os Depu
tados Talvane Albuquerque, Gerson Peres, Edson 
QueirozeA~BO~~eparaintegrar.~ 
mente, corno titulares e suplentes, a Comissão Es
pecial Mista destinada a apreciar a Medida Provisó
ria n" 1.143, de 29 de setembro de 1995 (convalida a 
MP n" 1.111195), que "dispile sobre o número de 
~ de Natureza E;speéial, de ~ do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores e de Funções 
Gratificadas existentes nos 6~ãos da Administração 
Pública Federal direta, autárqlica e fundacional, e 
dá outras providências". Em srilstituição ao Deputa
do Odelmo Leão, como titular. 

Atenciosamenle, - Deputado Odelmo Leão, 
Lfderdo PPB. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Serao 
feitas as substituiçtl9s solicitadas. 

Passa-se à lista de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador ~nas Pi

nheiro. 
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia 

o segúnte discurso.) - Sr. Presidenle, Sr"s e Srs. 
Senadores, temos insistentemente manifestado nos
sa profunda preocupação com a crise por que passa 
a agricútura brasileira, sobretudo, no período mais 
recame, em decorrência do seu alto grau de desca- · 
pitalização, de seu elevado nfvel de endividamento e 
da queda real de sua renda. 

Como Presidenle da Comissão Parlamenlar 
Mista de Inquérito que investigou, no período de 
1993194, as causas do endividamento do sefDr agrí
cola, pudemos avaliar mais de perto a grave situa
ção da agricultura e verificar que não se trata sirn
plesmenle de uma crise sazonal e motivada por va
riáveis de origem meramente conjuntural. 

A época identificamos, a partir dos aprofunda
dos estudos, que a crise no selar vem se avoluman
do e gerando um grau de endividamento de tal mon
ta que, inclusive, começa a inibir e comprometer se
riamente a própria atividade. 

A partir da implantação do Plano Real, verifica
mos que os preços dos produtos agrícolas sofreram 
um declínio em termos reais da ordem de quase 
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30%, enquanto que, por outro lado, os financiamen
tos vêm sendo corrigidos pela Taxa Referencial -
TR e mais recentemente pela Taxa de Juros de Lon
go Prazo - T JLP, acrescidos de encargos financei
ros elevadfssimos. 

Além disso, o próprio Governo Federal fixou os 
preços mfnimos dos produtos agrícolas para a próxi
ma safra 1995196 nos mesmos patamares fixados 
para a safta anterior - em alguns t!:3SOS até inferio
res -, balizando, assim, os preços, que, desta manei
ra, permanecerão praticamente sem correção por 
dois anos consecutivos. _ 

Enquanto isso, a política. de valorização do 
Real, via taxa de câmbio, vem prejudicando os pro
dutos agrícolas de exportação e favorecendo as im
portações - mt.itas de produtos fortemente stilsidia
dos nos seus pafses de origem - enquanto os pre
ços dos insumos agrícolas vêm sendo aumentados 
em níveis considerados elevados. 

Ora, Srs. Senadores, Sr"s e Srs. Senadores, 
nesse ambiente é pralicamente imposslvel a agricul
tura brasileira sair da crise em que se encontra. 

de seÉ~"'~!s:=~~o;,r:: 
se estar condenando um estralégico setor, de vital 
imporlância para a economia bl'SSlleira, que é res
ponsável por importante fonte de empregos e, mais 
recentemente, até pela própria viabüidade e sobrevi
vência do Plano Real. 

Nesse sentido, tfiVeiSOS Parlamentares, com
prometidos e preo<:l4Jados com o setor agrícola, 
vêm insistentemente buscando encontrar uma solu
ção para minimizar os efeitos da crise sobre a agri
cultura brasileira 

Com este objetivo, tfiVersos entendimentos 
vêm sendo realizados com a equipe econômica do 
Governo Federal, mas confessamos, Sr. Presidente, 
que a despeito de alguns avariços nas negociações, 
temos a impressão de que as decisões não vêm 
sendo tomadas com a celeridade que o momento 
exige, o que vem contribuindo para agravar a crise e 
levar mais intranqüilidade ao homem do campo, so
bretudo neste momento em que se iniciam os plan
tios da próxima safta agrfcola na Região Centro-Sul 
do Pais. • 

O Sr. Genson Camata -Permite-me V. EJ<i. um 
aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO- Ouço o nobre Se
nador Gerson Carnata. 

O Sr. Genson camata -Ilustre Senador Jonas 
Pinheiro, acompanho a dedicação, o amor, a garra e 
a obstinação com que V. EJ<i. permanentemente aqui 

trata dos problemas da agricultura. V. Exª, sem dúvi
da, foi o Deputado da agricultura e pode ser chama
do agora de o Senador dos agricultores brasileiros. 
V. Exª dedica quase que integralmente o seu man
dato a cuidar dos problemas da agricultura, que são 
tão cruciais. E se, por enquanto, o País não sente o 
rjlflexo dessa crise que está vindo aí, no momento 
em que sentir teremos que reconhecer que V. EJ<i. foi 
o profeta que cJa,mou no deserto, e que talvez a sua 
voz não tenha sido ouvida. Se não for ouvida daqui 
para a frente, a crise vai chegar mais rápido do que 
estamos imaginando. Estava hã poucos dias refletin
do sobne esse assunto. Em matéria de agricultura, o 
Brasil aprende determinadas coisas, ensina para os 
países vizinhos e, depois, desaprende. Cito um 
~O- Na época dos governos militares, havia, no 
Ministério da Agricultura. aqueles compartimentos 
que cuidavam dos vários· produtos da agricultura 
brasileira. Havia o JBC, que cuidava da lavoura ca
feeira e da sua comercialização; havia a Ceplac, na 
área do cacau. Na área dos produtos básicos, havia 
comissões que cuidavam do trigo, do leite, do feijão, 
do arroz, da farinha Funcionavam em uma -sala, 
com um agrónomo, um técnico e um economista, 
que alertavam o Governo, o Banco do Brasil, que, 
por exemplo, daí a um ou dois anos, a produção de 
feijão iria começar a cair; e avisavam o Banco do 
Brasil para abrir uma linha de financiamento para o 
feijão e que estava diminuindo a área plantada. Se 
havia seca no Nordeste, informavam que deveria ser 
plantado mais feijão no Centro-Sul. V. Ex• deve se 
fembrar do Centro Nacional de Pesquisa do Milho e 
Sorgo, que, apesar de cuidar do sorgo, produto não 
muito importante na geografia da agricullura brasilei
ra, observava como estava sendo desenvolvida a 
cullura, a área plantada, a produtividade. O Brasil 
ensinou a Argentina e o Peru a fazerem isso; eles 
continuam organizados e nós desaprendemos, pois 
eliminamos todos esses serviços. Hoje, o Ministério 
da Agricultura passou a ser subsidiário do Ministério 
da Fazenda ou do Ministério do Planejamento e Or
çamento, que efetivamente comandam a política 
agrícola do País. Toda essa crise advém exetamen
te da falta-de vontade política, que está acontecendo 
de alguns anos para cá, de se cuidar do problema 
da agricultura, ou no geral ou setorizado; tal vontade 
politica faria com que a agricultura pudesse ser de
senvolvida, aCendendo-se uma lâmpada vermelha 
quando a crise estivesse se aproximando. Como 
hoje o Executivo não tem quem acenda a lâmpada 
vermelha para a agricultura brasileira, essa lâmpada 
vermelha está sendo a voz profética de V. Ex~. que . 
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vem gritando, clamando: mostrando a sitUação. V. 
Ex• mostra .1190ra um quadro que, verdadeiramente, 
é pl"f3ClCqlllllte. Em relação aos produ1os agrícolas, 
apesar da inflação- que é pequena, mas existe-, 
apesar dos insumos agrícolas estarem subindo de 
preço acima da inflação anunciada, apesar dos juros 
altos - ninguém consegue hoje tomar dinheiro em
prestado para plantar, pois o produto agrícola não 
acompanha os juros -, apesar disso tudo, estamos 
vendo que os preços nínimos estão abaixo dos pre
ços mínimos desta e da próxima safra. Ou o lavrador 
não vai acreditar no preço minimo ou vai, até psico
logicamente espantado com isso, plantar menos 
para ter menos prejuízo. Daqui a pouco, se o Gover
no - alertado tantas e tantas vezes por V. Ex"- não 
começar a tomar as providências, a voz de V. Ex", 
que foi quem _avisou, vai se tomar a voz do profeta 
que pregou no deserto e no qual ninguém acreditou. 
Depois, virão os sete anos das vacas magras e não 
haverá José do Egito que conserte, quando isso 
acontecer. Cumprimentos a V. Ex" 

O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, 
·Senador Gerson Camata. O aparte de V. Ex" enri
quece o meu pronunciamento e aumenta a minha 
responsabilidade quando me considera um dos res
ponsáveis, nesta Casa, pela atuação da agricultura. 

De falo, por 35 anos estou trabalhando na área 
técnica da agrict:lttJ'a, dos quaís 12 anos como Dep!Ja
do Federal, e espero tiradar mais 8 anos como Senador 
da Rep(blica. Apenas nao ooiloordo a colocar;ã:l de que 
o Governo nllo vá olNir o nosso brado no deserto. 

Acredito que vamos_ ter sucesso num trabalho 
que a Frente Parlamentar da Cãmara dos Deputa
dos está assumindo, com muita perspicácia, contan
do com o apoio de vários Senadores, que estamos 
trabalhando no sentido de que o Governo venha a 
atender urgentemente a área rural do nosso Pais, 
sobretudo neste momento. ~~ ~ ~ -

Como V. ExA bem disse, a agricultura é a ãnco
ra do Plano Real. Existe um estudo muito bem feito 
pela Universidade de São Paulo, demonstrando que 
o Plano Real tirou da agricuitura, este ano, quase 
R$1 o bilhões. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Mais recentemente, as negociações concentra

ram-se na busca de uma solução para o endivida
mento dos agricultores, pela via da securitização das 
dívidas. Uma engenhosa e oportuna solução, já que 
de nada adianta acenar com possibilidades ou van
tagens para a próxima safra agrícola se os agriculto
res estão engessados pelo alto estoque de dividas 
acurT11Jadas. 

Por esse ptócessó;- o Tesouro Nacional emitirá 
titulas com prazos prefixados, que serão entregues 
às instituições financeiras credoras, que poderão fi
car com esses tftulos em carteira até o seu venci
mento ou negociá-los no mercacfo•secundário. Os 
produtores rurais terão um prazo de pagamento de 
suas dívidas de igual período fixado nos títuos, dan
do, como garantia, os produtos agrfcolas. 

Na prática, as instituições financeiras estarão 
larrtlém equacionando parte da inadimplência dos 
créditos que possuem junto ao setor rural e melho
rando o resultado de seus balanços. No caso espe
cífico do Banco do Brasil, a dívida atinge a cifra de 
R$16,6 bilhões e o déficit no seu balanço no primei
ro semestre de 1995 atingiu R$2,3 bilhões. -

Restam, ainda, definições sobre o prazo, sobre 
a carência para pagamento, sobre o indexador de 
porreção e sobre o limite de emissão dos titulas. 

Estamos tendentes a julgar razoável que esses 
titulas tenham dez anos de prazo, com dois de ca
rência, indexados pela equivalência/produto e te
nham o &mite por titulo fixado em R$250 mil por pro
dutor, o que contemplaria cerca de 90% dos produ
tores rurais e despenderia cerca de R$6,6 bilhões. 

Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
sentimos, mais uma vez, que as negociações com a 
equipe eçonõpüca do Governo Federal se arrastam, 
a despeito de numerosas re!XIiões e entendimentos. 

Parece-nos que nessas reuniões de entendi
men1o se cria um clima .de antagonismo e de compe
tição entre os Parlamentares e integrantes da equipe 
econOmica. 

Nós, Parlamentares, não devemos ser vistos 
simplesmente como aqueles que desconhecem as 
realidades e as limitações do Governo Federal, que 
eStão sempre tentando convencer e aumentar a cri
se, apresentando dedos e pleitos irreais e inaceitá
veis e procurando obter sempre benesses para ~os 
agricultores. 

O Sr. LIÍCio Ak:antara - Senador Jonas Pi
nheiro, permite-me V. ExA um aparte? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Ouço com muita 
atenção o aparte de V. Ex", Senador lúcio Alcântara 

O Sr. LIÍCio Alcantara - Senador Jonas Pie 
nheiro, eu queria fazer um comentário para me soli
d~ com a justeza do raciocfnio de V. Ex". E que
ria fazer uma indagação, que talvez V. Ex" possa me 
esclarecer. A primeira parte se refere a essa afinna
ção que V. ExA acabou de fazer, justamente sobre a 
incompreensão que setores do Governo vêm tendo 
com a problemática rural, na produção da agrope
cuária. V. ExA deve se lembrar de que, no infcio, se 
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criou um clima aHamente negativo e antipático, . 
como se os agricútores tossem impatriotas, apenas 
pessoas que queriam se locuple1ar e se beneficiar 
de tra1arnentos favorecidos. Em seguida, o Govemo 
caiu na realidade, quando verificou a falência do se
tor. Existem produtores rurais inadimplentes, pes
soas que desviaram recursos, que malbara1aram os 
empréstimos que receberam; para esses, não temos 
o direito de pedir e não VIIITICl.S pedir nada; pelo con
trário, esses são maus produtores e estão criando 
problemas para as justas reivindicações da catego
ria. Depois, o Govemo caiu em si e verificou a situa
ção calamitosa em que se encontrava a agricultura 
brasileira e o descalabro, inclusive com repercussõ
es terriveis, pare o ano, na queda da safra; assim, 
buscou um clima de entendimento, reabriu as nego
ciações, passou a oterecer outro tipo de tra1arnento 
aos produtores rurais. Eu queria que V. Ex" me es
clarecesse se esses entendimerms com vista a se
curitização da divida estão adiantados, se já se esta
beleceu um teto, enfim, se essas negociações estão 
realmente caminhando para um bom entendimenlo 
ou não? 

O SR. JONAS PINHEIRO - Senador Lúcio Al
cãntara. foi muito oportuna a sua indagação para 
que esta Casa tome conhecimento desses últimos 
entendimentos. Temos alguns impasses que estão 
próximos a chegar ao entendimento. 

O Govemo quer securitizar até R$150 mn por 
produtor, atendendo af em tomo de 190 mil prodlJio. 
res. E nós, do Centro-Oeste, onde o crédito avoluma 
mais o produtor, estamos tentando chegar a R$250 
mil. Vamos ter esse entendimento até a próxima ter
ça-feira. 

Nessa sectlitização, o Governo entende que 
deva existir, além da equivalência/produto, juros de 
6%. Entendemos que não deve ter juros, uma vez 
que, para atingir aquela quantidai:le de produto que 
vai estar em equivalência, está inserido 10do o custo 
de produção. 

O Govemo também entende que o prazo deva 
ser de cinco anos, com um ano de carência. Enten
demos que isso é pouco para a real divida que têm 
os agricútores, e estamos apelando para 1 O anos 
de prazo, dos quais dois anos de carência. 

Sr. Senador, como disse V. Ex&, entendemos 
que o Governo caiu na realidade de que o Plano 
Real tirou do bolso do agriclitor quase R$1 o bilhões. 
Estamos. hoje, prevendo uma queda em nossa safra 
de cerca de 1 0% para o próximo ano. Isso poderá 
atrapalhar o Plano Real. Dar o esforço que está fa
zendo o Govemo para se chegar a esse entendi-

manto. Nôssa reclamação é no sentido de que isso 
não poderá perdurar por muito tempo, senão não va
mos recuperar a perspectiva de uma queda de 15% 
a 20% na safra do próximo ano. 

Parece-nos que nessas reuniões de entendi
mento se cria um clima de antagonismo e de compe
tição entre os Parlamentares e integrantes da equipe 
econOmica 

Se tal não é a intenção, é necessáric desarmar 
os ânimos e evitar que essa impressão perdure, 
panr-que possamos desenvolver uma negociação de 
forma mais objetiva e menos competitiva entre as 
partes, tendo-se em mente que, acima de tudo, se 
está buscando a solução para uma crise, que é real 
e grave e, sobretudo, criar novas bases para o forta
lecimento do setor agrfcola. 

A verdade é que a cada semana que retoma
mos ao intericr dos nossos Estados somos insisten
temente cobrados pelos agricultores sobre o desfe
cho das negociações e, lamentavelmente, temos 
que repetir a mesma resposta: "estamos em nego
ciações com o Govemo Federal e esperamos uma 
decisão para a próxima semana•. O que não deixa 
de ser oonstrangedor e escapar à própria compreen
são do homem do campo, preocupado e envolvido 
em suas dúvidas e os seus pesados encargos do 
dia-a-dia. 

Sr. Presidente, fazemos aqui nesta tribuna este 
desabafo; o desabafo de um Par1amen1ar que, ao 
longo de toaa a sua vida p(blica, sempre se empe
nhou em procurar saídas para as crises e soluções 
para os problemas pela via do entendimento e da 
negociação. 

Acredi1arnos no sucesso dessa via, mas é ne
cessáric que também haja mudanças nas posturas 
dos negociadores para que as soluções não se ar
rastem em demasia ou sejam tomadas tardiamente, 
quando já forem praticamente inócuas. 

De nossa parte, reiteramos a nossa disposi
ção de continuarmos empenhados nessas nego
ciações, por entendermos que é nosso dever, 
como Parlamentar e como homem público, com
prometido com a agricultura e com os agricultores 
brasileiros. 

Muito obrigado. (Muto bem!) 

Durants o discurso do Sr. Jonas Pi
nheiro, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira 
da presidência, que é ~a pelo Sr. Re
nan Calheiros, 2R Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con
cedo a palavra ao Senador Gilvam Borges. (Pausa.) 
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eoncêdõ a~ a:i"Seiiadõr SebaStião Rochã. Atento à importãncia das áQua!l na integração · --
v. Exa dispõe de 20 minuiOs para o seu pro- dos povos que aql..i vivem e convicto da eficácia, se-

nunciamento. gurança e redução de custos que representa a nave-
O SR. SEBASTIAO ROCHA (PDT -AP. Pro- gação fluvial é que o Governo Federal tem dado êo-

nuncia o segÚinte discwso.} - Sr. Presidente, Sr% e fase dentro do planejamento estratégico do setor de 
Srs. Senadores, a Amazônia luta com bravura para transportes para as hidrovias. 
inserir-se no contexto da globalização da economia. Diante da clareza das metas do Executivo nas-
Acre e Rondônia partem com decisão em direção ao se campo da economia brasileira, não poderia deixar 
Pacífico. Amazonas e Roraima caminham com se- de reivindicar, em nome das populações do Arnapã 
gurança no sentido da Venezuela e do Caribe. O e do Pará, a construção da hidrovia do Marajó. 
Amapá, tendo seus passos dificultados pelo Gover- Tal obra, ao ser conclufda, permitirá uma eco-
no Federal, que pralicamente o excluiu do PPA, com nomia de tempo, em tomo de 1 O horas, no desloca-
determinação e garra, busca a integração com a manto entre Macapá e Belém do Pará; reduzirá os 
Gl..iana Francesa e o Caribe. Essas propostas ga- custos de combustíveis em tomo de 35%; eliminará 
nharam prioridade dentro da Bancada Parlamentar quase que completamente o risco de naufrágios; e 
da Amazônia e toram apresentadas como emendas permitírá a irrigação do solo férti da Ilha do Maraj6. 
regionais ao PPA. Com relação ao Amapá, defendo, Para melhor embasar este pronunciamento, 
enfaticamente, a conclusão da BR-156, ligando o quero me referir ao estudo apresentado pelo aclvo-
Municlpio de Laranjal do Jari, na fronteira com o gado do CREA-Pará, Franklin Rabelo da Silva, publi-
Pará, ao Municfpio de Oiapoque, que limita com a cado no jornal Folha do Norte, de 31 de julho de 
Gl..iana Francesa, rasgando o Estado do Amapá de 1990, onde defende, já desde àquela época, a liga-
oeste a norte. ção hidroviária entre Macapá e Belém, através da 

Sou a lavor da construção de duas importantes ~rtura. de U"_l canal _de apenas 5Km, ligandoa ba-
pontes: uma, sobre o rio Jari, no COJne90 da rodovia, Cla do R1o ~118Jás ao no A~ 
ligando .o Amapá ao Pará; e outra, no ponto final Frank11n Rabelo da Silva afirma: 
dessa importente estrada, sobre o rio Oiapoque, li
gando o Amapá à Guiana Francesa e permitindo a 
integração, por via rodoviária, entre o Mercosul e a 
Comunidade Económica Européia, meta que vem 
sendo defendida pelo Presidente Fernando Henri
que Csrdoso. Há que se considerar que a Guiana 
Francesa. eomo terrilório Ulramar da França, repre
senta a Conu1idade Econônica Européia na América 
Latina. 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, voltarei 
a esta tribuna para defender essas importantes 
obras com mais intensidade. Hoje, no entanto, esco
lhi como tema principal de meu discurso a proposta 
de emenda ao PP A. de minha autoria, que se relere 
à ligação hidroviária entre Macapá e Belém do Pará, 
através da hidrovia do Maraj6. 

A água, para n6s da Amazônia, não representa 
apenas um liquido precioso, indispensável para a 
preservação da vida em todos os seus estágios. As 
águas de nossos rios simbolizam para a nossa re
gião, inegavelmente, a fraternidade e a solidarie
dade humanas ao garantir, muitas vezes, corno 
único meio, o acesso aos irmãos que vivem nos lu
gares mais longfnquos desse imenso e belo Brasil, 
possibilitando atender às necessidades primárias 
do ser humano, tais como alimentação, recursos 
médicos, educação e de deslocamento. 

• A construção de um canal de apenas 
5 Km,. ligando a bacia do rio Anajás ao rio 
Aluá, que deságua próximo a Muaná, seria 
o melhor caminho para tirar o aluai Estado 
do Arnapã do seu isolamento, consolidando 
seu vínculo histórico com Belém, mas, so
bretudo, abrindo uma trilha definitiva para 
seu desenvolvimento. 

Apoiado em argumentos de quem co
nhece os problemas da região, justifica 
seu ponto de vista, arrolando vantagens 
dessa alternativa em relação a outras pro
postas. Uma delas é a via rodoviária que 
envolve o conhecido projeto da rodovia 
Transmarajoara. •. que, inclusive, chegou a 
constar no<elenco de projetos do Programa 
Polamazônia. 

Sem dúvida, o principal mérito da liga
ção hidroviária entre Belém e Macapá é, na 
opinião do advogado, a possibilidade de pro
mover o progresso e o benefício social de 
Macapá e de uma vasta extensão da ilha de 
Maraj6, ao mesmo tempo em que se respei
ta as condições naturais existentes. Com 
esse projeto, que requer a abertura de um 
canal atravessando a ilha de Maraj6, o per
curso entre as duas cidades poderia ser lei-
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to por meio de ferry boat com enormes van- distância que se percorre atualmenle. Isso 
tagens de tell1l0 e dinheiro. nos dá uma visão, m.ma análise mais pro-

Em defesa do seu projeto, argumenta funda, da economia que se faria com a reckJ.. 
Franklin Rabelo: "a distância entre o poriD ção da distancia. Em pouco tempo estariam 
de Macapá até Belém é de cerca de 475 pagos os euslos da ligação Beléfn.Macapá, 
ql.ilômetros; considerando-se a rota Belém- via canal. E o que é mais importante é que 
Macapá, via Breves, que é de 660 quilôrne- essa ligação já exiSte na sua quase totalida· 
tros, a distancia se torna menor, aproxima- de, bastando intetligar a bacia do rio Anajás 
damente 200 quilómetros, com a construção com o rio Atuã- conforme já dissemos. 
do canal em linha reta sobre a baia." RedtJ.. Temos· condições, com a hidrovia, de 
zindo, portanto, o tempo de deslocamento fortalecer a nossa economia e, ainda, rever-
em tomo de dez horas. Hoje é feito em vinte ter o processo migratório do homem do inl&-
e quatro horas, e passaria a ser feito em rior para a periferia das grandes cidades, na 
aproximadamente quatorze horas. busca da realização pessoal. Quando vai 

"Segundo ele, certamente, há outros para essas cidades, o caboclo acaba em lave-
modos de se fazer essa ligação. Nenhum las, degradando seus coStumes pelo choque 
deles, porém, teria um efeito tão dinamiza.. cUb.ral que recebe, no convivia com as cornu-' 
dor quanto a aberlura dessa hidrovia, nem, nidades l.lbanas, totalmente antagônicas aos 
tampouco, custos econômioos, sociais e principais valores do homem do interior. 
ecológicos menores. Isso, sem levar em· Para' levar adiante essa plano, porém, 
conta a magnitude e conlJ(exidade dos pro.- na opinião do advogado Franklin Rabelo, 
blemas técnicos que essas outras allernafi.. basta a decisão política. "É necessário um 
vas envolvem. projeto global dos dois governos, prowvel· 

u ___ A dlslância para interligar a bacia dos me~_ asll()(:i<tn® F'ará 1!. 1\mapá..para_itia· 
dois rios, segundo estudos já existentes no billzar um projeto dessa magnitude. Enten· 
ldesP, não chega a 5 ql.ilômetros, conforme demos que devem ser chamados instiltios de 
já afirmamos, para co~etar aquilo que de- desenvolvirnentl, como o ldesp, a UFPA, a 
verá ser a Unha da vida do arqüpélago ma- FCAP e a Unespa, para contrixírem com os 
rajoara. Excluindo essa ligação, as outras oonhecimenlos que dominapl; A cooperaç1kl 
serão obras complementares de engenharia com o Governo do Amapá n!io pode ser des-
hidréuftca, sem desprezar valiosos estudos cartada em hipótese alguma Os dois Estados 
produzidos pela equipe técnica do ldesp. teriam grandes beneficies sociais, tankl com a 
Esse órgão, vale ressaltar, já comprovou a reduçao da dslllncia, quanto com a segl..l'lll-
viabilidade técnica, económica e social das- ça do transporte entre Ma:apá e Belém." 
saaquavia. 

Corroborando essa análise, observa 
que, sequer, os rios teriam que sofrer gran
des dragagens e retificaQ(!es em Set.!S cur
ros ~ conseq~~ ev~~am 
custos mais pesados, na. medida em que 
apenas alguns trechos menores teriam que 
ser relilic;ldos e poucos outros, menos pro-
fundos, precisariam ser dragados, sendo 
empregada a maior parte dos (EICUfSOS ex
clusivamente na abertura do canal. 

Quanto à viabilidade econômica do 
projeto, analisa, ainda, Frandin Rabelo: 
•para se ter uma idéia do que representa 
para a economia dos dois Estados, a dife
rença de percurso equivale a um custo de 
35% entre combustíveis e desgaste de equi
pamenkls de navegação comparada com a 

Dessa forma, Sr. Presidente, através da apre
sentação desta proposta, esperamos poder conlri· 
btir, mais uma vez, para garantir a aceleração do 
desenvolvimento em nossa região. 

Era o que eu linha a dizer, Sr. Presidente. 
(MI.ito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Con
cedo a palavra ao nobre Senador Francelina Perei
ra. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Humber· 
to l.u:ena. 

V. Ex& dispõe de 20 minu!Ds para o seu pro
nunciamento. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMIJB.PB. Pro
m.n:ia o segl.irte discuso.) -Sr. Presiderte, Sr"s e Srs. 
Senadores, ainda ontem ocupou esta lrix.Gl o nobre 
Senador Bemartb Cabral para IJalar robre o mesmo 
tema que hoje é objeto do meu pronunciamento. 
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Praticamente, há um amplo consenso SObre a . . . ãigLÍJias dess8s sejllnl inêenliva<iaS: DevendÔ !em-
necessidade i~riosa de se agilizar a solução da brar, inclusive, COIIIQ disse aql.i, em pronunciamento 
questão agrária, em nosso País. Com efeito, nos a- anterior, que essa situação veio a agravar-se ainda 
limos três meses, particularmente após a triste e mais, por conta, também, dos desassen1amentos a-
vergonhosa chacina de Corumbiara, em RondOnia, limos, provocados pela aluai crise da agricultura. O 
onde 1 o posseiros e 2 policiais morreram, as mobili- quadro levou o Presidente Fernando Henrique Car-
otações dos chamados sem-terra vêm sendo grande doso a ter que ado1ar recentes mudanças na área 
des1aque da mfdia nacional e internacional,, pelo do Ministério da Agricultura- se bem que, como afir-
crescente número de invasões de propriedades rurais. mou o nobre Senador Bernardo Cabral, não seria 

E esses fatos, sem dúvida, vieram aguçar no- apenas a substituição do Presidente do Incra que vi-
vamente a necessidade irretorquível de se fazer ria a mudar fi. situação que aí está no Pais. 
avançar o processo de reforma agrária Tema que Mas, ao nomear o engenheiro agrOnomo, Fran-
vem se arras1ando em nosso País há mais de 40 cisco Graziano, seu secretário particular, para a Pra-
anos, e que está forte e permanentemente incrus1a- sidência do Incra, o Presidente da República não o 
do na raiz mesma de sua crise sócio-econOmica e fez apenas movido pelas pressões das lideranças 
política Tendo sido, especialmente a partir de 1956, sindicais agrárias. Concre1amente, acredito, quis Ira-
com o advento das Ligas Camponeses no Nordeste, zer para o seu controle direto as ações relativas à 
criadas por Francisco Julião, um dos fatores funda- reforma agraria. Com o que demonstrou o seu ine-
mentais da exacerbação política nacional, que cúmi- gável interesse de concretizar sua meta governa-
nau com o Movimento Militar de 1964. mental de assentar 280 mil famllias em quatro anos, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse aguça- buscando de imediato o arrefecimento das tensões 
mento, sem lugar a dúvidas, está plenamente ex- no campo, embora essa mela esteja muito longe de 
presso nos números que ilustram a questão da pos- vir a ser concretizada 
se da terra nos dÕíl5 aluais. Uma< es1alistica de elo- Entretanto, a realidade é que os fatos parecem 
qüência inquestionável, que nos dá conta da exis- suplantar o desejo presidencial. Seu pedido de tré-
tência de 12 milhões de brasileiros, ou seja, uma po- gua aos sem-terra, convenhamos, longe está de ser 
pulação comparável às de Países como a Espanha realmente etendido. E menos porque as lideranças 
e a Holanda, vivendo no campo, sem acesso à terra do MST (Movimento-dos Trabalhadores Rurais Sem-
e, conseqüentemente, sem auferir praticamente ren- Terra) estejam simplesmente imbuídas de um senti-
da alguma. mento sl.Dversívo, mas, sim, porque esse movimen-

Segundo o próprio Ministério da Agricultura, to plasma, hoje em dia, toda a problemática da as-
são 4 milhões e 800 mil farru1ias que se movimen1am trúura fundiária do País, e cataliza um processo ina-
hoje em busca da posse de uma parte dos 81 milhõ- diável de ruptura de uma forte contradição sócio-
as de hec1ares de terras ociosas que possl!iria o econOmica e politica 
nosso Pafs. Constituindo, desse modo, um enorme Tanto, que as próprias Forças Armadas, como 
desafio não apenas para o Governo aluai, mas para ficou claro nas intervenções dos generais Alberto 
toda a sociedade. Cardoso, chefe da Casa MDitar da Presidência da 

Um desafio que, convenhamos, até o presente, República e Cláudio FIQueiredo, chefe do Centro de 
tem sido atacado de formá lenta Pois, ainda de ln1eligência do Exéroito, na Comissão de Relações 
acordo com as informações do Ministério da Agricul- Exteriores e Defesa Nacional, nes1a Casa, se empe-
tura, temos hoje apenas 1 milhão de hec1ares em nham hoje em demonstrar que compreendem o pro-
processo de desapropriação, em todo o País. Ou blema dos sem-terra e, por extensão, da reforma 
seja, tão-somente 1 ,2% do total das terras em ocio- agrária, antes de tudo, como uma grave questão so-
sidade. Encontrando-se espalhadas por todo o Pais cial •• Intervenções que, ademais, serviram positiva-
cerca de 20.521 farrn1ias, que tentam sobrevíver de- mente para desmascarar os setores interessados na 
baixo de barracas de plástico negro, numa precisa e pura e simples repressão aos sem-terra, argumen-
dramática ilustração de sua sorte, em 89 acampa- 1ando com urna supos1a infiltração de guerrilheiros 
mantos provisórios. peruan(]S do chamado Sendero Lumino~. em seu 

Logicamente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Sena- movimento. 
dores, diante desse quadro, não se poderia mesmo Assim, não será um prognóstico agourento, 
esperar outro destecho, senão o explodir de invasõ- mas a cristalina percepção realista dos fatos, dizer 
_ 'lS de terra em todo o território nacional, mesmo que que o problema dos sem-terra deverá continuar num 
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-créséerido ~i para frente. Um exelllJio são aS rã-- · Sá:m, ria· taSe. iniciál de sua indusiriatização.-· Càin 
cantes ações do MST, no Esfado.do Paraná, ou as efei1D, a modernização capitalista do campo brasilei-
do oeste pai.Aisla, em Mirante de Paranapanema, que ro, se fez entre nós em meio a um processo desi-
já estão programadas para mobilizar 5 mil famlias. gual, gradual e combinado, que resultou inevilavei-

Um cenário da mobilizações, Sr. Presidente, mente em urna estrutura heterogênea Mantendo-se, 
Sr"s e Srs. Senadores, que efetivamente não se re- por mui1D tempo, lado a lado, o latifúndio arcaico de 
duz àquelas áreas. Que não se resume ao Sui/Su- unidades capitaliS1as propriamente dilas, numa fia-
deste. Espraia-se por todo o Pais, ganhando em vio- grante contradição que só pôde manter-5e equilibra-
lência e truculência, por parte dos setores collSeMl- da até o rnomen!o em que a referida industrialização 
dores, à mecida que se desenvolve em regiões mais do Pais não se completava. 
atrasadas em tennos econõmicos, e onde, natural- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, enquan-
mente~ ainda pesa a rernanescência de latifúndios to o processo de industrialização se moldava através 
improdutivos, como o Norte e parte do Centro-Oeste da slbstituição de importações, apoiando-se em um 
e, sobretudo, no Nordeste. Não são falsas as noti- se!Dr produtor de bens de produção arcaico e alta-
cias de que fazendeiros voltam a se armar para o mente absoNedor de mão-de-obra, a reforma agrá-
enfrentarnento aos sem-terras, o que nos oferece ria não se traduziu a uma exigência incon!omável 
mais um sério motivo de ~ e de alerta, para a reprodução do nosso novel sistema capitalis-
para que se apresse as medidas de reformulação do ta. O se!Dr industrial cumpria, assim, urna das funçõ-
quadro fundiário do Pais. es básicas da citada reforma, ou seja, absoNia a for-

Claro, que a reforma agrária que hoje se il"f1lÕ& ça de trabalho que era liberada e expulsa do campo, 
já não é mais aquela reivindicação romanticamente através da desestruturação do complexo rural ante-
. revolucionária da década de 60, em que a distribui- rior. E a crise agrária só viria à tona quando conjun-
ção de terras se apresentava come) a ooica solução. turalmente a taxa de investimen!D declinasse. .. 
Hoje em cfra, passados 30 anos, a transformação ca- Mas, à medida que, ao fado da modernização 
pitalista do nosso campo, particularmente no SulfSu- capitalista do campo, o processo de industrialização 
deste e CentnK>este, é urna realidade insofismável, propiciava a ·modernização da indústria pesada, 
sendo impossível i~inl!Mle a volta da exploração colllJietada na década de 70, a questão agrária pas-
agrlcola tradicional, corno base modular da produ- sava a ser permanente, exigindo urna rápida produ-
ção do se!Dr primário. ção. De modo que a retõrrna da estrutura fundiária é 

Não obstante. corno cfrsse em recente entrevis- hoje uma condição fundamental para que se possa 
ta o Economista e Professor Celso Furtado, o fa!D realmente sustentar o próprio avanço do capitalismo 
de o Brasil não ter fei!D ainda a sua reforma agrária, em nosso Pais. E, mais ainda, agora, no rnomen!D 
coloca hoje o nosso Pais diante de uma enorme ãfi- em que inserimos na chamada globalização da eco-
cuidada para efetivar o seu processo de verdadeira nomia mundial, temos que fazê-lo com um mercado 
modernização. Diferentemente de palses corno o Ja- interno cada vez mais fortalecido, sob pena de nos 
pão ou mais recentemente a Coréia do Sul, que de- colocannos num plano que alguns economistas de-
senvolveram providencialmente, a seu tempo, as nominarn hoje de "inserção subdesenvolvida'. 
pertinentes reformas agrárias, que lhes deram o ne- A solução contudo não poderia ser, evidente-
cessário suporte para o crescimenkl dos seus mer- mente. a mera recomposição da economia campo-
cados internos. capacitando-os aos papéis significa- nesa tradicional. Estamos hoje na era do agribusi-
tivos que hoje d~~ham na economia mundial. ness. Ou seja, trata-5e, agora, por um lado, de se 
Sem deixar de mencionar os paf8ef capitalistas tra- promover o desenvolvimento do capitalista no cam.. 
dicionais, cujas revoluç6es burguesas partiram em- po. O que determina a necessidade de incentivar o 
basadas obviamente nas transformações radicais de uso capitalista da terra, desestimulando a rnanuten-
suas estruturas ft.rldiárias e de suas relaçOes de ção do latifúndio improdutivo e anacrOnico, calcado 
produção, ao suplantarem o velho feudalismo. no uso especulativo da terra e na continuação dos 

Evidentemente, não nos deve passar desper- antigos esquemas de comercialização. E, por outo 
cabido que esta reforma é, com efeito, um dos requi- lado, a necessidade de se reestruturar o nosso com-
silos do desenvoMmento capitalista no Brasil. Mas o plexo rural sob formas novas. 
nosso capitalismo, ao contrário dos processos linea- Sem dúvida, um verdadeiro desafio à criativida-
res com que se desenvolveu em outros países, de dos Governos que se seguirão daqui para diante 

. pôde, por condições estruturais peculiares, dispen- e seus planejadores. Mas o desafio que, quer se 
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queira ou nãÔ, Ó próprlo MovlÍilenlll dOs sem:. Terra 
já está mostrando ser passivei de ser enfrentado, à 
medida que tem buscado justamente o caminho dila
do por essa realidade do campo, ao organizar-5e ba
sicamente na forma de uma grande empresa coope
rativa 

Contudo, seria ingenuidade não pen:eber que 
as relações de assalariamento do campo, à medida 
que avança a produção agrfcola para o mercado, 
com o crescimento da capitalização do selllr, tende
rão inevitavelmente a ser generalizadas. E, não ha
vendo, por enquanlll, recursos suficientes para que 
se processem, de imedialll, lodos os assentamentos 
que se fazem necessários, toma-se imperioso que 
se encontrem rapidamente soluc;ões temporárias. 
Formas de desapropriação que permitam às tamrlias 
do campo, sobretudo pela perspectiva de crescimen
to do exército dos chamados bóias-frias, a possibili
dade de uma gleba que lhes propicie t.ma produção 
de autoconsLmO complementar. O que faz com que 
a própria reforma agrária se interpenetre com um 
processo amplo de reforma urbana. E, neste ponto, 
lembro-me bem, de uma certa feita, quando nesta 
Casa, falava o saudoso Senador Pompeu de Sousa 
sobre o assunto. E, ao lhe apartear, ouvia eu de S. 
~uma assertiva que ainda ontem, também, estava 
presente no discurso do Senador Bernardo Cabral. 

Dizia, naquela época, Pompeu de Sousa: "De 
tanfo se demorar a fazer a reforma agrária no Brasil, 
hoje a reforma urbana é mais grave do que a refor
ma agrária". Justamente porque os contingentes de 
sem-terra, que foram marginalizados do processo do 
desenvolvimento econômico no campo, não tiveram 
outro caminho senão ir em direção de cidades e for
mar as populações das periferias das nossas gran
des metrópoles. 

O Sr. Bernardo Cabral- Pennite V.~ t.m 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o nobre 
Senador Bernardo Cabral. 

O Sr. Bernardo Cabral - Eminente Senador 
Humberto Lucena, é claro que quem está a acompa
nhar o seu discurso de logo verifica a densidade de 
que ele é forrado. No fundo, V. ExA demonstra aquilo 
que eu dizia ontem sobre a interpenetração do pro
cesso de refonna agrária com a reforma urbana. V. 
~ aborda o tratamenlll espectjativo da terra e diz 
muilll bem que devemos encontrar soluções racio
nais. Esse é o tema posfo ao debate. Para V. Ex", 
que tem a autoridade de quem foi Presidente da 
Casa, que não está em seu primeiro mandato, que 
exerceu o mandalll de Deputado Federal - periodo 

em que tive a honra de sér· seu CÔmpanheiro, nos 
idos de 67 - quero não apenas falar de meus cum
primenllls neste aparte, Senador Humberto Lucena, 
mas também reconhecer que este é um assunto so
bre o qual o Congresso Nacional não pode e não 
deve omitir-5e. A gravidade é tão grande que, se 
ainda me sobrar tempo nesta tarde, voltarei à tribuna 
para abordá-lo, mas não me sentiria bem coinigo 
mesmo se não registrasse a altitude. do seu pronun
ciamenlo. Praza aos céus que o Governo esteja a 
recolher, pela sua assessoria parlamentar respecti
v~. a contribuição que o Senado e, tenho cérteza, a 
Çãmara estão trazendo na abordagem· desse pro
nunciamento. A matéria é tão grave que V. ExA não 
deixou de oc~ a tribLna para dela tratar. Peço 
que me associe a suas palavras nesta tarde em que, 
lamentavelmente, não está o plenário, como deveria, 
prenhe de Senadores para ouvi-lo. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço, no
bre Senador Bernardo Cabral. V.~. também com 
muita honra para mim, era meu companheiro de Câ
mara dos Deputados nos idos da nossa História 
quando eclodiu o grande movimento pela reforma 
agrária, no Brasil. Sabe V. ~o que foram as IJ9as 
Camponesas no Nordeste, criadas do gênio inventi
vo de Francisco Jüoão, meu aparentado, de quem sou 
aproximado, inclusive, nas minhas relações p c s s Jais. 

Deputado Federal, naquela época ainda bem 
jovem, pude acompru:~har, de perkl, o desenrolar dos 
acontecimenlos no meu Estado e pude inclusive ver 
até ondé chegava o confronto. Tovemos várias mor
tes entre trabalhadores rurais e proprietários, e temo 
que, se o Governo não estiver atento- V. Exª- admi
tiu isso ontem - esse quadro possa voltar a se insta
lar no Pars. Os proprietários já anunciaram a forma
ção de uma milícia e os sem-terra não arredam o pé 
das ·propriedades que invadiram. Resta saber até 
onde vamos chegar se não houver uma intervenção, 
a tempo e hora, do Governo não para reprimir, mas 
para fazer justiça e, sobretudo, dar trabalho a quem 
precisa. · 

Tivemos heróis e mártires, na luta pela terra no 
Nordeste, particúarmente no meu Estado. Tlliemos 
por exemplo, o caso de Pedro Fazendeiro e do cha
mado Nêgo Fltla, dois que desapareceram, que 
morreram, embora não se saiba até hoje onde seus 
corpos foram enterrados. Já recebi, inclusive, pedi
dos para incluí-los no rol daqueles que serão favore
cidos pelo projelo de lei do Governo que indeniza fa
mílias de desaparecidos. Dentro de poucos dias, 
devo requerer ao Senado a inserção, em seus 
Anais, de um magnífico artigo do Padre Francisco 
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Ferreira-Nóbrega: "dueremos Ft.Da". que nadÚnais gerado trabalho escravo ou situações de-trabalho 
é· do que uma homenagem a um desses mártires degradantes. Ou ainda o que está sendo estudado 
anónimos, na grande lula pela terra no Nordeste e pelo Governo, com base no art 243 da Constituiçao, 
na Parruba que visa a expropriação de cerca de 500 latifúndios 

Mais recentemente, tivemos o assassinato da improdutivos no Norte e no Centro-Oeste que esta-
grande líder camponesa Margarida Alves, que por riam sendo usados pelo narco!ráfico como ponto de 
tanto tempo não foi esclarecido, mas agora a polícia passagem de drogas ou até mesmo para montagem 
da Parruba jun1amente com a Polícia Federal conse- de laboralórios de refino de cocaína 
guiram prender o principai suspeito. No entanto, todas essas iniciativas implicam, 

Volto a minhas considerações, Sr. Presidente: como é óbvio, suporte financeiro do seiOr pCblico 
como bem diz o novo Presidente do Incra, Sr. Fran- para que elas se concretizem. Esse fato, por sua 
cisco Graziano, não se resolve o problema de 12 mi- vez, nos leva a analisar o próprio modelo de estabili-
lhões de pessoas que vivem no campo, dando tena zação econ6mica - ora em curso no Pafs - que está 
para alguns milhares de rammas. O problema, para a exigir, urgentemente, a manutenção do necessário 
usar suas próprias palavras, é levá-las à cidadania, eqLillbrio fiscal, o que, não tendo sido ainda raseM-
sendo essa realmente uma tarefa não apenas da- do, tem determinado uma notória fimitação de recur-
quela instituição, mas do Governo como um IOdo ou, sos, inclusive para as ações de assen1amen!os dos 
melhor ainda, uma realização do conjunto de toda a sem-tena. 
sociedade, como ãJSse antes. Pois, com efeito, segundo se informa, o Gover-

Assim, ao lado das mudanças institucionais ne- no Federal tem hoje mais de R$1 bilhão destinados à 
cessárias à agilização dos assentamentos que impli- refonna agrária no Orçamento deste ano, sendo que 
carn em fortalecimento político do Incra, é preciso concretamente teriam sido liberados até agora sim-
compreender que o processo da reforma agrária tem plesmente R$32 milhões. Numa demonslração de 
uma amplitude muito maior; é preciso compreender que, a par de se tomarem todas as medidas antes 
ainda que incide na questão problemas de cunho ju- referidas, é preciso que se consiga resolver urgente-
rídico que estão a demandar urgente ação do Poder mente a questão do ajuste fiscal do setor público. O 
Legislativo no tocante à regulamentação elos proce- que nos leva a sentir mais fortemente ainda a oeces-
dimentos relativos à desapropriação de imóveis ru- sidade de que se avance com mais rapidez no pro-
rais por interesse social que, de modo progressista, cesso das refonnas fiscal-tributária e patrimonial, em 
a Constituição de 88 em boa hora estabeleceu. parfiruar, para que o Governo possa pensar real-

Isso logicamente é fundamental para que os mente em deflagrar uma verdadeira reestruturação 
processos não pennaneçam longamente emperra- fuldiária no País. 
dos no Judiciário, e se apressem as emissões cfe Sem recursos fiscais, Sr. Presidente, o que se 
posse, e implica necessariamente a mod'dicação da tem feito é lançar mão dos chamados Tí!Uos da Df-
lei do rito sumário, bem como outras mudanças na vida Agrária, que sofreram deságio e que se trans-
ãrea jurídica, envolvendo os Códigos Penal e CMI fonnaram em instrumentos pouco adequados - por-
que redundem em melhor adequação do aparam ju- que moedas podres - da privatização das empresas 
rídico à nova realidade no campo brasileiro, o que estatais. Tenho conhecimento, por exemplo, de que 
deverá levar à elaboração de pertinente emenda no caso, Usiminas: houve quem comprasse ITlllhares 
constitucional que o Congresso, sem dúvida, terá e milhares de ações daquela companhia es!atal elo 
que apreciar brevemente. setor siderúrgico a preço de banana, utilizando re-

Porém, como está claro, essas são medidas cursos provenientes qos Títulos da Dívida Agrária, 
que demandarão um ceriO tempo para sua real efeti- com um deságio de mais de 60% 
vação, sendo, portanto, necessárias outras ações de Re1Dmo o que dizia. Mas enquanto isso não 
caráter mais imediato para se tentar solucionar o acontece, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 
problema disponibilidade agrária de terras para a de- não há como evitar que os sem-lena se mobilizem, 
sapropriação. Nesse sentido, Sr"s e Srs. Senadores, determinando, às suas próprias custas, as bases 
são extremamente importantes as iniciativas de efi- dessa reestruturação. De modo que se nos ii'Jl)Õe, 
cácia e objelivos mais concretos, como, por exem- como atitude sábia e adequada aos novos tempos, a 
pio, o projeiO de lei do nobre Senador RoberiO Freire necessidade urgente de empreendermos o verdadei-
que dispõe sobre a desapropriação para reforma ro mutirão nacional, de toda a sociedade, para que 
agrária das tenas onde se sabe existir ainda o fami- se resolva a questão agrária 
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Implica isso dizer que é imperioso um amplo o SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Sr. Presidefl-
debate sobre o assun1D. Um debate que congregue te, peço a pa1avm pau uma COITUlicação inadiável 
todos os segmentos da sociedade, despido dos tra- O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con-
dicionais ranças ideológicos, ainda supervenientes cedo a palavra ao Senador José Rober1o Arruda, por 
na discussão do tema, e tendo como pon1o central a 5 minutos, para uma comunicação inadiável. 
sua real significação eoonõmica e social. Para que O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. 
se OO!lllreenda o falO histórico e inexorável de que Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) -
as contradições de uma sociedade marcada por um Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, hoje pela ma-
forte dualismo, is1o é, uma sociedade em que formas nhã o Presidente da Comissão de Obras Inacabadas 
atrasadas continuam a conviver com formas moder- do Senado, Senador . Carlos Wilson, entregou ao 
nas, em crescente ascensão, como é o nosso caso, Presidente da Comissão Mista de Orçamen1o do 
jâ se encontram definitivamente maduras para sua Congresso Nacional, que neste momen1o preside a 
solução. E que esse sal10 dialético depende hoje sessão do Senado Federal, o l'eSUtado do relatório 
fundamentalmente da nossa capacidade de resolver preliminar daquela Comissão. 
essa lacuna, não mais concebível, que é a falta de Penso ser importante, aproveitando a presença 
uma verdadeira reforma agrária aqui dos Senadores Carlos Wilson ·e Renan Calhei-

. Assim, Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, ros, destacar para os colegas Senadores que das 
todos, os industriais, os comerciantes e os empresâ- mais de 3 mil obras inacabadas do Brasil a Comis-
rios do se1Dr de serviços, assim como os trabalhado- sao de Obras Inacabadas registrou que pouco mais 
res urbanos, os funcionários plblioos, os intelec- de cem obras devem merecer prioridade absoluta na 
tuais, e sobretudo nós, Parlamentares, temos de en- alocação de recursos por parte do Governo e do 
cetar hoje uma nova campanha por essa reforma Congresso, para que possam ser concluídas. 
Ela nao é tao-somente parte de uma ampla política E há um detalhe interessante, Sr. Presidente, 
que determine o ótimo aproveitamen10 das terras Sr% e Srs. Senadores. Mui1o se tem falado no des-
produtivas, bem como parcela de uma política de perdício de recursos nas obras p(blicas brasileiras, 
rendas e de geração de 911llregos. É, mui1o mais do que se tem manifestado, sobretudo, em obras que 
que isso, o verdadeiro resgate da cidadania de mi- são paralisadas, nos reajustamen10s - que normal-

·lhões de seres que compõem um enorme exérci1o mente levam essas obras a valores mui1D maiores 
de desvalidos, que, infelizmente, povoam nossos que os iniciais -, E! em uma série de outros artifícios, 
campos e também nossas cidades. Um resgate que que, contemplados na legislação brasileira, abrem 
inexoravelmente significa a própria garantia de po- portas imensas às fra~ e aos faturamen1os inde-
dermos nos constituir de modo real em uma Nação vidas na maioria das obras públicas. 
!;oberana, próspera e justa para com seus filhos. É 0 caso, por exemplo - e essa OOiiStalação é 

Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero clara no relatório preliminar apresentado pelo Senador 
crer que a realização de uma verdadeira reforma Casildo Maldaner -, de várias obras, no Brasil, que, 
agrária no País, com vistas a ampliar a nossa eco- ainda que paralisadas, consomem recursos maiores 
nomia de mercado, aumentando o poder de OO!lllra do que aqueles necessârios para as suas conclusões. 
dos brasileiros, sobretudo daqueles milhões que es- Hã determinados casos incríveis. No Rio de Ja-
tao marginalizados no interior, possa vir a ser <I oon- neiro, por exemplo, visitamos a obra de um hospital 
trário do que foi antes. Nos idos de 1960 a 1964, ti- em Queimados. A menos de doisquilõmetros de dis-
vemos um grande movimento pela reforma agrária, tancia dessa obra há um outro hospital inacabado, e 
mas o que se viu entao foi que os conservadores de- os recursos consumidos nesses dois hospitais da-
ram àquela luta um carâter subversivo, o que justifi- riam para que um deles estivesse concluído, equipa-
rou, inclusive, o golpe militar de 1964. do e funcionando. No entan10, com a mesma soma 

Agora, nao. As próprias Forças Armadas estão de recursos, nós temos, na verdade, duas estruturas 
OO!lllreendendo a necessidade e a urgência da re- de concreto abandonadas e sendo corroídas pelos 
forma agrária E certamente ajudarão, naquilo que fa10res climâtioos normais. 
lhes for possível, para que, ao contrário dos anos Ora, o Congresso Nacional, quando aprovou a 
60, nos tempos aluais, com uma reforma agrária LDO, também aprovou um dispositivo que determi-
bem feita e bem dirigida, possamos, afinal, consolidar, nava ao Poder Executivo que desse prioridade à 
definitivamente, o regime democrático em nosso País. conclusão de obras inacabadas antes de se inicia-

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. rem novas obras. 
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A proposta do ~ecutivo encamíniiãda ao~C00:. vêis. nem senipre pi:tJiicOs, à eSpera-de eventuaiS 
gresso Nacional para o Orçamento de 96, mLito pro- emendas ao Orçamen1o de 1996. Pior: inde-
vavelmente por não ter ainda um diagnóstico claro pendente do tipo de interesse que motiva essa ou 
do perfil das obras inacabadas, não contém, em sua aquela emenda, o Partamenlar, consciente ou i'l-
maior parte, recursos para que essas obras sejam conscientemente, elabora emendas individuais que, 
concluídas. na sua grande maioria, vão verdadeiramente dilapi-

Vindo . a proposta de Orçamen1o de 96 para o dar os recursos públicos. Além disso, ao fazer com 
Congresso, não é possível que o próprio CongresljO, que o Orçamento seja pulverizado, essas emendas 
que aprovou a LDO, desconheça o que aprovou: i:lificilmente conseguem a liberação dos recursos 
que é prioridade absoluta a conclloiSão de obras ina- que solicitam. E quando conseguem, dilapidam - re-
cabadas em relação a eventuais novas obras. pilo - os recLfSOS públicos. 

E aí eu tomaria a liberdade de pedir a atenção Apelo, Sr. Presidente, para que todos os Parla-
do Sr. Presidente e dos Srs. Senadores: a Comissão manteres, em relação ao Orçamento de 1996, 
de Obras Inacabadas, presidida pelo Senador car- abram mão das suas emendas individuais para privi-
los Wilson e cujo Rela10r é o Senador Casildo Mal- legiar as emendas coletivas. Qual o méri10 das 
daner, apresen10u hoje ao Senador Renan Calhei- emendas colelivas? t que, para terem a aprovação 
ros, Presidente da Comissão Mista de Orçamento, e de 314 da Bancacla, como prevê o Regimen10, nor-
ao Deputado lberê Ferreira, que é o Relator, uma re- malrnente atendem ao interesse público, acima de 
lação bastante reduzida, e por isso mesmo objeliva, divergências partidárias, de diferenças ideológicas 
de pouco mais de cem obras que necessitam, para de qualquer ordem. . 
conclusão, de recursos da ordem de R$2 bilhões, Ora, se vivemos um momen10 de aper10 fiscal; 
pouco mais de 20% dos recursos disponlveis para se não conseguimos em 1995 cumprir os números 
investimentos no Orçamento de 96. do orçamen10; se. em 1996 temos poucos recursos 

Faço dois registras. Primeiro, a' meu ver, a eo- previs10s no Orçamen1o para investimentos, é de 
missão Mista de Orçamento, obedecendo a um dis- bom senso que o Congresso Nacional dê demons-
posilivo da LDO aprovado pelo Congresso Nacional, tração de seriedade à sociedade brasileira, não pul-
efelivamente deve dar prioridade à conclusão des- verizando emendas, não piJverizando recursos que 
sas obras inacabadas em relação a qualquer outro eventualmente podem atender a um ou outro inte-
novo invel>timen10. Vale ressaltar que essa relação resse politico regional especifico ou a interesses i'l-
de pouco mais de cem obras não foi elaborada pelos clusive implblicáveis, que não atendem ao interesse 
membros da Comissão de Obras Inacabadas; foram maior da sociedade. As emendas coletivas, ao coo-
ouvidos os Governadores de Estado, os Parlamenta- trário, passam por um processo de discussão, razão 
res de todas as regiões, os Ministros de Estado. Tra- pela qual concentram recursos exatemente para os 
ta-se, portanto, de um consenso em tomo de quais poucos proje10s que já mereceram investimen10s 
seriam as obras que mais prejuízo têm trazido ao vu~osos do Estado ou da União. 
Governo em função de estarem paralisadas. Mais do Por essa razão, Sr. Presidente, o trabalho da 
que isso: são as obras mais necessárias à popula- Comissão de Obras Inacabadas, depois de 90 dias 
ção de cada uma das Unida\fes da Federação. de viagem, de trabalhos incansáveis, meritórios, por 

Sr. Presidente - que, neste momen1o, preside a parte não só do Presidante, Senador Carlos Wilson, 
Mesa do Senado, além de presidir a Comissão Mista como do Relator, Senador Casildo Maldaner, e de 
de Orçamento-, registro uma posição pessoal e faço todos os Membros da Comissão, dos funcionários 
um apelo: não farei emenda individual ao Orçamento do Tnbunal de Corrtas da União e do Senado Fede-
de 96 e apelo à Comissão de Orçamento para que ral, não pode merecer o caminho das gavetas e das 
mantenha o posicionamen1o segundo 0 qual as prateleiras dos gabinetes do Congresso Nacional. 
emendas colelivas, de bancaclas, as emendas de in- r:· preciso que o resultado dos trabalhos dessa 
teresse regional devem ter prioridade em relação às Comissão seja, de falo, levado em consideração, 
eventuais emendas individuais. Mais do que isso - pelo caminho da apresentação de emendas coleti-
faço um alerta sério: os velhos costumes, que duran- vas dos Parlamentares de cada Unidade da Federa-
te algum tempo macularam a imagem do Congresso ção, que finalmente receberão a aprovação· da Cc-
Nacional, voltam a circular pelos seus corredores; missão Mista de Orçamento. 
batem às portas dos gabinetes dos Senadores e De- Se isso ocorrer, primeiro estaremos mudando a 

• pulados os mesmos interesses nem sempre norniná- c~ra deste Pais no sentido de que novas obras 
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não devem ser iniciadas aiiiés de ..Oncfurdas a8 pa- éspúrkiS; coilquiStac!oo c:Oín o pO!ler econômico, ao 
ralisadas; segundo, eslaremos fazendo aproveit'o- arrepio da lei e da ética e, o que é pior, em muilos 
manto racional dos poucos recursos de investimen- cases -::or:!sssadamente, em troca de favores. 
tos previstos para o exercfcio de 1996; terceiro, ;;; Falo muito à vontade, Sr. Presidente, e creio 
Comissão Mista de Orçamento não estará cometen- que o Senador Bernardo Cabral também - certamen-
do erros anteriores, equfvocos antariores, que man- te muitos outros neste Senado. Mas me refiro ape-
charam a imagem do Congresso Nacional. Não se nas ao Senador Bernardo Cabral, porque é do meu 
deve - repito - pulverizar recursos do Orçamento Estado e fez uma campanha para o Senado medes-
para obras que não poderão ser concluldas. ta - e a minha, eu diria, paupérrima, Senador. En-

É esse o apelo e o registro que queria registrar, frentamos adversários muito bem amparados finan-
Sr. Presidente. Muito obrigado. ceiramente. Entretando, como prova de que o poder 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Con- econômico nem sempre é fator decisivo, aqui esta-
cedo a palavra a Senadora Benecflla da Silva. (Pausa) mos nós neste plenário, Senador. 

Concedo a palavra, por permuta com o Sena- Todavia, o financiamento em si não é o mais 
dor Eduardo $uplicy, ao Senador Jefferson Péres. V. importanta. Já é lamentável que muitos conquistem 
Ex2 cispõe de 20 minu!Ds. mandatos à custa de muito dinheiro; o pior - eu dizia 

O SR. JEFFERSON PERES (PSDB-AM. Pro- e repito - é o que se faz em troca disso, Senador 
nuncia o seguinta discurso. Sem revisão do orador.) Bernardo Cabral, confessadamenta. 
- Sr. Presidenta, Sr"s e Srs. Senadores, falo para um O jornal revela nomes que omitirei em respeito 
. cenário de velório. É até bom que isso aconteça. às ausências. Mas é de estarrecer que um Deputado 
p<irque, dessa forma, podemos mostrar que nossos que garantiu dotações orçamentárias para a constru-
costumes não mudaram muito. lnstiüu-se neste ção de detarrninada rodovia, ligada a uma empresa 
País a figura do "feriadão". É o segundo neste se- que· financiou sua campanha oficialmenta, declare à 
mestre. O primeiro, com meu protesto, acontaceu Folha de S. Paulo que recebeu a doação com cari-
em setambro; o segl.lldo, agora; virão mais dois nho, que não Iam nada do que se arrepender e que 
pela frente. O Senado Federal tem matérias impor- não fez nada de errado. 
tantas, importantíssimas, para :votar, e estamos aqui, Outro Deputado colocou emenda no Orçamen-
em plena quarta-feira, com uma dúzia de Senadores. to beneficiando uma obra construída por uma em-

Mas não é exatamente sobre isso que vou fa- presa da qual é sócio. E usou, em outro jornal, a se-
lar, Sr. Presidenta. Subi a esta trilula para registrar guinta expressão- não sei se por ingenuidade ou se 
matéria plillicada pela Folha de S. Paulo, de do- por cinismo: 'Mas que Pafs é este, meu Deus, em 
mingo passado, a respeito do financiamento de cam- que não posso colocar no Orçamento uma emenda 
panhas eleitorais. A reportagem fala o que todos se- que . beneficia minha própria empreiteira?l" Não sei 
bem, ou suspeitam, mas o faz baseada em números onde está a Câmara de Deputados que não inicia 
fornecidos pelo Tribl.llal Superior Bejloral. um processo de cassação de mandato por falta de 

Trata-59 de dados dos gastos de campanha de decoro parlamentar! Isso é uma confissão pública de 
13 Estados da Federação, remetidos oficialmenta ao algo extremamenta antiético; e nada acontece a 
Tribunal Superior Eleitoral. Catorze Estados ficaram esse Parlamentar. 
de fora, inclusive e infelizmerite, o meu, o Estado do O Sr. Eduardo SUpllcy - Perm~e-me V. Ex" 
Amazonas. SegU11!jos esses dados, foram gastos - um aparte? 
oficialmente, repilo - R$91,4 milhões. Declarados. O SR. JEFFERSON PERES - Ouço o aparte 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, segundo o jor- do nobre Senador Eduardo Suplicy. 
nal Folha da S. Paulo, um tesoureiro de campanha, o sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador 
que não quis se identificar, declarou ao jornal que Jefferson Péres, primeiro, goslaria de cumprimentá-
esse valor tem que ser mútiplicado por três. Ternos, lo por trazer esse assunto à tribuna do Senado. Era 
portanto, gasto nas ütimas eleiçeies R$91 milhões, também minha intenção hoje registrar, como um do-
expressos em bOnus eleitorais, de acordo com a lei, e cumento extremamenta importante, esse caderno 
mais provavelmente US$180 milhões- os 180 mlhões "Beição S/ A", plillicado pela Folha de S. Paulo de 
foram pagos em dólares pelo caixa 2 das empresas. domingo, s de outubro, onde se releva como emprei-

Esse é o retrato de uma democracia que deixa !eiras, bancos, empresas privadas financiam as 
muito a desejar, porque demonstra claramenta que, campanhas eleitorais. V. Ex2, com razão, aponta 

. neste Pais, mutos mandatos, talvez a maioria, são procedimentos éticos de companheiros nossos, no 
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Congresso Nacional, que merecem maior reflexão. 
Considero importante que lodos nós, os oiterrta e um 
Senadores e os quinhen1os e treze Depulados, ve
nhamos a refletir melhor sobre o que aqui es1á. Em 
primeiro lugar, há que se cumprimerrtar a Folha de 
S. Paulo pelo trabalho realizado. Tenho defendido 
que a revelação dos contribuintes das diversas cam
panhas eleitorais deve acontecer ao longo da pró
pria campanha. lslo que aqui está revelado com 
maior detalhe um ano depois das eleições teria sido 
muito mais adequado se .tivesse sido revelado nos 
meses de agosto, seiembro e antes de 3 de outubro 
de 1994, para que os eleitores pudessem saber a 
natureza das campanhas eleitorais. Em seguldo kf. 
gar, há que se ter critérios màis adequados para li
mitar o quanto uma empresa com extraordinário po
der econômico pode contribuir para campanhas de 
determinados candidalos ou partidos politicas, para 
que não se concentre a pressão econômica da for
ma corno hoje ocorre. Em tercêiro lugar, V. Exf. 
aponta, com razão, que ferem o decoro parfamerrtar 
aqueles que aceHam conlribuiQOes tão significativas 
de 911l>resas privadas que têm por objetivo a acu
mulação de capital, a realização de lucro, que fome
cem recursos para campanhas de determinados 
cancfldatos para depois solicitar que tais candidatos, 
uma vez eleitos deputados federais ou senadores, 
venham a agir em função dos interesses dessas em
presas privadas. Acho que aqui há um conflito sobre 
a natureza da função Jl(illica, da função do parla
mentar, e isso merece ser discutido. Sobre este as
sunto, em especial, acredito que o Deputado Rober
to Magalhães, que foi o Relator da Comissão Parla
mentar de Inquérito, traz uma sugestão muito impor
tante e relevante, plbficada ontem na Folha de S. 
Paulo e hoje objeto de editorial do jornal, qual seja, 
a de estabelecer em lei que o pariamentar que tiver 
Sido ajudado financeiramente por determinada em
presa fique impedido de incluir no Orçamento emen- · 
das que beneficiem diretan1ente essa empresa ou 
grupo econômico. Parece-me extremamente saudá
vel a proposição do Deputado Roberto Magalhães. 
E, finalmente, Senador Jefferson Péres, V. Exf. deu 
parecer favorável ·à proposta que encaminhei neste 
Senado Federal no sentido de os suplentes de Se
nadores serem também efeitos diretarnente. V. Exf. 
inclusive aperfeiçoou o projeto ao propor que cada 
candidato ao Senado tenha, no máximo, quatro su
plentes, devendo .os eleitores escolher, dentre os 
quatro suplentes, até o n(lmero de quatro, qual deva 
ser o primeiro e o segundo suplente respectivamen
te. Dessa forma, o eleitor estará escolhendo cons-

cientemente o s~ente. Porque, nessa reportagem, 
também encontramos um outro aSpecto que merece 
a nossa reflexão: candidatos a suplente não partici
pam propriamente, diretamente da campanha eleito
ral, porque não são votados, mas se tomam grandes 
financiadores das campanhas dos titulares ou de 
seus partidos. Ora, houve época em nosso Pais e 
em outros palses em que somente aqueles que 
eram donos de propriedades tinham o direito de ser 
efeitos e de ser eleitores. O progresso da democra
cia, a consciência democrática dos povos fez com 
que todas as pessoas pudessem exercer o direito, 
primeiro, de serem eleitas e, segundo, de ParticiPa
.rem de eleições. A democracia, como o" governo do 
povo, pelo povo e para o povo, s6 faz sentido na 
meãlda em que cada cidadão de nosso Pais possa 
estar em igualdade de condições, influenciando a 
escolha e as decisões de nossos governantes. Para 
que se consiga atingir tal objetivo, é necessário que 
itão -haja abuso do poder econôrnico. Sobre isso, a 
eleição direta dos suplentes de Senadores constitui 
um passo para aperfeiçoar essa sistemática. V. Ex", 
Senador Jefferson Péres, emitiu parecer favorável a 
este Projeto, e foi proposto que a Comissão que es
tuda a reforma partidária tivesse o prazo de 30 dias 
para exame desse assunto. Corno até agora nao foi 
ainda emitido o parecer, avalio que seja o caso de 
hoje alertarmos a referida Comissão para o falo de o 
prazo estar se esgotarldo. Se o parecer não for en
viado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia até a próxima térça-feira, seria o caso de solici
tarmos ·a delileração sobre esta matéria o quanto 
antes. Cumprimento V. Ex&, sugerindo, Senador Jef
ferson Péres, que requeira a inscrição, nos Anais do 
Senado, do caderno que V. Ex& comenta. 

O SR. JEFFERSON PERES - Muito obrigado, 
Senador Eduardo Suplicy, pelo seu aparte. V. Exf. 
pode fazê-lo com Ioda a tranqOilidade, porque tem 
uma trajetflria politica que honra a vida pCillica do 
seu Estado e do Pais. 

Quanto à sua sugestão, está aceita. Emiti pare
cer favorável ao seu Projeto, o qual extingue a in
dústria do suplente neste Pafs, que faz com que su
plentes que não receberam um voto e, literalmente, 
compraram a suplência tenham assento na mais alta 
Casa do Parlamento desta Nação. , 

Vou requerer que o Projetl volte à Comissão, 
Senador Eduardo Supficy. 

O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex!' 
um aparte? 

O SR. JEFFERSON PERES - Tem V. Ex!' o 
aparte, Senador Bernardo Csbral. 
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o ·sr. Bérnaidõ Cãbra1 - sénac1or Jefferson ' o sfl. PJteS,D:2N'Í"E <Léi:io Alcântara} - V.. Exi. -
Péres, em primeiro lugar, . quero ressaltar que a pode conceder o aparte. Em seguida, convicl_o o Se-
abOrdagem de V. Exi. sobre a matéria publicada pela nador José Eduardo Outra para assumir a Presidên-
Folha de S. Paulo traz ao debate um dos assunlcs cia, porque eslou inscrilo como orador para suceder 
mais perniciosos da politica brasileira. Não acredito, o Senador Jefferson Peres. 
Senador Jefferson Péres, em caridades que se ven- o Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador 
dem ou em bondades que se compram. Por isso Jefferson Péres, queria apenas parabenizar v. Ex• 
mesmo, quando V. ExA registrou a nossa CSJlllSnha por esse pronunciamento, que traz à discussão um 
pobre - a de V. Exi. talve~ ainda mais do que a mi- assunto que deveria merecer uma atenção mais 
nha -, um ponto ficou em comum: o poder econOmi- aprofundada desta Casa: até que ponto o poder eco-
co que se abateu sobre as nossas CSJlllS"has, a de nOmico vem trazendo e poderã trazer ainda mais 
V. Exã e a minha- que agora vemos retratado nessa distorções profundas em nossa democracia? Duran-
reportagem -, dã bem a idéia de quanto a ética e a te esse perfodo de menos de um ano de convivên-
moral são desrespeitadas nas CSJlllS"has politicas. cia, tive oportunidade de constatar e registrar a pro-
Veja V. ExA o problema do suplente. Tenho a honra funda admiração que tenho por V. Exã, que, sendo 
de ter como primeiro suplente um colega meu de tur- um Parlamentar da base governista, nunca tem dei-
ma na Faculdade de Direito, que exerceu três man- xado de registrar e de se manifestar com relação ao 
datos de Deputado Federal com ITllita dignidade, foi que temos chamado de ética na politica. V. Exª se 
Senador Constituinte, é filho de um Desembalgador manifestou particulannente com respeito a algumas 
e um cidadão de poucos recursos financeiros. Digo emendas à lei eleitoral, inclusive semelhantes a 
que tenho honra de tê-lo como suplente, porque emendas que apresentei, no sentido de se evitar 
esse cidadão se chama Leopoldo Péres e é seu ir- essa pmmisClidade, um maior peso do poder. eco-
mão de sangue. Portamo, V. ExA sabe muito bem da nOmico em nossa democracia. Infelizmente, algu-
valia que represente isso para mim. E o segundo su- mas dessas emendas que foram acatadas pelo Re-
plante é um Jliz aposentado, que não dispõe abso- lator e aprovadas por este Plenãrio acabaram sendo 
lutamente de nenhum recurso. E ficãvamos, Leopol- denubadas na Câmara dos Deputados. Quero regis-
do Péres e eu, a andar pelos bairros em carros em- trar, particulannente, aquela emenda que diz raspei-
prestados, porque não tínhamos sequer como distri- to à contribuição de empresas que prestavam servi-
buir santinhos. A matéria que V. ExA traz é tão ços ao Poder Público, que seriam impedidas de con-
eqlilibrada com a minha que o suplente de V. Ex" tribuir para cancfldatos. Também quero lamentar em 
era o seu primeiro suplente na Câmara de Verea- relação a algumas emendas que apresen1amos, no 
dores - como médico, também sem recursos. Vale . sentido de se restringir a influência do poder econõ-
a pena poder dispor desse cabedal de moral e dig- mico. Particularmente com relação ao teto da conlii-
nidade para ocupar a tribuna, como V. Ex" faz. buição, deve-se registrar que a lei que aprovamos 
Quero, mais uma vez, reiterar os meus parabéns aqui mantém os mesmos tefDs de contribuição de 
a V. Ex" pessoa ffsica e a metade do teto de contribuição de 

O SR. JEFFERSON PERES ·Obrigado, Sena- pessoa juridica daquele teto que havia sido aprova-
dor Bernardo Cabral. O que V. Ex!' acabe de dizer é do nas eleições gerais do ano passado e que, prati-
a mais pura expressão da vaidade: seus dois su- camente, mantivemos em eleições municipais. O 
plantes são mais pobres ou tão pobres quanto V. pronunciamento de V. Ex" vem contriblir sobrema-
Ex"; e os meus ainda mais do que eu, um médico e neira para aprofundarmos esse debate, no sentido 
um advogado realmente sem recursos. de se evilarem realidades como essa que foi mostra-

O Sr. José Eduardo Outra - Senador Jeffer- da de maneira tão nua e crua pela reportagem da 
son Péres, permile-ine V. Exi. um aparte? Folha de S. Paulo. Pdl1anto, parabenizo V. Exã 

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Ak:àntara) - Sena· O SR. JEFFERSON PERES - Mlito obrigado, 
dor Jefferson Péres, a Presidência lamenta advertir nobre Senador José Eduardo. Outra. A derrubada 
V. Ex!' e dizer que tem um minuto ·para concluir o das nossas emendas na Câmara mostra que parece 
seu pronunciamen10. que não hã realmente vontade politica para morali-

0 SR. JEFFERSON PERES _ Corno 0 plenãrio zar as eleições neste País. O que não é de admirar. 
está vazio, gostaria de merecer um aparte do Sena- No próprio Senado, a CPI das Empreiteiras, 
dor José Eduardo Outra, se V. Ex" for conde- proposta pelo Senador Pedro Simon e assinada por 
<;eendente. mim, está até hoje sem ser instalada. O prazo vai-se . 
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No caso~ da cíQUíne, .o valor .de venda é de 
US$23,7 milhões; valor financiado pelo BNDES, 
US$1 8;9 milhões (80%); Bancos/Investidores: Eco
nômico/Conepar. 

Não é possível saber o quan1D foi vendido, com 
financiamento, de ações ordinárias e preferenciais 
separadamente, e qual foi o ágil obtido em cada tipo 
de ação no leilão. Mas nota-se que os tomadores do 
financiarnen1D se repetem, indicando que esse mo
delo está favorecendo à oligopolização do se1Dr com 
recursos públicos. As três empresas privatizadas 
este ano (as duas já citadas mais a Companhia Pe
troquímica de Carnaçari - CPC) tiveram os mesmos 
personagens semelhantes como compradores. O 
controle do capital dessas empresas ficou da se
guinte formá: 

A EPB, do Grupo Odebrecht, com 66,67% da 
CPC, que ficou com 14% da Norquisa, que se rela
ciona à Copene, que ficou com 51% da Salgema; E 
a Salgerna ficou como proprietária da CQR - confor
me gráfico aqui exposto. 

Essa oligopolização do se1Dr não traz benefl
cios à sociedade. Como não há disputa para a com
pra de ações ordinárias para as empresas do se!Or, 
o estabelecimen1D do preço mínimo é crucial nesses 
casos. A possibilidade do uso de "moedas podres", 
financiadas em condições privilegiadas aos compra
dores das empresas, não altera o preço mínimo já 
definido, não favorece a captação de moeda pelo 
Tesouro e nem reduz o valor de sua dívida mobiliá
ria junto ao mercado. Conseqilentemente, mantém 
uma dívida rnobiliária, onde paga ao se1Dr privado 
TR mais juros e financia o comprador de uma esta
tal, recebendo IGPM mais 6,5% aa e apenas 12% 
do principal nos primeiros cinco anqs. 

A conversão de titulos da dívida externa em 
moeda de privatização apenas agrava esse quadro, 
pois elimina uma dívida financiada no longo prazo a 
cus1Ds bem inferiores à dMda mobiliária Como as 
declarações dos gestores do Programa Nacional de 
Desestatização indicam que a conversão só poderá 
ser utilizada na privalização de empresas do setor 
petroquímico, os beneficiados já são conhecidos a 
priori e a possível valorização das empresas, via 
lances maiores nos leilões, de fato, não existe. 

Por coincidência. talvez, esteja se constituindo 
nesse se1Dr um processo de oligopolização capita
neado pela Noriler1D Odebrecht, que, ao invés de 
ser evitado pelo Poder PCblico, recebe deste incenti
vos na fonna de empréstimos soilsidiados. O Gover
no parece não ter feiiD qualquer avaliação sobre os 
efeitos que essa concentração de poder oligopolísti-

co no setor pEitiOquírruco poderãO aCarretar pará a 
economia brasileira 

Diante desse quadro,· venho requerer, nos ter
mos regimentais, sejam prestadas pelo Ministro do 
Planejamen1o, Senador José Serra, as seguintes in
fonnações: ~ 

1. Qual o valor global, em reais (R$), das açõ
es ordinárias e preferenciais das empresas do seiDr 
petroquímico colocadas em leilão até o momen1o, 
considerando-se o preço minimo estabelecido, por 
tipo de ação? 

2. Qual o valor final atingido pelas ações ordi
nárias e ·preferenciais dessas empreSaS nos leilões 
realizados; por tipo de ação? Desse lotai, qual o va
rar financiado pelo BNDES, de acordo com as Reso
II!ÇÕBS nº-786, de 15 de junho de 1 992; e, posterior
mente, pelas Resoluções nos 803/93 e 809193? 

3. Qual o percentual pago em moeda nos leilõ
es de privatização dessas empresas, eom relação 
ao valor total das ações, ·por tipo de ação e por em-
presa privalizada? · 

4. ·A que empresas foram transferidas as ações 
leiloadas e como ficou o controle acionário de cada 
empresa do setor petroquímica, após os leilões de 
privatização? 

5. QÜSI o· valor global, em reais·(R$), das açõ
es ordináriaS e preferenciais das empresas dos de
màis se1Dres transferida,s para o seiDr privado nos 
leilões de privalização, considerando-se o preço mí
nimo estabelecido, por tipo de ação? · · 
· · 6. Qual o valor final alingido pelas ações ordi

nárias e preferenciais dessas empresas nos leilões 
realizados, por tipo de ação? Desse total, qual o va
iar· financiado pelo BNDES, de acordo com as reso
luções citadas? 

7. Qual o percentual pago em moeda nos leilõ
es de privatização dessas empresas, com relação 
ao valor 1Dfal das ações, por tipo de ação e empresa 
privatizada? 

8. Qual o valor pago em Utulos da divida exter
na convertido nos leilões de privatização das empre
sas Salgerna e Companhia Petroquímica do Recôn
cavo (CQR), de acordo com a Resolução nO- 2.223, de 
28 de selembro de 1995, do Banco Central do BrasD? 

9. Tem o Governo um cálculo preciso sobre a 
proporção das empresas do se1or petroquímico no 
Brasil que está sob controle do Grupo Noriler1D Ode
brecht, comparando a participação que o Grupo ti
nha no setor antes dos leilões de privatização com o 
que passou para seu controle em decorrência destes? 

1 o. Que avaliação. faz o Governo sobre as con
seqOências desse processo de concentração de 
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exaurir em 1 S. de. dezembro, e, infelizmente, dois rique CardoSo: e chegÔU a ser convidado para ocu-
Partidos, inclusive o meu, até agora não designaram par o cargo de Ministro da Fazenda, tendo preferido, 
representantes. no início do Governo, trabalhar no Riq .de Janeiro, 

Sr. Presidente, sei que pronunciamentos como tomando-se, então, Presidente do BNDES, onde re-
este ferem interesses, melindram pessoas, são anti- solveu cooperar, sobretudo, no plano de privatização. 
pãticos, mas não vou deixar de fazê-los. Quando fui Sai do Governo com a afirmação de que teria 
Vereador em Manaus, disse e prometi que na dele- CU!l1>ridO a missão aceita quando assumiu o com-
sa do interesse público iria até o fim, ainda que saís- promisso de participar da elaboração do Plano de 
se inco1t1>atibilizado com todos os outros 20 verea- Estabilização EoonOmica. Assim avaliou ein virtude 
dores. A minha disposição é a mesma, não al)'edarei de, em setembro último, ter sido registrada uma das 
um pé, neste Senado, nesta minha firme determina- mais baixas taxas de inflação, segundo a Fundação 
ção de defender a ética na política. Getúlio Vargas, tendo o Indica Geral de Preços re-

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) gistrado, no mesmo período, uma inflação negativa 

Durante o discurso do Sr. Jefferso Pé
res, o Sr. Renan Ca/heiros, 2" Secretário, 
deixa a cadeira da presidéncia, que é ocu
pada pelo Sr. Nabor Júnior. 

Durante o discurso do ·Sr. JeffetSon 
Péres, o Sr. NalxJr Júnior, deixa a cadeira 
da presidfmcia, que é ocupada pelo Sr. José 
Samey, Presidents. 

Durante o discurso do Sr. JeffetSOn 
Péres, o Sr. José Samey, Presidente, deixa 
a cadeira da presidência. que é ocupada 
pelo Sr. Lúcio Ak:Antar'a. . · 

Durante o discurso do Sr. Jefferson 
Péres, o Sr. Lúcio Alcãntara, deixa a cadeira 
da presidênCia, que é ocupada pelo Sr. José 
Eduardo Dutra, Suplente de Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A 
Presidência agradece a colaboração do Senador 
~elferson Péres que, trazendo ao plenário assunto 
da maior importância, cingiu-se ao· tempo regula
mentar, com a tolerância que a Mesa, justamente, 
lhe concedeu. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Al
ves. (Pausa) 

Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo 
Suplicy. . . 

S. Exª dispõe de 20 minutos para proferir o seu 
discurso. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -8P. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, d~ixa o Go
verno o Presidente do BNDES, Edmar Usboa Sa
cha, um dos principais economistas deste País, ten
do sido um dos formuladores do Plano Cruzado -
com o qual muito aprendeu -, e também um dos 
principais formuladores do Plano Real. Ele foi asses
sor especial do Ministro da Fazenda, Fernando Hen-

de 1 ,08%, que corresponde à maior queda de preços 
desde o Governo Getüio Vargas, emjuhode 1951. 

Quero dizer, em primeiro lugar, que Edrnar Lis
boa Sacha - e disse isso a ele, hoje, pessoalmente -
não concluiu a sua missão mais relevante e impor
tante. Estar no Governo como um dos responsãveis 
pela ãrea econOmica não é apenas ficar satisfeito 
com a diminuição da inflação. Edmar Lisboa Sacha 
certamente teve um inérito extraordinário em contri
buir para que o Plano de Estabilização alcançasse 
resultados, no que diz respeito à diminuição da infla
ção. Entretanto, há outros aspectos extraordinaria
mente importantes, sobre os quais ele mesmo ~ 
mau a atenção, sobretudo quando despontou corno 
economista, nos anos 70 e 80: quando, por exem
plo, qualificou o Brasil de "Belíndia", em clássico arti
go, registrando que o Brasil era urna mistura de Bél
gica e de lndia - pais desenvolvido e ~;ubdesenvoM
do -, com contrastes extraordinários de riqueza e de 
pobreza; também quando, em 1978, no seu •um 
Projeto de Democracia para o Brasil", juntamente 
com Roberto Mangabeira Unger, apontou medidas 
para melhorar um dos mais dramáticos problemas, o 
da má distribuição da renda, propondo, então, que 
se realizasse a Reforma Agrãria, que se instituísse 
no Brasil um programa de garantia de renda mínima, 
através de um imposto de renda negativo. 

Se, de um lado, a inflação caiu excepcional
mente- de um patamar de 45%, quase 50% ao més, 
nos meses de abril, maio e junho do ano passado 
para em tomo de O, 1% ao mês, em setembro/outu
bro deste ano-, do outro lado, o problema da má 
dislribúção da renda e da riqueza, enfim, o proble
ma da miséria no Brasil continua tão grave quanto à 
época em que Edmar Bacha denunciou isso tão for
temente, nos anos 70 e 80. 

Transmiti a Edmar Bacha, hoje de manhã, por 
. leiefone, que considerava que ele ainda linha múto 
por fazer nessa ãrea Por outro lado, eu já havia pre-



Outubro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 737 

pamdo, antes de saber que ele estava saiitdo do 
Governo, um requerimento de inforrnaçõ1!5 e uma 
análise do processo de privatização da economia e, 
partiruarmente, do selor petroquímica. Não é a pri
meira vez que trago esse asSunto ao Plenário do 
Senado, mas, diante do que ocorreu recentemente 
com a privatização da Salgema, precisamos olhar 
com atenção o grau de concentração de poder eco
nOIJlico a que a própria instituição presidida pelo Sr. 
Edmar Bacha gradativamente eslá levando. Será 
esse o melhor modelo de privatização da econonfia 
brasileira, seja do selor petroqufi!Jico, seja agora o 
que eslá por ser realizado com a Vale do Rio Doce e 
com outras empresas importantes? 

A privatização da Salgema é um claro exemPlo 
dos favorecimenlos proporcionados pelo BNDES 
com recursos públicos. Em leilão realizado no Rio de 
Janeiro, em 5 de oui!Jlro, foram transferidas 23,1% 
das a9ÕE!S ordinárias com direifo a volo e 33,73% 
das açiles preferenciais daquela empresa · por 
R$133,43 milhões. As a9ÕE!S ordinárias foram co~ 
pradas pelo preço rrinimo de R$46,8 ínilhões. pelas 
empresas que jâ dividiàm o . controle acionário da 
empresa, como a empresa petroquímica do grupo 
Odebrecht, a Copene, na qual a Odebrecht tem par
ticipação acionária através da Norquisa. No leião 
das a9ÕE!S preferenciáis o ágio fói de 138,22%, atin
gindo o valor de R$86,63 rrilhões. 

Se as 89Õ9S ordinárias dão o contrOle efetivo 
sobre os rumos da empresa, por que não houve 
uma dispota mais acirrada pela compra dessas açO
as? Não holNe porque o esta1ulo constitúivo da e~ 
presa não permite a disputa, e nem haverá em ne
nhum leilão de privatização quando se tratar da ven
da de açiles ordinárias de empresas do selor petro
química. Essas empresas foram formadas de forma 
!ripartite, com a participação do Estado, do capital 
nacional e do capital externo, ·com clá.uslia estafulá
ria que dâ preferência aos demais sócios, no caso 
de venda de ações ordinárias por um dos participan
tes do controle acionário daS empresas. 

Isso significa que o valor mfnimo definido pelo · 
BNDES para o leaão é determinativo, nesses casos. 
Sempre que questionado quanlo à subavaliação dos 
valores estabelecidos, os gestores do Programa de 
Desestalização alegam que os mecanismos de mer
cado propiciados pelo leilão garantem o estabeleci
menlo de preços jUS1os, através de lances maiores, 
mas nunca esclareceram que tal processo não ope
ra no selor petroquímica. Se o direcionarnento implí
cfto às regras estabelecidas para essas empresas é 

· ineWâvel, o uso de dinheiro público para o favoreci-

inerilo dos compradores não é, mas o BNDES não 
tem demonstrado açiles concretas para evM-Io. Ao 
contrário, suas a9ÕE!S indiêam que tal favorecimento 
é incentivado pela possibilidade de uso de "moedas 
podres•, financiadas pelo BNDES. 

O Sr. Lllclo Alcãnlara - Permfte-me V. Exª um 
aparte? 

O SR EDUARDO SUPUCY - Eu agradeceria, 
prezado Senador, se V. Ex" pudesse aguardar mais 
alguns instantes, a fim de que eu completasse o 
111eu argumento. 

Prosseguindo, Sr. Presidente: 
Na prática, o BNDES vende debêntures da Si

derbrás e divida securilizada da Portobrés (ambas 
extintas), que estão na carteira do BNDES, financia
das pelo Banco com dois anos de carência, paga
mento de apenas 12% do principal nos primeiros 
cinco anos, e os 88% restantes em parcelas semes
trais do sexfo ao décimo segundo ano e juros inci
dentes sobre o saldo devedor (atualizado pelo 
IGPM) à uma taxa fixa de 6,5% ao ano, pagos se
mestralmente. 

Esse mecanismo de financiamento foi utilizado, 
até o infcio do ano, na privatização de 17 empresas, 
envolvendo um valor aproximado de US$1,8 bilhão, 
equivalente a 20% do valor acumulado nas privatiza
ções, que era de US$8,595 bilhões. Se levarmos em 
conta apenas as privaliza9Õ9S que ocorreram após a 
vigência da Resolução no 786192 (15/06192), que in
troduziu essa modalidade de financiamento, a parti
cipação do mesmo eleva-se para 30% do valor pri
vatizado. As cinco empresas do setor petroquímica, 
entre as 17 privatizadas até o infcio do ano, são 
aquelas onde o financiamento do BNDES foi mais 
significativo, como demonstra o quadro que aqui 
apresenlo: 

· No caso da Nitriflex, o valor de venda é de 
US$26,2 milhões; o valor financiado é exatarnente 
os US$26,2 milhões; e os Bancos/Investidores são: 
Graphus e Omega/ltap S/ A. 

No caso da Álcalis, o valor de venda é de 
US$49,2 mahões, com US$46,9 milhões, (ou 96%) 
financiados pelo BNDES; Bancos/Investidores: Ome
ga e Vega'CIA lnduslrial do Rio Grande do Norte. 

No caso da Polialden, o valor de venda é de 
US$16,8 milhões, com US$13,9 milhões financiados 
pelo BNDES (82%); Bancos/Investidores: Econõmi
co/Conepar. 

Da Poflleno, o valor de venda é de US$44,8 
rrilhões, com US$35,8 milhões financiados pelo 
BNDES, .(80%); Bancos/Investidores: Econõmi
co/Suzano, Conepar. 
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controle do poder aciondriÓ de t.m grupo P.rivado no o riscÕ da oligopolização. liídaguei .quantos proces-
se1Dr petroquimico sobre a economia brasileira e sos se encontram em exame no Cade, no Ministério 
que medidas pretende tomar para evitar efeitos ne- da Justiça, sobre monopolização e ofigopofização, 
galivos? em decorrência do processo de privatização. Já são 

Ora, Sr. Presidente, ainda hoje perguntei ao onze os processos que estão sendo examinados por 
Presidente Edmar Sacha como ele via esse proces- ~ aquele Conselho, sobretudo na área de siderurgia, 
so de concentração. Ele mencionou que a resposta de fertilizantes e lambém da Alcalis. Esse é um dado 
para isso, que será dada obviamente pelos gestores pr~ante, porque muitas dessas operações já fo.. 
do BNDES, pelo Ministro do Planejamento, com lllli- ram concluídas. A imprensa, ontem, noticiou que o 
to gosto, com maior detalhe, está no processo de Cade julgou o caso da Siderúrgica Pains e conside-
competição estrangeira.-dada a abertura do rnerca- rou-o monopólio. Eu apresentei emenda à medida 
do brasileiro. Mas ele mencionou também que na provisória que traia da priVatização, no sentido de 
petroquímica é preciso háver economia de escala. ·que a questão da verificação do monopólio, do oligo-
Para que a economia brasileira possa avançar, ··mz- pólio, seja prévia à realização da licitação. Depois de 
se necessário a economia dà escala para que essas concluída a operação, de realizada a venda, é muito 
empresas tenham condições de competitividade in- mais difícil se constatar o monopólio, o oligopólio. A 
temacional. compra já se deu e, conseqOentemente, a decisão, 

De qualquer maneira, é preciso que medite- em contrário, do Ministério da Justiça, do Cade, sig-
mos: será adequado que a instituição financeira, que nificará o desfazimento dessa operação ou da trans-
tem como principal fonte de recurso o PISJPASEP, o ferência do controle acionário, com evidentes prejuí-
Fundo de Assistência ao Trabalhador, recursos que zos, que poderiam ser perfeitamente evitados se 
nominalmente são de propriedade da população tra- previamente fosse examinada ou não a possibilida-
balhadora deste Pais, que destina 40% dos seus re- de de monopólio e de oligopólio, entre outros riscos 
cursos para o BNDES, será adequado essa institti- da priVatização, sobre os quais não caberia falar 
ção colocar recursos subsidiados ou a taxas de juros agora, num aparte, para não intenomper o di;;curso 
menores do que as de mercado justamente nas de V. Ex&. Só o aspecto da possibilidade qe forma-
mãos de quem tem muito poder econOrnico, para ção de cartéis já nos deve preocupar bastante. V. 
concentrar mais poder ainda? E ainda, podendo ter Ex&, como economista, diz que um dos grandes ma-
ação tão forte sobre a determinação de preQOS na les da economia brasileira é jUS!amente a carteliza-
economia, com repercussões na inflação, com re- ção de llllitos setQres, como o vidro, o cimento e as-
percussões sobre a questão da concentração da sim P!?r diante. Estamos caminhando numa direção 
renda e da riqueza no Pais? Será esse o melhor me- onde o risco é muito grande. E nossa legislação anti-
canismo? cartel, antimonopólio, é uma legislação recente, não 

o Sr Lllclo AJcantara - Permite v. ex- um · foi ainda testada. Era essa a conbibuição que eu 
aparte? queria trazer ao discurso de V. ExA. Gostaria de di-

O SR. EDUARDO SUPLICY _ Com muita hon- zer também que fiquei na dúvida se V. Ex._ está la
mentando ou não a saída de Edmar Sacha do 

ra, ouço V. Ex& BNDES, qual impressão V. ExA tem do fato. 
O Sr Líiclo AJcantara - Eu gostaria de aprovei-

lar o discurso que V. Ex& está pronunciando sobre O SR. EDUARDO SUPLICY - Nobre Senador 
privatização para extemar a minha preoct.paÇão Lúcio Alcãnlara, considero extremamente pertinente 
quanto a esse processo. É inquestionável que o Es- a preocupação de V. ExB. e o requerimento que fez, 
lado tem que diminuir de tamanho, tem que se des- com a mesma preocupação que a minha, referente 
vencilhar de algumas atividades na área econOmica. ao processo de oligopolização. Precisamos saber se 
Parece ser essa a tendência mundial. Até prefeituras o Cade está atento a esse processo de concentra-
e governos estaduais estão caminhando nessa mes- ção de poder econOmico, que decorre do processo 
ma direção. Mas até que ponto devemos ir para con- de privatização. No caso especifico do setor petro-
súter o interesse p(blico? Relativamente ao preces- químico, é evidente o processo de oligopolização, 
so, eu dirigi t.m .pedido de informação ao Ministro para o que o Cade precisa estar atento às canse-
Nelson Jobim, cuja resposta chegou-me às m!los qOências, inclusive verilicando se não seria o caso 
hoje - pretendo depois fazer t.m pronoociarnento so- de retroceder em algumas das operações, pela 
bre isso- no mesmo sentido da questão que V. Ex&, constatação que tiveram no setor siderúrgico, con-
~e certa maneira, abordou em seu discurso, ou seja, forme citado por V. ExA 
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Se o Cada está detemiinando que não pode Si-a Pre8idénté. recebi orrtêm do Presidente-
haver concentração de poder, oligopolização, mo- do Incra. Sr. Francisco Graziano, o relatório com-
nopolização no setor siderúrgico. por que poderá ha- pleto de todas as famílias assentadas, por Estado 
ver no setor petroquímico? Irá .o Governo brasileiro e por região, conforme havia solicitado, as metas 
adotar dois pesos e d~ medidas? Vai impedir que programadas e realizadas para assentamento de 
o g~ Gertlau concentre poder no setor siderúrgic · . famílias para o ano de 1995 por superintendên-
co e permitir que o g~ Norberto Odebrecht possa cias regionais e Unidades da Federação no Sra-
fazê-lo no setor petroqulmico? · · sil, com o número de beneficiários ou famílias 

O Sr. Lúcio Alclliltara - Se V. ExA me permi- programadas, num total de 40 mil para este ano; 
te, não posso afirmar com segurança. mas a im- exeeutado até 20 de setembro, 17.768; porcenta-

. 'piéisão que tenho é de que;.nesses processos. gem .do .executado, 44%; a executar até 30/09, 
que foram ·instaurados no Ministéri_o da Justiça. no 22.142 famílias; metas antecipadamente previstas, 
âmbito do Cade, ho~e uma provocação. Se essa .51.364; 

· · provóc~o. não acontecer, por exemplo.- no setor Sr" Presidente, solicito seja registrada a ínte-
da petroquímica, que V. E)(ll está abordando, en- . gra_ clessa !abela, mencionando que estou encami-
tão a situaÇão vai'fieaf simplesmente como as- nhando o relatório completo para o Presidente da 
sunto·resolvido e, portanto, sob o regime de car- Comssão de Assuntos Econõmicos, que trata das 
telização. . questões agrárias no Senado, bem como ao Presi-

A SRA. PRESIDENTE (Mar!na SilvaJ.c Senâ- dente da Comissão de Agricultura e Política Rural 
··.dor Ei:liiardo Suplicy,_ infeliz~'!!!!, devo comunicar da Câmara dos ·Deputados, Deputado Alcides Mo-

a V. E)(ll que o tempo de que dispunha está esgec . desto, para que possam todos os Senadores de 
!ado. . . . . . caaa Estacl9. os . govemadores, as entidades do 

O SR. EDUARDO.SUPUCY. Vou concluir, Sr" .. 
· Presidente. · 

Nobre Senador Lúcio Alcântara, a conse
qilência lógica, benéfica, do aparte de V. EJ(IIJeva-. 

. 'má a provocar o Ç~. consultá~lo para· saber sà · 
porventura estão atentos com relação ao setor pe
troquímico como estiveram com o setor siderúrgi
co. Segundo o argumento que me foi exposto 
pelo ex-Presidente do BNDES, Edmar Sacha. a 
competição estrangeira cuidará de tornar menor·'' 
o poder oligopollstico negativo para a econômia 
brasileira no setor petroqulmico, e esse mesmo ar
gumento poderia ser válido para o setor siderúrgi
co. Por que a competição internacional vai valer 
para o setor petroquímico e não para o setor side
rúrgico? São dois pesos e duas medidas? Assim o 
Sr. Gertlau poderá; .com base na igualdade de di
reitos perante a Constituição, dizer que se vale 
para o grupo Norberto Odebrecht, vale para o seu 
grupo. 

Sr" Presidente Marina Silva, tenho a honra de 
estar falando numa sessão do Senado presidida por 
V. ExA, no momento em que V. Ex" está sentada na 
Cadeira presidencial do Senado do Império, a qual o 
Presidente José Sarney houve por bem mandar co
locar neste plenário a partir de hoje. Pareca-me que 
se trata de uma medida adequada, correta, porque 
traz para o Senado Federal o valor de uma tradição. 
Aliás, trata-se de uma Cadeira muito bonita. 

Movimento dos Sem-Terra conferir as tammas as
sentadas:· 

Na próxima semana. dia 18, quarta-feira, na 
Comissão de Agrirutura e Política Rural da Câmara 
dos Deputados, convidados os Srs. Senadores, o 
Presidente do Incra. Francisco Graziano, eStará ex-

. pondo as metas realizadas, tendo tido o cuidado de 
encaminhar este relatório. 

· 'Eú gostaria de completar apenas uma fraSe, 
Senador Lúcio Alcântara. 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - O tem
po de V. ~já se esgotou. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY - O Presidente 
Edmar Sacha. que é meu amigo pessoal e o consi
dero excelente Economista, teve o mérito - e o 
cumprimento por Isso - de colaborar para que a in
flação tenha baixado. Mas permanecem os proble
mas de deseqlilíbrio externo, de sobrevalorização 
de câmbio, de !alCfiS de juros altíssimas e de ex
traordinária concentração de renda e de riqueza 
no País • No meu entender, ele deve canalizar 
suas energias, sobretudO, para a resolução deste 
problema. 

Mui1o obrigado. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. EDUARDO SUPLICY EM SEU D/8-
CURSO: 
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(Documento a que se refere o Sr. Eduardo Suplicy em seu discurso) 

SRJUF 

METAS PROGRAMADAS E REALIZADAS PARA ASSENTAMENTO 
DE FAMÍLIAS PARA O ANO DE 1995. POR SUPERINTENDÊNCIAS 

REGIONAIS/UNIDADES DA FEDERAÇÃO E BRASIL 

I IA<tl 

PROGRAMADO EXECUTADO ATI: 'lf. A EXECUTAI! ÀU: "!lrrECMETIPAAIDJSU""IoiE"~·~·I·Tj .. 11 
20/09 EXECUTADO 30109 E PREVISTAS 

2.000 1.903 96 2.101 2.126 
2.8liT 1-:193 42 1.193 . 4.590 

625 265 42 292 625. 
1.137 6<1 1.339 
2.921 9: . 3.333 
1.019 I · 6<1 1.319 

300 20 7 . 170 507 

•

c -538 I 325 538 
. 650 323 ! 323 650 
~ ~ 2.338 36 4.433 8.763 
~~--~~----~7~' .. 2~83~:2------~3~.417~6-----~48+-----~4~.67~2------~1.8~58 

1:2 :;8+-----=-J:~i32;;;..J---~ 26+------:-~ 31~:33:2;+-----,1~ .26.;,-j/ 
2.( 1.057 . 51 1.153 2.087 

1,0 o . 130 
2.180 574 2 574 2.680 
1.386 880 6 880 1.267 

T609 739 46 739 1.609 
50 50 100 50 50 
~ 4 19 49 100 

~' ---~~----~~6~11~4--------2~0"+----~M~------~2~!(0~9------~~611~4 - 400 "' 53 351 400 
1.200 51 726 1.234 
-400 ·248 62 248 400 
1.133 280 25 . 409 1.631 

I ·;c · TOTAL 40:000 17:768 44 22.142 
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Duranfs o diSCUtSO do Sr. Eduardo $u. 
plicy, o Sr. José Eduardo Dutm, SLf)lentB de 
Secretário, r:Jeixa a cadeira da pt'8Sidêncla. 
que é ocupada pela Sta. Marina Silva. 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) -Agrade
ço as palavras carinhosas do Senador Eduardo Su
plicy e cu111Jrimenlo-o pelo pronmciamerno. 

Concedo a palavra ao Uustre Senador pelo 
Cearã, Lúcio Alcântara. 

O SR. LOCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro
mn:ia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
- Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sinlo-me 
muilo feliz em poder falar numa sessão presidida 
pela Senadora Marina Silva. Não é uma mera lanle
joula; é, de fato, o testemunho de alguém que, con
vivendo com V. ExA, tem apreciado bastante a sua 
conduta, a sua forma de atuar no Senado e;sobrelu
do, a sua inteireza moral na defesa das suas convic
ções, na maneira cordial com que se relaciona com 
todos e na forma como tem convivido, inClusive, com 
opiniões divergentes, sem que isso lhe cause qual
quer embaraço, inclusive no relacionarnenlo pes
soal. Por isso, quero fazer coro com as palavras do 
Senador Eduardo Suplicy. 

Os jornais nacionais, inclusive a Folha de S. 
Paulo, ptillicaram matérias sobre o descontrole das 
nossas agências de pesquisa, partk:Uarmente em 
relação à concessão, para cientistas e pasqúsado
res, de bolsas de estudos para pós-graduação, prin
cipalmente no exterior. 

Fiz um apanhado, de ordem institucional, sobre 
como se encontram essas agências financiadoras 
da pesquisa no Brasil e que vai ser objeb deste rá
pido pronunciamento que vou fazer aqui, para levan
taro problema 

A pesquisa no Brasil, há muito tempo, tem me
recido uma análise mais profunda A leilu'a mais su
perficial sugere que o País destina pouquissimo de 
sua renda nacional ao desenvolvimento da pesqui
sa. Dados divulgados pela imprensa demonstram 
que o percentual de participação do PIB brasileiro 
em investimen1o -na área de pesquisa não ultrapassa 
0,6%. Enquanto isso, os Estados Unidos, Japão e a 
Coréia do SIJ chegam a investir uma taxa que ullra
passa3 porcento. 

O Ministro Israel Vargas tem falado, salvo en
gano, numa meta do aluai Governo no sentido de 
chegar a 1,5%, o que realmente vai demandar um 
grande esforço da nossa parte. 

Nesse sentido, toma--se constrangedor compa-
rar o desempenho brasileiro na produção cientifica 

com o resto do mundo, qU8Íldo-o úniCo parâinétro 
de julgamento se restringe ao critério do volume de 
investimentos. 

No entanlo, é Ltll considerar outros critérios para 
se apu-ar a eficiência da nossa politica científica Para 
além dos milhões que deixamos de aplicar em pesqui
sa cientifica, convém examinar os milhões que são 
anualmente destinados pela lei orçamentária aos órgã
os do seilr, com pouco controle de seus gastos. 

Refirü-me, especificamente, ao funcionamenlo 
das quatro maiores agências de financiamento de 
pesquisa do Pafs. Ei-las: CNPq (Conselho Nacional 
de DesenvoMmento Científico e Tecnológico); Ca
pes (Coordenadaria de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nivel Superior); Finep (Financiadora de Estudos 
e Projetos) e a Embrapa (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária). 

As quatro constituem os principais braços go
vernamentais para o fomerno à pesquisa Entretan
to, para efeito de urna avaliação preliminar, o CNPq 
e a Capes reúnem um universo bastante repre-
SEKrtaüvo. · _ 

O CNPq, que es1á subordinado ao Ministério 
da Ciência e Tecnologia, funciona como uma funda
ção p(blica e foi implantado há cerca de quarenta 
anos. Além de se dedicar ao fomento de pesquisa 
junto às universidades, centros e investigadores, se 
ocupa também do financiamenlo de bolsas de estu
dos para pós-graduação no Pafs e no exterior. 

A Capes, que esfá subordin&!la ao Ministério 
da Educação, funciona igualmente como uma funda
ção pública, mas sua iJ11l(antação como. tal data de 
1992. Na verdade, a instituição já funcionava como 
agente de pesquisa do Governo há mais tempo, po
rém como urna coordenação dentro do Ministério. · 

Em princípio, a existêheia da Capes só se ex
plicaria na medida em que o MEC se interessasse 
exclusivamente em investir na formação do corpo 
docente das universidades brasileiras. Todavia. por 
razões que a própria história nacional desconhece, o 
órgão desviou-se de sua função mais premente El se 
deslocou pa!Jatinamente para o financiamento d6 
bolsas de pós-graduação. Isso pode ser atestado 
quando se avalia o volume de recursos da dotação 
anual que se reserva para a rubrica "bolsas": mais 
de 50 por cento. . 

Portan1o, não é à toa que, para muitos obser
vadores, não se consiga detenninar uma ãlferença 
de identidade muito clara entre as duas agências. 
Se, ao menos, cada qual operasse com fontes de re
cursos diversas, poder-sa-ia até compreender a so
breposição de atribuições. Contudo, tudo· indica que 
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a justificativa reside m~ mais em bases politicas nomeação de cargos· comissiÓnados-·ÍÍdotada -por '-· 
do que racionais, pois a fonte de armas coincide ir- ambas as institui96es. Pelo menos é isso que se 
remediavelmente nos cofres do governo. nota quando se lêem os nomes dos titulares que 

Dentro das universidades, estabeleceu-se uma ocupam os ca~ das agências. Hã urna 
espécie de senso comum sobre a necessidade de o espéciEi de eoo1plicidade do silêricio; · para que não 
Governo Federal sustentar duas agências de Pes- se suscitem divergências quanto ao panorama estru-
quisa no Pais. Ninguém ousa contestar a esdrúxuta tural das instilui96eS. 
situação, pois se argumente que, caso fosse extinta Na realidade, os técnicos e dirigentes das 
uma delas, não haveria garantias de transferência agências de pesquisa atravessam um perfodo de 
dos recursos de uma para outra. muifo ceticismo quanto tis reais perspectivas de ex-

Por isso, ninguém considera estranho que, no pansão dos gastos do PIB brasileiro em investimen-
Bresil, o pesquisador se submeta a dois processos to científico. 
distintos de julgamento para conqa:istar a mesma A expectativa era de que, na gestão do Presi-
verba proveniente da União. Em suma, a eventual dente Fernando Henrique, os horizontes da pesqú-
fusão das agências implicaria, sim, segtnlo a opi- sa se abririam. Conhecidas as inten96eS de o Go-
nião de diversos membros da comunidade acadêmi- vemo manter os níveis aluais de distribuição de re-
ca, subtração dos jâ escassos recursos para o setor. cursos, a comunidade que "freqü91)1a" e administra a 

No caso da Capes, é provável que sua g~ pesqúsa no Brasil anda muito çética. 
contribuição como lnstituição fundam~ a u~ po- Por oulro lado, não se pode dizer que uma po-
lítica nacional de fo~nto à pesquisa e à ciência se lítica administrativa de natureza corporativista por si 
prenda a suas afribui96eS de centro avaliador do en- seja sinOnimo de ineficiência e improdutividade. 
sino universitârio brasileiro. !: com base nas tabelas Mesmo porque o traço corporativista nas estniuras 
de compelência que se tem montado um quadro organizacionais no Brasil não é em absoluto de ex-
bem balizado do padrão de qualidade de nossas ins- clusividade da Capes e do CNPq. 
ti!U96es de nível superior. No entanto, a ausência de um mecanismo mais 

Para além do que foi relatado, fica diffci vislum- institucionalizado para avaliação das agências aca-
brar ouJra fulção desempenhada pela Capes que não ba por comprometer sua real capacidade de gerir os 
se ÓOI1fl.l1da com aquelas desempenhadas pelo recursos cisponlveis, bem como de montar uma po-
CNPq. Talvez, se se cirot.~~SCreVer ao dorninio das re- lltica de investigação cientifica mais adequada às 
laçOes do Estado com a~ estrita de docen- necessidades do País. 
tes miversitârios, a Capes justifique sua existência Segundo inforrnaQões colhidas junt:> à Assesso-

Ou. alternativamente, se somente à Capes los- ria de Coii'U'Iicação Social do CNPq, para o ano de 
se atribuída a missão de gerir a politica de bolsas de 1996 planeja-se um sislema mais rigoroso de~ 
estudo para a pós-graduação dentro e fora do Brasil, ção de bolsas para o exterior. No novo plano, melada 
então se compreenderia com maior transparência o das bolsas ofertadas permaneceria cisponlvel para 
funcionamento de duas estruturas administrativas in- pleikl ãleriO ·em Iodas as áreas, a oúra metade se 
dependentes de fomento à pesquisa. destinaria a cobrir sebres considerados prioritários 

Do ponto de vista da do~ orçamenlâria, o r>ara o projeto rmonal ae desenvolvimento. 
CNPq lidera a corrida. Nos dois t1timos anos, a União Dessa forma. o risco de privilegiar determina-
tem destinado ao 6rgao recursos anuais que giram em das âreas do conhecimento de agrado da direç!!o se 
tomo de R$600 milhões. Em compensação, à Capes, reduz pela força da definição de setores nacionais 
o orçamento lnlBI tem reservado LAtimamente recur- priorilârios. Além disso, armas as institui96eS pre-
sos no valor aproximado de R$200 miih6es. vêem mecanismos mais rígidos de fiscalização do 

Tanto o CNPq quanto a Capes são pra!icamente aproveitamento de bolsistas no exterior. 
administrados por integrantes da classe acadêmica Por exeníplo, em vez da assinatura de termos 
das ~r~iversidades brasUeiras. Portanto, do ponto de de compromisso, o bolsista passarâ a assinar con-
vista político, qualquer proposta de rrudança na estru- traJos com as agências do Governo, de sorte que 
tura de ftr1cionamento das duas instiltições significa em caso de quaisquer transgressões o mesmo esta-
atingir em cheio território imaginado como de exclu- rã sujeito a severas penalidades lagaís. 
siva competência dos docentes universitârios. Apesar de Iodas as iniciativas, parece-me que 

É claro que essa nãO é a informação dada o ponto fulcral não é sequer tangenciado. Se, de um 
abertamente. Percebe-se rnl.ito mais pela política de lado, a escassez de recursos é escandalosa e impe- . 
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de unia maior libêrdade para planejamen10 e ·execu- e- o deSEimPànho das nOssàs agências financiadoras 
ção das pesquisas, de outro, o mais abjeto descaso de pesquisas e desenvolvimen10 tecnológico, para 
para com um sistema de controle e fiscalização das que se lhes dê a operacionalidade necessária a ta-
pesquisas financiadas desqualifica maior credibiida- zer, em face das exigências que o Pafs enfrenta, so-
da jun10 às organizações que respondem pela inves- bretudo quando deseja. quando quer, quando é q...a-
tigação científica no País. se que obrigado a se inserir no mercado intemacio-

0 Brasil, com todos esses problemas, tem nal para competir com países dotados de alto de-
mantido, ao longo dos anos, com muitas dificulda- senvolvimento tecnológico e cientifico. 
das, um programa de formação de professores, de Era o que tinha a dizer. 
cientistas e de pesquisadores, que tem )nclusive um Mui10 obrigado. 
cer10 respeito internacional. T ai vez só a lndia tenha A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Sobre a 
um programa parecido com o nosso, e agora a Chi- mesa. requerimen10 que será &do pelo Sr. 1" Sacra-
na também Só que a falta de controle para com es- tário em exercício, Senador Casildo Maldaner. 
ses pesquisadores. esses bolsistas, no exterior, e de É lido 0 seguinte 
condições de pesquisa e trabalho no PaiS; tem re-
dundado num grande êxodo de cérebros, de pesqú- REQUERIMENTO N"-1.325, DE 1995 
sadores. que são obrigados a buscar outros centros Senhor Presidente, 
internacionais para realizarem ·os seus trabalhos, Com base do art. 1" do Regimen10 Comum, 
que resultam, em parte, de conhecimen10s adquiri- corlilinado com o § 22 do art. 4l! da Lei n<t 8.389, de 
dos graças ao financiamen10 do Governo, vale dizer 30 de dezerrtlro de 1991, que "instib.i o Conselho de 
do pow brasileiro. Comunicação Social, na forma do art. 224 da Consti-

Dentro do espfrito atual de aceleração da refor- tuição Federal". requeiro: 
ma administrativa impresso pelo Governo FHé, é 1) que se informe a data em que ocorrerá a 
conveniente repensar as estruturas organizacionais Sessão Conjunta do Congresso Nacional a que se 
que regem a pesquisa no l3rasil. De nada adianta se refere o § 22 do art. 4l! da Lei n<t 8.389, de 30 de de-
implementar programas de qualidade 10tal isolada- zembro de 1991, destinada à eleição do Conselho 
mente, sem o devido acompanhamen10 de um repla- de Comunicação Social, como órgão auxiliar do 
nejamen10 das funções e atribuições das estruturas Congresso Nacional; 
vigentes. 2) que se informe sobre o cronograma e os 

Por isso, sugiro ao Senado Federal, à Comis- procedimentos a serem adotados para convocar as 
são de Educação, Ciência e Tecnolbgia que, no bojo entidades mencionadas nos incisos I a IX do referido 
dessa reforma administrativa de que se cogita agora art 4l! da Lei n<t 8.389191 a apresentar seus candida-
e à qual o Governo quer imprimir uma giâride Cllleri- 10s para a eleição em pauta · 
dada, promova-se um debate, urna discussão ampla Sala das Sessões, 11 de outubro de 1995. -
sobre os papéis dessas agências de financiamen10 Senador Bernardo cabra!. 
para as pesquisas e para bolsas de estudo no Pafs A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - A Pra-
e no exterior, de modo a que se defina com maior sidência defere o requerimen10 que acaba de ser 
clareza. eom maior nitidez, que papéis elas deverão lido e informa que ~ encaminhando resposta ao 
exercer, inclusive a FINEP, a financiadora de estu- requerente. 
dos e proje10s, que trabalha basicamente com a ini- Sobre a mesa. req1.161'irrfJnkl que será lido pelo Sr. 
ciativa privada, que não tem respondido até ãqui 12 Secrelárioemexercício,SenadorCasildoMaldaner. 
com a velocidade e a intensidade desejáveis para 
que se impulsione a pesquisa e o desenvolvimen10 
tecnológico a partir das empresas nacionais ou es
trangeiras que operam no Brasil. 

S~ Presidente, Srs. Senadores, com esse pro
nunciamen10 desejo, sobretudo, alertar o Governo, 
especialmente Israel Vargas, Ministro da Ciência e 
Tecnologia e o Ministro da Educação, Professor 
Paulo Renato, para que reexaminem, inclusive à luz · 
da reforma administrativa que o Poder Executivo 
está patrocinando, as competências, as atribuições 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO N"-1.326, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos regimentais, sejam pres

tadas pelo Ministro do Planej8Jll!iln10, Sr. José:Serra. 
as seguintes informações: 

1. Qual o valor global, em reais (R$), das· açõ
es ordinárias e preferenciais das empresas do se1or 
petroqufmico colocadas em leil!io atê o momen10, 
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CÔnsiderandc:Hie o "preçô míniino estabelecido, pÕr de empresas eSiàlaís tem Se ronfigÍJrado um pril(ilé- ""-
tipo de ação? gio dadas as condiçõeS bastante vantajosas aos to-

. 2. Qual o valor final atingido pelas ações o rã- madores destes elllJréstimos, ·em detrimento do Es-
nãrias e preferenciais destas empresas nos leilões !ado que poderia, com a captação de dinheiro nas-
realizados, por tipo de ação? Deste total, qual o va- tes leilões, amortizar parte de sua dívida mobiliária 
lor financiado pelo BNDES, de acordo com a Raso- interna cujo cuSto de rol agem é extremamente alto. 
lução ~ 786, de 15 de junho de 1992, e posterior- O Governo tem alegado que tal procedimento 
mente pelas Resoluções ~ 803/93 e 809193? pode traduzir-se ém valorização das empresas pri-

3. Qual o percentual pago em moeda nos leilõ- vatizadas através de mecanismos de mercado, Ien-
es de privatização destas empresas, com relação ao do em viste que os participantes dos leilões contabi-
valor total das ações, por tipo de ação e por empre- 6zariam os baixos custos do financiamento no mo-
sa privatizada? mento de fazer suas ofertas. Este mecanismo não 

4. A que empresas foram transferidas as ações funciona, no entanto, no caso da venda de ações ar-
leiloadas e como ficou o controle acionário de cada dinárias das empresas do setor petroquímica, já que 
empresa do setor petroquímica, após os leilões de os demais sócios destas empresas têm preferência 
privatização? na compra das ações vendidas por um dos partici-

5. Qual o valor global, em reais (R$), das açõ- pantes do controle acionário, segundo cláusua esta-
as ordinárias e preferenciais das empresas dos de- belecida no Estatuto constitutivo destas empresas. 
mais setores transferidas para o setor privado nos Chama a atenção o fato que exatamente nas-
leilões de privatização, considerando-se o preço mi- tes casos, onde a possibilidade de elevação dos pre-
nimo estabelecido, por tipo de ação? ços das ações ordinárias praticamente não existe, a 

6. Qual o valor final atingido pelas ações orã- exigência de utilização de dinheiro em espécie é mi-
nárias e preferenciais destas empresas nos leilões nimizada. Esta distorção se agrava com a pt.blica-
realizados, por tipo de ação? Deste total, qual o va- ção da Resolução 111 2.223, de 28 de setembro, do 
lor financiado pelo BNDES, de acordo com a Raso- Banco Central, que pennite a conversão de ütulos 
lução 111 786, de .15 de junho de 1992, e posterior- da dívida externa nos leilões de privatização. Segun-
mente pelas Resoluções ~ 803/93 e 809193? do declarações da Diretora da área de privatização 

7. Qual o percentual pago em. moeda nos leilõ- do BNDES, Sr" Elena Landau, o uso dos tí!Uoa ex-
as de privatização destas empresas, com relação ao temos será pennitido apenas nas privàtizações do 
valor total das ações, por tipo de ação e por empre- setor petroquímica, o que pode se constituir num di-
sa privatizada? racionamento de recursos subsidiados dos Estados 

8. Qual o valor pago em tllulos da divida exter- a empresas predeterminadas. 
na convertidos nos leilões de privatização das em- Sala das Sessões, 11 de outubro de 1995. -
presas Salgema e Companhia Petroquímica do Re-· Senador Eduardo Suplicy, Líder do PT no Senado. 
côncavo (CQR), de acordo com a Resolução 111 ,, 
2.223, de 28 de setembro de 1995, do Banco Cen- (11 Mesa para decisAo.) 
trai do Brasa? A SRA. PRESIDENTE (Marina Süva) - O re-

9. Tem o Governo um cálculo preciso sobre a querimento lido será despachado à Mesa para deci-
proporção das empresas do setor petroquímica no são, nos tennos do inciso III do art. 216 do Regímen-
Brasil está sob controle do Grupo Norberto Ode- to Interno desta Casa. 
brecht, comparando a participação que o Grupo ti- Sobre a mesa, requerirnenlo que será lidO pelo Sr. 
nha no setor antes dos leilões de privatização com o 1Q Secletálio em exercício, Senaci:lr Casado Maldaner. 
que passou para seu controle em decorrência destes? É 

1 O. Que avàliação faz o Governo sobre as con- lido 0 seguinte: 

seqüências deste processo de concentração de corr REQUERIMENTO N"-1.327, DE 1995 
!role do poder acionário de um QJWO privado no setor 
petroqúmico sobre a economia brasUeira e que medi
das pretende tomar para evitar efeitos negativos? 

Justificaçllo 

A utilização das chamadas •moedas podres" fi
nanCiadas pelo BNDES no processo de privatização 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do art. 38, da Lei ~ 

8.443, de 16 de julho de 1992, sejam encaminhados 
a esta Casa, pelo Tribunal de Contas da União, os 
estudos produzidos por aquela colenda Corte de 
Contas, sobre a provável perda de recursos pelos 
Estados e Municípios com a instituição do Fundo 
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soCiài êie EmergêOCia e sua prOrrogação, trabalho Sabe se que as entidÍÍdes de previdência com-
este realizado por solicitação do Excelentíssimo Se- plementer fechada. instituídas com base na Lei nO 
nhor Presidente da República 6.435f77, também conhecidas como "fundos de pen-

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1995. _ sões das estafais" são, em grande medida, mantidas 
Senador Edlson lobao. por recursos de suas patrocinadoras: sociedades de 

economia mistas, empresas p(tllicas, autarquias e 
A SRA. PRESIDENTE (Marinà Silva) - A votaçlkl fundações p(t)licas. 

do requerimerno será feita opo111.1'lamente. E notório, também, que estes caixas de previ-
Sobre a mesa, requerimento que será 1100 pelo Sr. dência complementar possuem pafrimônios conside-

1" Secretário em exeroício, Senador Casildo Maldaner. ráveis, que as tomam participes importantes do pro

É fldo o seguinte 

REQUERIMENTO N21.328, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com amparo nos artigos 49, inciso, 

X, e 50-é ao, da Constituição Federal e 216, inciso I 
do Regimento Interno, sejam solicitadas a Sua Exce
lência, o Senhor Ministro de Estado da Previdência 
Social e Assistência Social, os resultados de audito
rias e inspeÇI'les já realizadas pela Secrelalia de 
Previdência Complementar em entidades de previ
dência complemenfar fechada, instituídas com base 
na Lei nO 6.435, de 15 de julho de 1m, bem como 
informações concernentes aos feitos em curso, ver" 
sando sobre as mesmas entidades, indicando quais 
estão sendo alualmente auditadas ou inspecionadas, 
suas respectivas patrocinadoras, seus montentes da 
contribuições, as relações en1re esses montantes e as 
folhas de salários e os custos totais dos planos previ
denciários, mencionando a date de início e a fase em 
que se encontram tais procedimentos. · · 

Justificaçllo 

É da competência do Congresso Nacional, me
diante controle externo e com o auxílio do Tribunal 
de Contes da União, monitorar os atos de natureza 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e pa
trimonial da União, das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legafidad!!, a legitimidiiCie 
e economicidade. Em conseqOência, impõe-5e-lhe o 
acompanhamento da ação de administradores e "de
mais responsáveis por dinheiros, bens e valores pú
blicos da administração direta e indirete, inciuídas as 
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo 
poder pCblico federal" (art 71, 11, CF). Por outro 
lado, cada Poder deve exemer o controle interno dos 
atos de órgãos que lhe sejam sl.bordinados e de en
tidades vinculadas, sendo que, no que concerne às 
entidades de previdência complementar fechada, a 
lei estebelece o controle especial do Ministério da 
Previdência e Assistência Social. 

cesso de privatização da esla!ais, fato, aliás, contra
ditório, na medida em que dinheiro p(tllico é canali-
zado para a constituição de seus acervos, dada a 
origem de suas patrocinadoras, tomando-as habilita
das a adquirir participações acionãrias expressivas 
de empresas antes sob controle do EStado. 

Os fundos de pensão das eslalàis são, contu
do, uma "caixa prete•; manipulam recursos vultosos, 
interterem nas movimenteÇI'les de bolsas de valores, 
aluam, de forma agressiva, no processo de desesta

. tização, sempre com ·a expressiva contribuição de 
dinheiros púbUcos, e sell'f)re sem prestar contes, de
vidamente, de seus atos aos Poderes Públicos. ·· 

A Secrefaria de Previdência Complementar, a 
quem compete controlar as entidades de previdência 
complementar fechada, consoante a Lei nO 6.435{77, 
certernente tem realizado auditorias e inspeções 
nesses entes, mas, ao que consta, o Congresso Na
cional ainda não se inteirou dos resultados a que 
chegou, razão pela qual propomos o presente re
querimento de informações. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1995. -
Senador EdUardo Supllcy, líder do PT no Senado 
Federal. 

rJ4 Mesa para decisão.) 

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - O re
querimento 1100 será despachado à Mesa, para deci
sao, nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, requerimento que será ~do pelo 
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Cosildo Mal
danar. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N21.329, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Requeiro, com amparo nos arts. 49, inciso, X. 

70, 71, incisos IV e VIl da Constitlição Federal, e 
216, inciso r do Regimento Interno, sejam solicitadas 
a Sua Excelência, o Senhor Presidente do Tribunal 
de Contas da União, os resultados de aucfilorias e 
inspeções já reaüzadas por aquela Corte em entida-
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eles de previdência complementar fechada, instituí- nal ainda não-se inteirou "é:í9s resultadoS a que êhe-
das com base na Lei n" 6.435, de 15 de julho de gou o TCU, razão pela qual propomos o presente re-
1977, bem como infonnações concernentes aos lei- querimen10 de infonnações. 
tos em curso, versando sobre as rnesll)3!;, entidad.El!l, ~la pas, Sessões; 11 de outubro de 1995. -
indicando quais estão sendo alualn'lente aut!ltadils Senador·E'duardo Suplicy, Lfder do PT no Senado 
ou inspecionadas, suas respectivas patrocinadoras, Federal. 
seus montantes de contribuições, as relações entre A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - A vota-
esses montantes e as folhas de salários e os custos ção do requerimento será feita oportunamente. 
totais dos planes previdenciários, mencionando a Sobre a mesa, projeto de resolução que será 
data de início e a fase em que se encontram taiS 6do pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Ga-
procedimentos. sildo Maldaner. 

Justificaçao 

É da competência do Congresso Nacional, me
diante controle externo e com o auxílio do Tribunal 
de Contas da União, monitorar os atos de natureza 
con1flbil, financeira, orçamentária, operacional e pa
trimonial da União, das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade 
e economicidade. Em conseqüência, i~e-lhe, 
ainda com a colaboração da mais elevada Corte de 
Contas, o acompanhamento da ação de administra
dores e "demais responsáveis por dinheiros,_bens e 
valores pi1Jiicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações. e sociedadeS instituídas e 
mantidas pelo poder p(blico federal" (arl 71, 11, CF). 

Sabe se que as entidades de previ~ncia com
plementar fechada, instituídas com base na Lei n" 
6.435177, tan1Jém conhecidas como "fundos de pen
sões das E!statais", são, em grande medida, manfi. 
das por recursos de suas patrocinadoras: socieda
des de economia mistas, empre,sas.pi1Jiicas, autar
quias e fundações p(blicas. 

É notório, tan1Jém, que estas caixas de previ
dência complementar possuem patrimônios conside
ráveis, que as tomam participes importantes do pro
cesso de privatização de estatais, fato, aliás, contra
ditório, na medida em que dinheiro pi1Jiico é canali
zado para a constituição de seus acervos, dada a 
origem de suas patrocinadoràs, tomando-as habilita
das a adquirir participações acionárias expressivas 
de empresas antes sob controle do Estado. 

Os fundos de pensão das estatais são, contu
do, uma "caixa-preta"; manipulam recursos \'Utosos, 
interferem nas movimentações de bolsas de valores, 
atuam, de fonna agressiva, no processo de desesta
tização, sempre com a expressiva contribuição de 
dinheiros públicos, e sempre sem prestar contas, de
vidamente, de seus atos aos Poderes Públicos. 

Tem-se notícia de que o Tribunal de eontas da 
União resolveu realizar auditorias e inspeções nes
ses entes, mas, ao que consta, o Congresso Nacio-

É lillo o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃON"-113, DE 1995 

Altera a redação do § 12 do arl 77 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Arl 12 O§ 12 do arl 77 do Regimento Interno 

do Senado Federal passa a vigorar com a .seguinte 
redação: 

"Art. 77 ••••••.•••••••••...•.••..•••.••••••••••••••••.•••••• 
§ 12 O membro da Comissão Diretora 

poderá integrar mais duas comissões per
manentes, desde que como titular em uma e 
suplente em outra 

•••-•••""•-••o•oonooo .. ooooooo_ooo-ooooouo .. ooouooooo•••••••••• o 

Arl 2" Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. · 

Justificação 
O Regimen1!> Interno do Senado Federal dis

põe, no parágrafo primeiro do arl 77, que •o mem
bro da Comissão Diretora não poderá fazer parte de 
outra comissão pennanente". 

Se, de uma forma, essa nonna minimiza o efei
to da sobrecarga de trabalho mlitas vezes imposta 
aos membros da Comissão Diretora, devido à super
posição de tarefas e inúmeras atribuições inerentes 
à Direção da Casa; por outro lado, veda a possibili
dade de participação mais efetiva dos referidos Se
nadores na atividade legislativa propriamente dita, 
caracterizada também pela elaboração de pareceres 
solicitados por aquelas comissões. 

De qualquer modo, toma-se necessário garan
tir ao Sénador, merroro da Comissão Diretora, o 
exercício pleno de seu mandato, eliminando-se a 
restrição de não integrar uma das demais comissões 
pennanentes, a fim de que suas atividades não se li-
mitem à esfera estritamente administrativa · 

Este proje10 de resolução visa a corrigir uma 
distorção do Regimento Interno desta Casa, possibi-

' 
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litando ao membro da Comissão Direlora abrir novas pectivas remunerações amparadas Pelos repasSes 
perspectivas de atuação parlamentar, através da da União de acordo com a Constituição de 1988. Es-
participação nas referidas comissões. ses repasses tiveram seus valores distanciados das 

Cabe ressaltar que o Regimenlo Interno do Se- realidades dos gastos e rrutas vezes foram rapas-
nado Federal prevê maior nOmero de atribuições ad- sados com atraso, prejudicando de tal forma os já 
ministrativas, de execução contínua, apenas pare o sofridos funcionários do nosso Estado. 
Presidente e o Primeiro Secretário. A não ser em ca- Assim, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senado-
ses de. substituição eventual desses Senadores e de res, a descontinuidade dos serviços devidos à po-
atuações de menor periodicidade, os demais mem- pulação agravou ainda mais o quadro social caóti-
bros da Comissão Direlora não têm função definida, co da falta de atencimento médico irneciato, do 
ficando, de certa forma. à margem do processo le- aurnenlo dos problemas nas escolas públicas, da 
gislativo, deixando, assim, de prestar relevante con- insegurança da população ciante do recrudesci-
tribuição à sociedade, junlo a alguma comissão téo- manto da violência. 
nica de seu inleresse. Pasmem S~ e Srs. Senadores! As nossas cc-

Sela das· Sessões, 11 de outubro de 1995. - rnunidades, que não conheciam a violência dos 
Senador Emandes Amorim. grandes centros urbanos, lamentavelmente já se de-

A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - O proje- param com elas. 
to será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa O SR. Bernardo ca11ra1 - V. Ex& me permite 
duranle cinco dias, a fim de receber emendas, nos Lm aparta? 
lennos do art. 401, § 1". do Regimenlo Interno. O SR. JOÃO FRANÇA - Ou9Q o aparte do no-

Findo este prazo, será despachado à Comis- bre Senador Bernardo Cabral. 
são de Constituição, Justiça e Cidadania, pare deli- O Sr. Bernardo cabral - Caro Senador João 
beração. França. V. Ex& pode nao ser Lm homem afaito à !ri-

Volta-se à lista de oradores. buna, mas é Lm defensor intransigente do seu Esta-
Concedo a palavra ao ilustre Senador João do à frente' das·ConissOes, na liderança. onde pode 

França. atuar. Hoje V. ExA traz ao conhecirnenlo dos seus 
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pronuncia o Colegas- ainda bem Que preside a Casa uma Sena-

seguinte discurso.) - Srf. Presidente, s~ e Srs. Se- dora da nossa ãrea AmazOnica- Lm assunlo que foi 
nadores,·as discussOes sobre a situação caótica em tratado no art. 14 do Ato das Disposições Constitucio-
que vivem as diferentes unidades da Federação têm nais Transitórias. TIVe o prazer de contrix.ir para a 
demonstrado que os serviços devidos à população, efetivação desse dispositivo a.jo texto é o seguinte: 
tais como os serviços de saúde, educação e segu
rança, não são satisfa1oriamenle prestados. Isso 
ocorre em quase lodo o Território Nacional, com ra
rfssimas exceções. Mesmo os Estádos mais provi
dos de recursos financeiros enfrentam esse drama. 
Se isso ocorre, o que dizer dos ex-Territórios que 
hoje são novos Estados, que se encontram distanles 
dos centros do poder das ãreas mais desenvolvi
das? O nosso Estado de Roraima faz parle dessa 
reaüdade que aqli passamos a retratar. 

Sr" Presidenle, as disposições legais constitu
cionais referenteS à proleção do novo Estado, com o 
objetivo de garantir o crescimenlo, a individualidade 
política e o seu desenvolvimento econOmico pleno e 
independente, não chegaram, na prática, a ser con
cluidas, pois, das diversas medidas definidas pelos 
Constituinles de 1988, quase todas foram processa
das com grande atraso. 

O funcionalismo Ugado aos serviços básicos -
do qual falamos anleriormenle -, ou seja, os médi
cos, auxiliares, policiais e professores, teria as res-

•Art. 14. Os Territórios Federais de Ro
raima e do Amapá são transformados em 
Estados FedéradoS, mantidos seus aluais fi
miles geográficos. • 

E aplicava ao novo Estado, quanlo à transfor
mação e instalação, os mesmos critérios seguidos 
na criação do Estado de RondOnia. Vejo que V. ExA 
está inquieto, preocupado, falando de uma violência 
que nao havia no Estado de Roraima, porque tais· 
verbas, ou não estAo sendo remetidas regularmente, 
ou o Governo Federal está descumprindo com a sua 
obrigaÇão. Assim, a presença de V. EJtll na tribuna é 
mais Lm leslernunho em defesa daquela região. 
Quero juntar-me à sua defesa, porque também me 
sinto um pouco responsável pela criação do Estado 
de Roraima. 

O SR. JOÃO FRANÇA - Só tenho a agradecer 
o aparta. v. exa é daqlJ!l(a região, conhece-a rruto 
bem e sabe como é difícil a vida naquela localidade, 
onde não há nenhLm desenvoMrnenlo. Se não tos-
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- . sem os repasses da União;-não sei como seria a so

brevivência daquele povo. 
Continuando: 
Por oulro lado, o Governo Federal encaminhou 

oo Congresso Na::ional a Proposta de Emenda Consti
tucional n"- 173, de 1995, cujas medidas tra1am da cha
mada "Reforma Adminislraliva". Destaco aQl.i, para 
conhecimento desta Casa, o art. 13, que diz: 

•as servidores públicos federais que, à 
data da proiTIIJgação desta Emenda, desen
volvam atividades llansferidas pela União a 
seus ex-T errilórios podenlo ser incorpora
dos aos quadros do réspeclivo Estado, me
diante o convênio referido no inciso III do 
art 247 das DisposiçÕes Constitucionais 
Gerais". 

SrA Presidente, a indagação que ora faço, pe
dindo a atenção de todos, é a seguinte: de onde sai
rão os reaxsos para a continuidade do pagamenlo 
da folha de pessoal? Dos Es1ados advindos da con
dição de Territórios ou da União? Outra pergunta, 
também, fica no ar: se agora o nosso Es1ado de Ro
raima enfrenta uma diffcil situação para manter atua
izados os seus compromissos financeiros, como 
será depois, com o aumenfD das deSpesas com pes
soal, caso o Estado tenha que assumir esse ônus? 

Vale lembrar que nosso Estado é hoje !irritado 
em seu espaço territorial com a demarcação das 
áreas indlgenas realizadas de forma arbitrária. Com 
isso, ficou impedido de se expandir economicamen
te, por não poder explorar suas riquezas naturais, 
seja na mineração ou no seklr agropecuárfo. 

Desde já, queremos afirmar que não aceitamos 
que as mudanças propostas venham, de alguma 
maneira. trazer prejulzos para o conjunto do funcio
nalismo, em especial os encarregados· da área. de 
saúde, policiais civis·e militares e os professores dos 
ex-Territórios Federais! 

Porlanto, sem que existam privilégios, faz-se 
necessária uma revisão dos critérios no 1Dcante à ~&
partição das receitas pCblica, com repasses dentro 
dos prazos acordados, para a superação da situa
ção aflitiva em que nos enconllamos em Roraima. 
Enfim, novas atitudes para permitir a re1llmada do 
crescimen1o e da aplicação de uma politica ampla
mente favorável ao bem-estar social, não só dos ro
raimenses, mas de todos aqueles . que batalham 
para o crascimen1D dos novos EStados, antigos Ter
ritórios Federais. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

. 
A Sra. Marina Silva, deixa a cadeira 

da pres/déncia, que é ~pelo Sr. Ca
sildo Madaner. 

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -
Com a palavra a Sr" Senadora Marina Silva, que me 
antecedeu na presidência desta sessão. 

A SR• MARINA SILVA (PT-AG. Pronuncia o 
seguinte discuso. Sem revisão da oradora) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaríamos de 
comentar hoje, quarta-feira de uma semana quase 
morta para esta Casa, apesar da importância dos 
debates que tivemos - quase morta porque tive
mos uma pauta sem nenhum projeto imPoFiente a 
ser deliberado -, a pesquisa do Datafolha, publica
da domingo. O que nos chamou a atenção foi a 
manchete "Prestigio do Congresso despenca; 38% 
acham o Legislativo dispensável". A matéria diz 
que a aprovação do Congresso vem caindo desde 
dezembro de 1994 e que a nota média do Con
gresso é 4,9. Quem é professor sabe muito bem 
que, para ser aprovado com a nota mínima, deve
se alicançar, pelo menos, I.I1S 5, 5,5. No n<isso 
caso, estamos com 4,9; portanto, reprovados pela 
sociedade brasileira. 

Segundo a Folha de S. Paulo, a deterioração 
da imagem do Legislativo junto à população vem 
provocando um aumen1o constante dos que pensam 
que_ o Legislativo poderia ser suprimido. Vejam que 
raciocinio perigoso para a democracia, Sr. Presiden
te, Srs. Senadores. Os dados são os seguintes: 
32%, em $lembro de 1994, achavam o Congresso 
dispensável;"ern outubro de 1995, esse número pu
lou para 38%; os que acham o Congress«? necessá
rio caiu de 57% para 56%, sendo que os mais cnli
cos · são os habitantes das regiões metropolitanas, 
ou seja, os que têm mais acesso às informações. 

Notem que, de ooordo com os dados levantados 
pela pesql.isa da Folha de S. Paulo, nas regiões onde 
se têm mais inbrmações, onde se esperava que as 
pessoas valorizassem mais a açao do Congresso, no 
sentido de ser um instrunenlo para a den IOCrecia -
pasmem os senhores -, ooontece exa1amente o con
trário, ou seja, é onde há um. minero rnaioi' de pes
soas que acham que o Congresso é dispensável 

Pesquisas como essa servem para que nós, 
Congressistas, possamos olhar para dentro da nos
sa Casa e refletir. Há um di1ado que diz que •a boa 
justiça, para ser correta, deve começar de casa•. A 
nossa Casa, que é o Senado, a Câmara Alta do 
Pais, precisa se reavaliar, perg~ em que 
pode melhorar a imagem do Parlamen10. Nesse sen-
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tido, temos o dever cie iiónràr bOOl uma-lllisSãó que éréio âté que o Presidente José sãffiey)ã estã 
nos foi delegada pelo povo. realizando esse trabalho, no que se refere à questão 

Hoje, estãvamos pensando: como o Senado de recuperar a imagem do Senado. 
pode estar sacrificando uma semana inteira de Ira- Queremos deixar bem claro, Sr. Presidente, 
balho por causa do feriado de quinta-feira? Durante que não estou aqui me excluindo da responsabilida-
toda esta semana, tivemos sessões, apesar da im- de. Não é uma santa que estã falando do pecado 
portãncia das discussões, que chamaria de •mor- alheio. Estou me incluindo corrio parte de uma Casa 
nas•, pois não tivemos exatamente t.ma pauta para que gosteriamos de ver sendo reavaliada por uma 
deliberar. Por causa de um feriado não hã reunião questão de respeito à democracia, às instituições. E 
das comissões; por causa de um feriado não haverá para que essas possam ser respeitadas, é preciso 
sessões deliberativas; por causa de;um feriado a se- que sejam úteis à vida da população, pois, em sen-

. mana inteira fica parecendo uma s~feira. do úteis, com certeza, a população sentirá a sua tal-
Sr. Presidente, daremos um eielllJio da nossa ta. Estou, sim, preocupada em que todos nós possa-

negfigência. Talvez não seja nem uma negligência, mos, numa crise de represerrtação, sofrer as duras 
mas estamos oferecendo elementos para que a so- conseqüências de orna opinião desfavorável a ins-
_ciadade tenha olhos bastante criticos com relação a tãncias fundamentais para a democracia 
nossa ação. E considero-me incluída nessa anãlise Chama a nossa atenção também o fato de que 
porque, quando a sociedade julga a ação do Con- o número dos que vêem a democracia como o me-
grasso, não separa esse ou aquele senador, mas lhor remédio vem diminuindo, de acordo com as cir-
generaflza como um todo. cLilSfãncias que vão acontecendo no nosso País, in-

A Comissão de Assuntos Sociais, da qual sou clusivq alguns momentos de decepção. 
membro, estã hã mais de um mês sem se reunir Finalizamos com uma pergunta: se o Congres-
para deliberar porque não hã quorum. Quero aqui so não estã nos planos democráticos de muitls brasi-
registrar que o Senador Beni V eras tem-se esforça- leiros, não estaria na hora de começarmos a pensar na 
do bastante para que haja quorum. Igualmente, o refonna do Estado a partir do Legislativo? Porque as-
Senador Roberto Requião, na Comissão de Educa- tarnos aqui fazendo uma série de relonnas com rela-
ção, e tantos outros - tenho certeza - que estão pre- ção aos ouros Poderes, alé ctilicamos a posição do 
sidindo os trabalhos das comissões têm feito o pos- Judiciário, que é muito resistente a rrudanças. 
sivel para que possam reunir e deliberar. No caso do Legislativo, pelos dados levantados 

Sr. Presidente, serã que esses falos não esta- pelo jornal Folha de S. Paulo, penso que, sem.tlúvi-
riam contribuindo para que a imagem do Senado da, seria necessãrio que nós também começásse-
junto à opinião p(blica fique na situação em que de- mos um processo de aula-avaliação. 
monstrou a pesquisa do jor'nal Folha de S. Paulo? Concluiremos o pronunciamenlo da forma 

Precisamos ter em mente que somos o espe- como o iniciamos: "Justiça, para ser boa, tem que 
lho da sociedade, que influenciamos a estima que começar de casal". Esta Casa precisa realmente 
o povo tem de seus representantes, a nosso res- merecer o nome de "augusta". Geralmente, referimo-
peito ou a respeito do próprio Congresso. Esta Le- nos às Casas legislativas como "a augusta Casa" e, 
gislatura começou hã menos de um ano, e temos a para isso, é preciso que haja transparência e demo-
oportunidade de recuperar terreno e de demonstrar cracia; acima de tudo, a mesma deve ser necessãria 
que os novos Senadores e aqueles que aqui jã se à vida de um povo. 
encontravam estão se esforçando para honrar o O Sr. EduardO· Suplicy - V. Ex• me permite 
compromisso assumido nas eleições passadas. E um aparte? 
mais, temos a oportunidade de demonstrar que este A SR• MARINA SILVA - Concedo o aparte a 
é um parlamento ·que parla, porque silenciamos em V. Exi. 
alguns momenlos. O Sr. Eduardo SUpllcy -Senadora Marina Sii-

Estamos estudando uma proposta para enca- va, cumprimento V. Ex• pelo seu pronunciamento, 
minhar à Mesa Oirelora, sugerindo que o Senado pois acredilo que essa pesquisa realizada pela Da-
Federal encomende uma pesquisa aprofundada so- taFolha corresponde a um alerta para nós, membros 
bre os seguintes ponlos: o que a população espera do Congresso Nacional. Acredito que essa pesquisa 
de nós? Qual o maior defeilo e a maior quaidade? corresponde ainda a uma evolução, sobre a qual 
Como pOdemos contribuir para responder aos an- precisamos refletir bastante. 10 bom lembrar que o 
seios da população? primeiro semestre de 1995 foi caracterizado por sig-
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nilicativa BSsiduidadê-dos srs. seiiadÕres a·iiõr mu-=--~nãoo tarei, Poique não daria terlllÕ de ciíir todos :-;-
to trabalho da parta de todos nós. Diante das eleiçõ- mas percebo que são se~T1JT8 os mesmos que com-
es de 1994 e da revelação dos cargos observados e parecem para COI11lletar o quorum para deliberar, 
desvendados pela CPI sobre o caso PC Farias e a com a pr~ de que es1a Casa não seja vista 
CPI do Orçamento, a imagem do Congresso Nacio- pela sociedade como um lugar de faz-de-contas. 
nal estava ferida, o que levou a opinião pública a la- Então, creio que a pesquisa vem a calhar, por 
zer uma avaliação muito "rigorosa e crítica do Con- ser um alerta para todos nós que es1ávamos num 
grasso Nacional. Não apenas o terço dos Parlarnen- processo de recuperação da imagem do Congresso 
tares que continuaram o seu mandato para CUI11lrir e, principalmente, da imagem da dita classe política 
mais quatro anos, mas também os dois terços que brasileira, após um perlodo de sucessivos escanda-
nesta legislatura aqui chegaram, com muita vontade los, que levaram ao descrédito esta instituição tão 
e cheios de brios, para mostrar que realmente mera- importante para a democracia 
ciam a confiança de seus eleitores, fizeram com que Num momento de arrefecimento dessa luta na 
o primeiro semestre fosse caracterizado por grande busca de credibilidade para os nossos trabalhos, cle-
atividade e seriedade. Mas noto, com praocupação, veioos, mais uma vez, contribuir para que esse tipo 
que aquele entusiasmo e o ritmo de trabalho do pri- de arglmento, de que o Congresso, o Parlamento é 
meiro semestre diminuíram um pouco no segundo. E dispensável para a sociedade brasileira, seja supri-
houve aqui no Sel]3do uma resolução que, avalio, mido. Ao invés de ser visto pela população como 
deve ser repensada, qual seja, a de não mais exigir, uma solução, é vis1o como lm problema, como algo 
salvo em dias de sessão deliberativa, o registro da que atrapalha a vida dos cidadãos. 
presença dos Srs. Senadores. Será que isso não Estou fazendo esse alerta no sentido de que 
terá contribuído para que, em certos dias não-delibe- haja a continuação do esforço, que vinha sendo cle-
rativos, a presença seja um tanto menor? A Mesa sempenhado por uma grande máioria dos Srs-. Se-
pode perfeitamente realizar esse levantarnénto. t nadares, para que os justos não paguem pelos pe-
preciso que essa presença. não apenas em Plenã- cadores e, no caso especificamente, que esses pe-
rio, mas também no ambito das comissões, seja co- cadores não venham contra a democracia. • 
brada com maior rigor. V. ExA chama atenção para o Muito obrigada 
rato de que algumas ComisSões, como a de Assun
tos Sociais e a de Educação, têm falhado em cum
prir os seus deveres diante da falta de quorum. Ora, 
isso tem que ser objeto da preocupação de todos 
nós. Mas penso que ainda ternos tudo para reagir. · 
Portanto, a pesquisa realizada pela Folha de S. 
Paulo deve-se conslill.ir m.m alerta para que não 
venhamos a esmorecer, não venhamos a deixar de 
CUI11lrir, com entusiasmo, aquilo que a população 
brasileira espera de todos nós. 

A SRA.• MARINA SILVA· AgradE>ço a V. ExA 
o aparta que incorporarei ao meu pronunciamento. 

Concluindo, Sr. Presidente, gostarfarnos de, 
mais uma vez, registrar que nesta Casa, geralmente 
aqueles que comparecem aos trabalhos das comis
sões, que fazem lm esforço muito grande para que 
haja desel11>8nho das instâncias deliberativas, mui
tas vezes tomam-se escravos do quorum, porque, 
não estando presentes, tomam-se rupados por não 
haver reunião das comissões. 

Em várias reuniões da Comissão de Assuntos 
Sociais e da Comissão de Educação, das quais faço 
parta como titular, tenho observado a presença 
constante de inúmeros colegas - e poderia até cifá
los nominalmente, mas, por uma questão de justiça. 

Durante o discurso da Sra. Marina Sil
va, o Sr. CasHdo Madaner, deixa a cadeira 
da presidência. que é ocupada pelo Sr. JúUo 
Campos, 2.'1 Vice-Presidente. 

-~· .. - -

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Concedo 
a palavra ao Senador Eduardo Supr&ey, pela ordem. 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pen
so que houve um pequeno lapso, porque o requeri
mento, neste caso, é ao Sr. Presidente do Tribunal 
de Contas da União, e não ao Ministro da Previdên
cia, mas o assunto é o mencionado por V. E#. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nobre 
Senador Eduardo &.picy, o requerimento está dirigi
do ao Presidente do Senado Federal, solicitando es
sas providências. Sendo assim, devolverei a V. E# 
para que o ratifique. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, 
tenho, em minhas mãos, a cópia do mesino: "Re
queiro, com amparo nos arls. 49, X, 70 e 71, IV e 
VIl, da Constituição Federal, e 216, I, do Regimento 
Interno, sejam solicitados a S. ExA o Sr. Presidente 
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do Tribunal de Contas da União os res!Jtados de au
torias e inspeções já realizados por aquela Corte ern 
entidades de previdência complementar fechada, 
inslituidas com base na Lei n" 6.435, de 15-de j!Jho 
de 19n ( ... )". 

É este, Sr. Presidente? 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Não. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ent'lo, trata-5e 

de outro. 
O SR. PRESIDENTE (J(foo Campos) - A Mesa 

aguarda o encaminhamento desse oliro requerimentl. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - V. eiJ! está ci

tando o que havia chegado, e não o que estou entre
gando agora? 

O SR. CASILDO MALDANER -Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce
do a palavra a V. exa. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, gostaria de colaborar. Se não me engano, secre
tariando a Mesa há poucos minulos, li um expedien
te do Senador Eduardo Suplicy. Parece-me que 
aquele primeiro requerimento é o que tradi!Z essa 
versão. 

Há dois requerimentos de S. Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Este é o 

segundo requerimento. 
O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço a aten

ção e peço perdão pelo mal-entendido, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Dúvidas 

esclarecidas, nesta oportunidade, a Mesa Diretora 
deseja lembrar à Senadora Marina Silva o cumpri
mento do art 182 do Regimento Interno. 

Coroedo a palavra ao Seralor CasBdo Maldaner. 
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora
dor) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Co
missão de Obras Inacabadas do Pais, constitufda 
em maio último, tendo como Presidente o Senador 
Carlos Wilson, culminou por apresentar ao Presiden
te da Casa, na tarde de hoje, um mlalório parcial do 
qual participamos como Rela1or, para que fosse di
vulgado e registrado nos Anais desta casa 

O Presidente desta Comissão apresen1ou à 
Mesa do Senado Federal uma cópia do nosso rela
tório para que constasse dos Anais. É um documen
to prévio no qual consta um levantamento feito junto 
a dezoito Estados do Pais, faltando alguns deles 
que serão complementados agora e farão constar, 
naturalmente, os levantamentos do relalório final 
desses trabalhos. 

RessaiiD esses .K:õiliecilnentoS de .hojê, qtJaíl:: 
do entregamos uma cópia desse telatório aos irmã
os do PrflSidente da Comissão que trata dos BSS!n
tos para o Orçamento para o próximo ano, o emi
nente Senador Renan Calheiros, e a presença tam
bém do Relator, Deputado lberê Ferreira, cujo traba
lho realizado nesses últimos meses tem o fim de 
coincidir naturalmente com a prioridade dos Gover
nos Estaduais que trabalharam para ter também 
uma sintonia com o Orçamento que ora tramita nes
ta Casa. para o próximo ano, para se inserir nesse 
Orçamento aquilo que é factfvel. 

Não é nada mais nada menos do que o registro 
do relalório parcial desse trabalho que o nosso Pre
sidente apresentou na tarde de hoje à Mesa Dire1Dra 
rJoSenado. 

Era o que tinlja a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Csrnpos) - Conti

nua a &sta de oradores. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo 

Cabral. (Pausa) 
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma queslão de ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Csrnpos) - Conce

do a palavra à nobre Senadora Marina Silva. 
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Para uma 

questão de ordem) - Sr. Presidente, já que lU adv& 
da pelo ilustre Presilente, de acordo com o art 182 do 
Ragirnenb Interno, de que o meu bebê não poderia 
estar 1Qi. Gostaria de pedir desct lpas à Presidência. 

Em se tratando de uma sessão não-deliberati
va, e estando o bebê até com problerQB de saúde, e 
não querendo ficar em casa e com ninguém da mi
nha assessoria, acreditei que não haveria problema 
em trazê-lo, por isso cometi uma pequena transgres
são às leis desta augusta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - A Mesa 
quer cumprir fielmente o Ragimen1D lntemo. MLito 
obrigado. 

Asseguro a palavra ao nobre Senador Bernar
do Cabral. v. exa dispõe de 20 mrnuros para seu 
pronunciamento. 

O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, serei rn.ito breve. 

Quero voltar a um assunto, ainda que possa pa
recer ilconvenienle, repetitivo e irnpertinente. Corro, 
a&ás, esse risco, mas não me parece que no cfJSCUSO 
que onfem proferi de tonna modesta, bem o sei, mas 
que acabou encontranc1o eco em alguns Senadores. 
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Refiro-me, Sr. Presidente, ao apelo que ontem 
fiz no sentido de que o Senado começasse a abor
dar o problema da refonna agrária 

Ao que parece, está na hora de tirarmos do 
chamado leito emocional para abordarmos, analisar
mos e até julgarmos o asstrto pelo lado racional. Eu 
tinha razao, Sr. Presidente, tanto assim que hoje o ex
Presiden1e do Senado Federal, Senador H...roerto Lu
cena, oct.pJU a tri:x.r1a, fazendo referências oo meu 
áiSCUSO e, logo a segúr, tecia S. E><" considelaQOeS e 
lemlllança às chamadas ligas carql0119SSS, e o que 
resLitou, naquela época de mortandade, de prisões e 
de atitLdes inexpfiCáveis. A matéria está na ordem do 
dia; a ifllll'ensa nacional e il'llerna::ional vem regisba ... 
do o caso com~-Ainda hoje, os principais 
jornais, trazem o segúnta registro: · 

'!Desde que os principais lideres do 
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, 
ameaçados de prisão, resolveram enlrar na 
clandestinidade ••• • 

Observe bem V. Exl: "resolveram en1rar na 
clandestinidade". Ora, isso significa que estamos 
dando um passo num caminho tortuoso do qual nir... 
guém sabe qual será a meta final. 

E tanto isso é sério, Sr. Presidente, que o mes
mo jornal, caderno 12, pâg. 8, O GLOBO, destaca: 

"No lugar de José Rainha Júnior, prir... 
cipallfder de região do Pontal do Paranapa
nema, sua mulher, Deolinda Alves de Sou
za, de 25 anos, lidera o gl\4)0 de soo sem
terra confia a decisão judicial que determi
nou que salssem das propriedades. • 

E logo adiante diz: 

"'utro lidar emergente dos sem-terra. 
Laércio Batbosa, disse que o movimento 
está preparado para resistir. • 

Sr. Presidenta, isso não pode ser apenas urna 
simples noticia de jornal; há, sem dúvida nenhuma, 
urna contestação que ou acabará por desmoralizar o 
Judiciário, ou criará. vitimas inocentes enfia os que 
participam do Movimento dos Sem-Terra. 

Eu dizia ontein que não abordaria esse proble
ma pelo viés ideológico. Penso que nenhum dos 
partidos, com representantes nesta Casa ou mesmo 
na Câmara dos Depulados, eslá insuflando qualquer 
cidadão que participa do movimento. Há uma crise 
para aqueles que precisam da terra improdutiva. De 
um lado, nota-se que a busca é para um pedaço, 
come quem reclama cidadania - e esses estão se ar
mando; do outro lado, dos chamados proprietários, 

Ouillbro de 1995 
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há a luta pelo direito, que já é antigo e que passam 
as suas milícias particulares para se éontraporem. 

o Presidente do Incra dei:lara que "nada é 
pior para o processo de reforma agrária do que o 
conflito, a violência e ações contra a lei". Ora. Sr. 
Presidente, afinal o que eslá faltando para que 
esse assunto seja abordado de fonna séria, pondo 
fim ao assédio de um lado, no sentido de cooptar 
inocentes, e a bravata de outros, ao quererem ex
terminar aqueles que buscam um pedaço de terra? 
Afinal, o que está faltando na cabeça de tantos bra
sileiros que já viram, em passado não muito distar.. 
te, o que foi a briga entre os que invaciam ou ocu
pavam e aqueles que se rebelavam contra tal inva
são ou ocupação? 

Quando ocupei a tribuna, Sr. Presidente, quis 
demonstrar que essa é uma responsabilidade de to
dos nós. O Congresso não pode nem desertar nem 
se omitir, tampouco se acocorar, diante de um pro
blema que daqui a pouco terá urna explosão de tal 
sorte e de tal menta que poderá resultar numa con
vulsllo social e, no caso, já será muito tarde. Ternos 
que tomar medidas que previnam um acontecimento 
que, como dizia. sabemos que começou e que ja
mais terminará. 

Fico a imaginar se as minhas palavras possam 
cair no vazio; mas me dou conta de que quero mar
car uma posição. Em determinada quadra da minha 
vida, depois de ter perdido o meu mandato de Depu
tado Federal por uma cassação injusta do A1D Insti
tucional n2 05, de ter tido dez ancs de direitos políti
cos suspensos. de ter sido perseguido, eu não devo 
me ·calar vendo que o instante é grave, sério e - V. 
Exll, que foi governador do seu Estado e preside a 
sessão de hoje sabe disso - é extremamente difícil 
con1omar um acontecimento dessa natureza depois 
que ele explode. 

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me permite 
um aparte? 

O SR. BERNARDO CABRAL- Com muito pra
zer, Senador ~icy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Cumprimento V. E><" 
por trazer esse assunto ao plenário com a visão, 
com a interpretação que está dando a um problema 
tão sério, qual seja: a necessidade de se realizar a 
reforma agrária o quanto antes. E V. E><" o faz com 
propriedade <fiZendo que é preciso interpretar a lei 
compreendendo os anseios daqueles que hoje lutam 
para poder trabalhar em um pedaço de terra. Não 
sei se V. Ex' leu hoje um depoimento impressionan
te que consta do caderno I de O Globo, página 8b, 
dos sobreviventes de Corumbiara: "Nosso sangue fi-
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cou llt". Depoimentos de C., de a·anos e L, de 11 mos o nosso sangue e QUeremos-voftai- parCÍ 
anos, onde um deles diz: a fazenda 

'C.- Eu trabalho desde os 6 anos de 
idade na roça dos outros porque a gente 
não tem terra Não ganho nada por isso. 
Meu pai e minha mãe também trabalham de 
graça. Em tróca a gente tem a casa para 
morar". 

E L diz: 

L - Eu trabalho plantando mandioca 
Ganho R$4,00 por dia". 

O Globo - Como foi a invasão da Fa
zenda Santa Elina, Qrlele vocês moravam? 

L - Os policiais chegaram às 4 horas 
da madrugada, jogando bombas de gás e 
atirando. Para nos salvar, banhamos um 
pano com vinagre e ficamos cheirando. Uma 
bomba estourou perto de mim e eu rolei, 
desmaiado, até cair dentro do córrego. Gas
taram cinco litros de vinagre para me salvar. 
Aí os policiais invadiram o acampamento e 
deitaram os homens num canto e as mulhe
res e crianças noutro. Ses escolheram dez 
muheres, montaram e bateram nelas, tira
ram a roupa delas .•• 

O Globo- Fizeram sexo com elas? 
L - FIZeram. Ses levavam elas para 

um canto e batiam nos homens. Os policiais 
pegaram mais as mulheres grávidas e as 
mocinhas. Minha irmã se salvou porque fi
cou deitada, escondida debaixo de um pano. 

O Globo - Você viu alguém ser as
sassinado? 

L - Eu vi eles dando um tiro na nuca 
de um amigo meu, o Odilon. Depois eles 
mandaram ele ir para o meio do povo. 
Quando ele tentou se levanlar, deram uma 
paulada no meio da cabeça dele. 

C. - Eu vi a Vanessa (de 6 anos) sendo 
morta. Eles deram um tiro nas costas dela 
que vazou pela barriga Meu pai ajudou a 
carregar ela quando a gente estava fugindo. 
Ela disse 'ai, mãe' e morreu. 

O Globo - Vocês Identificaram al
guns policiais? 

No final, as últimas duas perguntas: 
O Globo - Vocês aceitam qualquer· 

terra que o Governo ofefllCer? 
L. - Não. Só aceilarnos agora ir para a 

Fazenda Santa Sina porque.nosso sangue 
foi derramado Já. Nós fularnos lá, derrama-

Aqui está a expressao do descumprimento da 
lei por parte de quem tem o pocler na mão, o poder 
de policia, o poder de assegurar o direito de proprie
dacle, visto como uma forma que contraria sentimen
tos de justiça. ~ preciso que todos os lados tenham 
uma melhor compreensão dos fatos. V. exa salienta 
bem: não há, aqui, partitlo que esteja querendo insu
flar a violência; mas há partidos que querem o cum
primento do desejo de justiça em nossa terra 

O SR. BERNARDO CABRAL - Esse é o meu 
desejo, Senador Eduardo S~licy. Já guardei a cita
ção que faria, exalarnente do mesmo teof da que V. 
exa acaba de ler, porque isso me inquíélou muito. 
Devo ressaltar que tenho dois netos quase da mes
ma idade dessas crianças. E o que me passou na 
mente após a leilt.fa cJessa ptbfiCação foi o trauma 
que essas crianças carregarão para o res1o da vid8. A 
expressão Qtie fica sem vida numa linha irnprilssa ga- -
nha corpo quando se lembra que o sangue ficou lá 

Quando .falo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
que o assunto é grave - e em meu socorro vêm as 
palavras do Senador Eduardo Sl.!J(icy- temos aqui a 
idéia de que ambos estamos tentando contribuir, co
laborar, participar de um problema que diz respeilo a 
todos. ~ que, em nome de se cumprir a lei, ela aca- -
ba sendo descumprida Com a intenção de se man
ter parte de uma propriedade, que é algo terreno, 
tira-se uma vida, que é algo que jamais se pocferá 
repor. Eu me inquieto, Senador Eduardo Suplicy, na 
medida em que vejo que algumas pessoas querem 
se omitir; quando não se omitem, querem tirar vanta
gem pelo lado explosivo que a matéria contém. Quem 
tem um pouco de bom-senso identifica que essa é uma 
s~ uma ciJcu1stãncia terrivel, porque não se sabe"· 
de que forma poderemos comiJuirsenão com Isso que 
estanos fazendo: com a idéia ele que queremos com
partilhar com a responsabilidade ele todos. 

V. Exa já deu os primeiros passos numa au
diência que manteve com o presidente do seu parti
do e o Presidente da República,. Fernando Henrique 
Cardoso. Outros precisam ser dados. E o mais im
portante de todos é que esse não é um caso ele polí
cia Sr. Presidente, reforma agrária, conflito fundiário 
é probleina social, que diz respeito a todos nós, à 
comunidade, sobretudo aos cidadãos. É lamentável 
- e quero pôr uma tinta bem forte no que estou di
zendo - é deveras lamentável que nós não possa
mos, até por que l)ão se faz mágica com um assunto 
como esse, trazer para um debate nacional que co
mece no Norte do· País, onde a invasão, o conllilo 
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fundiário é bãm diverso daquele que se instala em nieritar féChaCíà; insiib.ifdas ccim base na Lei -
São Paulo. É pena- repito- que não se possa trazer ,._ 6.435, de 15 de julho de 1977, bem como 
todos a uma espécie de assembléia, em que fossem informações concemen1es aos feitos em 
discutidos os interesses de ambos os lados. Depois, curso, versando sobre as mesmas entidades 
o Executivo, imparcial, faria justiça. e indicando quais estão sendo atualmen1a 

Sr. Presidente, ao final, quando o meu tempo auditadas ou iospecionadas, suas respecti-
já se esgota, quero dizer que, em outra oportunida- vas patrocinadoras, seus montantes de con-
de, voltarei ao assunto. tribuições, as relações entre esses monfan-

No próximo final de semana, estarei no meu tas e as folhas de salários e•os CUS1os talais 
Estado. Vou ouvir as lideranças - Igreja, proprietá- dos planos previdenciários, mencionando a 
rios, posseiros - para que tragam, pelo menos naqui- data de inicio e a fase em que se encontram 
lo que me diz respeito, uma espécie de adminftulo a tais p!lJC8Ciimentos•. 
um problema que considero muito grave. Há poucos <fiSS, Sr. Presidente, oUvi na Rádio 

Este era o registro que gostaria de fazer, Sr. CBN que o Presidente do Trilxml de Contas, Marcos 
Presidente. Vilaça, fez uma análise extremamente interessarié so-

Mui1o obrigado. bre os ft.rxlos de previdência fechada complementar, 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, ft.rx1os de pensão ligados às grandes fll1lXI!S3S como 

peço a palavra para uma comunicação inadiável. Previ, Petrus, Funcef e asSim por diante. S. Ex" havia 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) • Cone&- mencionado uma quantia extraordinária relativa ao pa-

do a palavra a V. Ex" trimOnio somado desses ft.rxlos. Entendo que esse as-
o SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para surm merece a atençrK> de 10dos nós. 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora- Como a Secretaria de Previdência Coii1Xe-
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gosta:- mentar do Ministério da Previdência tem a responsa-
ria de prestar um esclarecimento. bilidade de examinar esses fundos e como o Tribu-

Em verdade, são dois requerimentos de teor nal de Contas elaborou um relatório sobre esse 
semelhante que encaminho nesta tarde, ambos ao mesmo tema, avaliei como importante pedir a infor-
Presidente do Senado Federal. Um é' dirigido ao mação tanto ao Ministro da Previdência como ao 
Presidente do Tribunal de Contas e, o outro, ao Mi- Presidente do Tribunal de Cont.Js. 
nistro de Estado da Previdência e Assistência So- Solici1o desculpes pela confusão criada, Sr. 
cial. Em ambos os casos, solicito os resultados de Presidente, pois são dois os requerimentos. Assim, 
auditorias e inspeções já realizadas pala Secretaria esclareço a matéria. 
de Previdência Complementar em entidades de pre- o SR. PRESIDENTE (Júfio Campos) - A Mesa 
vidência complementar fechada, inslitufdas cõm aguarda 0 requerimento de v. Ex" 
base na Lei,._ 6.435, de 15 de julho de 1977, bem Concedo a palavra ao Senador José Fogaça. 
como informações concernentes aos feitos em CUI'- (PauSa.) 
so, versando sobre as mesmas entidades, indicando .os Srs. Senadores Emandes Amorim, Lúcio 
quais estão sendo alualmente auditadas ou inspecio- Alcântara e Jl1io Campos enviaram discursos à 
nadas, suas respectivas patrocinadoras, seus monten- Mesa para serem pubficados na forma do disposto 
tas de contribuições, as relações entre esses rnontan- no art 203 do Regimento Interno. 
tas e as blhas de saláriOs e os custos totais dos pia- S. EJt1s serão atendidos. 
nos previdenciários, mencionando a data de inicio e a O SR. ERNANDES AMORIM ( AO) - !>.-. Prasi-
fase em que se encontram tais procedimentos. det1e, -Sr"s e Srs. Senadores, em recentes pRlllU'ICi&-

Esse é o requerimento ao Ministro de Estado mantos nesla 1riJu1a, chamei a atençilo para a siluaçlto 
da Previdência. O outro, semelhante a esse, dirigido de alguns Estados pobres, entre eles o de RondOria, 
ao Presidente do Tribunal de Contas é o seguinte: quevêmsendopreteridosnasaçõeseverbasfedenis. 

"Requeiro, com amparo nos arts. 49, 
X; 70 e 71, IV e VIl da Constituição Federal, 
e 216, I, do Regimento Interno, sejam solici
tados a S. Exi', Sr. Presidente do Tribunal de 
Contas da União, os resultados de audito
rias e inspeções já realizadas por aquela 
Corte e entidades de previdência cofT1JI&-

Efelivamente, Rondônia parece ter sido esque
cida por todos os setores do Governo FederaL Pude 
aqli alertar para o lato de que os programa-.> dos Mi
nistérios da Saúde, da Educação, dos T1anspQflês 
vêm ignorando que existe o Estado de Rondônia. 

Enquanto que em outras unidades da Federa
ção o Poder Central estende seu apoio a projetos dE 
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sanearrienfu, dEi trànsporte público, de salvação de .direito: Com base em dados o6jewos fOram fistados 
bancos. estaduais, enquanto o Rio. de Janeiro, São 1_.072""MuniCíjlios do Brasil com QravElS íncfJCeS de 
Paulo, DiStrito. Fedei-ai e vários outros recebem re: pobreZa. São os mais pobres dos pobres. São os 
cursos abundantes e generosos, os Estados pobres chamados bolsões da pobreza. Eles são o alvo do 
da região Norte, entre eles Rondônia. vêem seus programa. Alguns deles se situam na periferia de 
modestos pedidos caírem em ouvidos indiferentes. grandes capitais, mas a quase totalidade são pau-

RondOnia. com suas necessidades humildes, pérrimas aglomerSQi)es em cidades e áreas do inte-
nada recebe, assiste de longe a algo que chariiam rior. 
de Federação, que para Rondônia parece não ter 
existência concreta. Rondônia, nas ações, apoios e 
verbas federais ocupa aquelas posições de final de 
fila, que jamais são objeto de atendimento efetivo. 
Situação agravada pela atuação das entidades re
gionais como Suframa e Basa. que se concentram 
em clientelas estreitas e especificas. A ação dita re
gional não alcança, na região, quem realmente pre
cisa dela 

Pensávamos que seria diferente quando se tra
tasse pura e simplesmente de programas de assis
tência à pobreza. já que pobreza, comunidades ca
rentes, sobram em RondOnia Projetos de coloniza
ção agrícola tna1 implantados e mal apoiados fize
ram surgir, em FlondOnia, um tipo específico de des
moronamento social, .de pauperização; de Javela
menlo miserável, &~ue clama por ajuda urgente. 

O programa do Governo Federal de combate à 
pobreza extrema é o Comunidade Solidária Pois 
bem, também nesse setor Rondônia começa a co
lher decepções. O Comunidade Solidária propõe-se, 
para obter melhor efeito na atenuação de situaçOes 
de extrema carência, coordenar ações municipais, 
estaduais e federal. Na área federal, são canaliza
dos articliadamente recursos e programas que já 
estavam disponíveis em diversos Ministérios e órgã
os da União. 

A idéia é boa. o conceito básico do Comunida
de Sofldária é saudável. Montou-se urna coordena
ção enxuta, ao invés de novo órgão burocrático, e 
aproveita-se a estrutura administrativa do\> Ministé
rios e das Secretarias Estaduais para movirnenlar as 
verbas e os programas. 

As ações concretas se dão no âmbito munici
pal, junto ao público-alvo, a comunidade extrema
mente pobre. São coisas como merenda escolar, as
sistência à nutrição, assistência à saúde, profissio
nalização, apoio à agricultura familiar, apoio à refor
ma agrária e muitas e muitas outras. Iniciativas que 
já existiam l'l'llitas vezes esparsas, e às vezes até 
apenas no papel, têm agora possibilidade de chegar 
aos mais agudamente necessitados. 

Pois bem, começou o Comunidade Solidária, 
presidido pela Professora Ruth Cardoso, com o pé 

Como primeira etapa do programa. Para reali
zação em 1995, foi montado um· vasto painel de açO
es, contando com verbas que, conjugadas, totalizam 
cerca de 560 milhões dEi reais. Era preciso escolher, 
para início, uma parte pequena do chamado •Mapa 
da Fome•, dos 1.072 municípios. Foram seleciona
dos, de saida, cerca de 150 municípios logo depois 
ampliados para cerca de 260. Aí começaram a intro
duzir-se distorçOes no programa 

Para a seleçâO desse g~ ilÍicial a ser benefi
-ciadó em 1995, foi aberto grande espaço para que 
os governos estaduais, conhecedores, cada· qual, da 
realidade estadual, pudessem influenciar na escolha 
Em principio, benéfica. essa cieScentralizaç decisó
ria mostrou-se, entretanto, \lulnerável a lamentáveis 
deformações. segundo criticas ·que temos ouvido, de 
prefeitos, da imprensa, e mesmo de alguns Uustres pa
res do Senado Federal, como os Senadores Nabor Jú
nior, Aaviano Melo e José Agripino. 

Tudo indica que alguns governadores usaram 
do poder de escolha que lhes foi estendido pelo 
Comunidade Solidária para incicar para o seleto 
grupo inicial de localidades favorecidas, preferen
cialmente, redutos eleitorais dos partidos no poder. 
Ora. trata-se de partidarização intolerável de um pro
grama federal cujã seriedade e netJi!afidade devem 
ser mantidas com grande firmeza contra as pressõ
es do clientelismo e da famigerada polítiça do "é 
dandO que se recebe". Há também evidências de 
que no g~ privilegiado foram incluldos, a pedido 
de governadores, localidades que não constavam do 
estudo têcnico inicial, do "Mapa da Fome•. 

Em Rondônia, as autoridades eleitas estaduais 
e municipais estão seriamente preocupadas com os 
rumos do Comunidade Solidária. Será que Rondô
nia, também desta vez, vai sàr preterida e prejudica
da? Na primeira batalada de municípios seleciona
dos, 150 em lodo o País, Rondônia foi contemplada 
com apenas um município! Ampliado o programa 
para 260 localidades, melhorou a posição de Rondô
nia: de um só município passou-se para dez. Apa
rentemente, um número aceitável para um Estado 
dos menos populosos. Dez municípios constituem 
3,8% do total dos 260 escolhidos. 
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Entretanto, é preciso olhar para Ô número de O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) -Sr. 
famHias a serem alcançadas este ano pela Comuni- Presidente, Sr"S e Srs. Senadores, os guerreiros de 
dade Solidária, segundo as projeções do programa. minha terra já nascem feitos! - disse Ascenso Ferrei-
Em Rondônia, é de 8.800 o número de famHias a se- ra, poe1a nordestino. Porque brigar é do seu destino! 
rem atendidas. Ora, apenas em Belém, serao acrescentou. Um nor-destino, diria um outro poe1a. 
39.600 famHiasl Só em Fortaleza, serão 86.800 fa.. Destino de vida, destino de vencer, de se supe-
mi&asl Na cidade do Rio de Janeiro 197 200 farnl- rar. Destino de um povo forte, nordestino. Antes de 
Ras.Na cidade de São Paulo, 204.000 famllias. São tudo, parafraseando Euclides, o nordestino é um for-
números enormemente desproporcionais. Vemos, te. Predestinado a brigar. pela vida, destinado a lutar 
por eles, que Rondônia ficou, efetivamente, apenas e a vencer. 
com migalhas. Destino de vencedores, história de superação 

E olhem que só citei, para çoiT1p!llaÇAo, capi- dos desafios de cada dia, um rosário de lulas e de 
tais de Estados que têm governadores do mesmo vitórias, um destino, um nor-destino que não é o 
partido que o Presidente da República. Ampliemos fado, a sina triste de quem se acomoda e sofre, mas 
um pouco nosso horizorie, paa os aRados polilicos o futuro que se oonstrói com otimismo, abnegação, 
do Governo Federal: São Ws, 49.300 famllias; Salva- denodo, e muito suor. Um destino permeado por 
dor, 84.200 famílias; Porto Alegre, 24.800 fami6as. Pa- uma incrível aptidão musical, amenizac!o por uma vi-
raflaseando o famoso ditl que dizia que a economia ia são alegre e otimista do mundo. 
bem, mas o povo la mal. eu diria: a base politica do Um ml.l'ldo, contudo, nor-destinado a ser vivido 
Governo vai bem. mas o povo vai mal. em plenitude, porque o Nordeste é muito mais que o 

Ao contrário dos crllicos do CoiTUlidade Sol!- esRSÇO f(sico que ocupa É mais que uma terra. Ele 
dária, que vêem o programa profundamente conta- é mais que aquela terra seca no sertão, mundo ps-
minado por clientelismo, não sou dessa opinião. É dregoso, terra áspera. É mais até que o sol, sempre 
verdade que houve nessa dlsbibuiç!io de prioridades presente. Um esbanjamento de energia, de vida e 
uma certa poluição de governismo. Entretan1o, não é de luz. Por isso, provavelmente, o nordestino seja 
esse o principal fator que está prejud"ICando RondO- quase sempre tão aberto, tão escancarado, tão 
nia e os outros Estados pobres do Norte. O que transparente, acolhedor, receptivo. Povo hospitalei-
constatarnos, mais uma vez, é que, infeizmente, Ron- ro, corno já testemunharam sabem todos os que por 
dOnia está ausente dos COillQÕeS e mentes das aufori. lá andaram. Mundo iluminado, claro, às vezes mes-
dades federais. Est:o tenando condenar RondOnia oo mo tmnslúcido. Coisas transparentes, ""'ssoas 
oslracisrno, à perúia pennanente. A RondOria silo transparentes. r 
negados inveslimentls, mesmo modestos, e agora a Por isso o sucesso do turismo nordestino hoje. 
assistência à pobreza lá chega a c;onta.gotas. o Nordeste é uma afirtrlação de energia, de 

Senhor Presidente, são dois apelos, são duas lo_ rça. . r , 
exigências, que lanço, des1a Trilula, ao Governo 
Federal. Primeiro, o C0100nidade Solidária deve ser O nordestino é uma confirmi" ::ão do que pc-
defendido em sua seriedade, em sua neutralidade. dem as pessoas, do que somos capazes, apesar da 
Muita esperança está sendo despertada pelo progra- adversidade, apesar da dureza agreste, apesar das 

"ustificadamente Que """ e '-~ dificuldades. A prova de que é possfvel vencer. ma,1 • .. .. os ........ e. 
Segundo, que cesse o esquecimeniO a que 

está sendo relegada RondOnla, que parem de es
condê-la do Pais. Não é aqui o lugar de relembrar o 
lugar de RondOnià no contexto regional e nacional. 
Essa é ·urna lição que o Governo Federal já deveria 
ter aprendido de cor e saleado. O Governo Federal 
deve mudar, tem que mudar, a maneira de !ralar as 
inaãáveis necessidades de Rondônia, principalmen
te necessidades de infta estrutura de tmnsporte 
para escoameniO de riquezas. Mas tarrilém, muito 
penosas' e urgentes, necessidades no combate à po
breza, à miséria, à exclusão social. 

Era o que tinha a dizer. 

Um povo alegre, um povo cantor e cantador, 
capaz de ver em prete o luar do seu sertão, como 
via o nordestino CallJo. O da Paixão Cearense. 

Um povo farto! Mesmo quando a fome ficou 
sendo o seu melhor patrimllnio. Um povo farto de fé 
e de tenacidade. Fartura de obstinação, de esforço 
para ver crescer, prosperar. 

Um povo capaz de fazer frutificar o deserto, 
corno faz hoje em Mossoró ou Petrolina. Ali, fados 
os dias, o sertão é mar. Imenso mar de possibilida
des, um incrível mar de esperanças! Corno o mar de 
Orós, agora desaguando no AUàntico, através do 
Canal do Trabalhador, no Es1ado do Ceará. 
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Um povo alegre, apesar do perfil da tristeza em Sua coragem, sua cara, SeiJs valores, seu sotàqOO, 

que ele se espraia sua força Com tanta força que, mais que edificar ca-
Um povo forlel tedrais, bancos, seringais e monumentos, foi capaz 
Mesmo quando a sua co""'leição raquítica es- de reinventar sua paisagem natal em ouúas terras. 

conde um vigor que mal se dissimula Uma força E reinventou um Nordeste na Feira de São 
acumliada em muitas e muitas lutas. Desde a pri- Crislóvão no Rio de Janeiro, nas ruas, _ qualquer 
meira, a que ele travou com a morte para poder mer- rua _ de São Paulo, aqui mesmo, no coração de 
gulhar na vida Como a filho do Seu José, mestre Brasília, ou ali nas Palmas do Tocantins. 
carpina, que saltou para, a vida na poesia de João Mas se sot.bermos procurar iremos achá-lo 
Cabral de Melo, outro poeta, outro nordestino, nor- também dando tom e cor à paisagem do Amapá, de 
destinado ao Belo. Boa Vista ou mesmo em Rio Branco, uma cidade 
· Um povo destinado ao êxodo. Nômade. Mas nordestina em pleno Acre. Como a Ceilãndia no Dis-

nômade a contragosto. Um povo que uma sucessão !rito Federal. 
de descasos e desatinos expulsou de casa e espa- Uma identidade nordestina que é a cara do 
lhou pelo Brasil afora. · Brasil. 

Um povo obrigado a se exilar a cada grande Um jeito nordestino de ser que não passa, em 
seca Obrigado a sair para sobreviver, porém capaz última análise, de um jeito blasileiro de ser. 
de muito mais que apenas sobreviver. Um povo, Talvez porque, durante mt.ito te~. brasilida-
mesmo na diáspora, capaz de dar lições de como vi- de e nordestinidade se confundissem, fossem sinõ-
ver, de como vencer, de como se superar! nimos. O BrasU era Nordeste. No princípio era o Nor-

Como aqueles, chamados retirantes, que no deste. Brasil era só Nordeste. 
Governo Outra foram levados para a Amazônia e li- Talvez porque foi no Nordeste que começamos 
teralrnente largados, sem nada, às margens do Ta- a edificar a nossa pátria brasileira No episódio da 
pajós, em Santarém, no Pará. E que, alguns anos Restauração Pernambucana, nas colinas de Guara-
depois, ostentavam a sua fileira de ~ pobres, rapes, nas lutas contra o inVasor flamengo. Brancos, 
porém dignas, construídas em madeira, co~ todas Negros e lndios, todos nordestinos, todos brasilel-
as outras do lugar, mas com as pranchas d1spostas ros. Fernandes Vieira, Henrique Dias, Fejipe Cama-
horizontalmente e não nll vertical, como ali s~re rão, lembram? Nordestinos, patriotas, conslniores 
se fez. Um jeito nordestino de levantar uma casa, de uma nação, arquitetos de um povo! Não mais 
um jeito nordestino de superar dificuldades, um jeito apenas nordestinos, mas agora, brasileiros. Homens 
nordestino de declarar a sua identidade e deixá-la que pensavam este País tão brasileiramente, que lo-
exposta como alguma coisa visível a olho nu, como ram capazes quase sozinhos de explisar do Nor-
um sinal de vitória deste os holandeseS. Como se aquele Nordeste los-

Um povo forçado a ir. Como se fosse o rio de se um país formalmente desgarrado das espanhas e 
que fala o mesmo poeta João Cabral, ao confessar"; dos portugais de então. 
nordestinamente, ql;'B É por este motivo, Sr. Presidente. Srfs e Srs. 

o destino de h?mem, . Senadores, que comemoramos aqui, com tanm ar-
é com? o d~tino de no. gulho, o Dia do Nordestino! O dia que o Brasil deci.-
É destino de 1r ! ca ao reconhecimento oficial do quanfll deve ao 
E o nordestino vai. E 'O nordestino foi. povo do Nordeste! 

Foi povoar a Amazônia nos anos vinte, foi fazer Era o que et.ftinha a dizer, Sr. Presidente. 
o Rio de Janeiro nos anos trinta e quarenta, foi cons- O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presi-
tn.ir São Paulo logo depois, ou mesmo antes, e edifi- dente, Srfs e srs. Senadores, s9nhor Presidente, 
car Brasma nos sessenta Senhores Senadores:ilão chega a ser novidade a 

Um povo trabalhador. Guerreiro, porque brigar defesa do contrato colativo de trabalho como a alter-
é do seu destino. Brigar contra a fome, contra a pes- nativa mais democrática e evoluída para o disciplina-
te, contra a guerra e contra a morle de que se morre menfll das relações laborais. O exemplo que nos 
todo dia Contra a tristeza, o desencanto e a omis- vem das nações de maior pujança econOmica, onde 
são. Vitórias feitas de festa, esperança e gesto. Um 0 contrato colativo é a regra, faz com que sua exce-
povo nor-destinado a vencer. lênoia seja admitida por estudiosos, sindicalistas, 

Um povo nOmade, mas tão a contragosto, que empresários e governantes. A aufllrizaÇão para que 
aonde foi carragou dentro de si os seus nordestes. patrões e ~regados firmem-no existe em nossa 
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legislação ordinária há décadas, constando sua pra- dadas pafâ que também o Brasil ifl!ire$e na era do 
visão da Consolidação das Leis do Trabalho. conlrato colativo de trabalho. 

Se já em épocas mais remotas, quando nossa Como afinnarnos antertonnente, a previsão 
economia. ainda era pouco desenvoMda, o éontrafo para que trabalhadores e empregadores finnem o 
colativo de trabalho era visfo como a fóiTilUa ideal contrato coletivo- sob as modalidades acordo cole-
no campo das relações entre empregadores e traba- tivo e convenção coletiva - consta da Consofidação 
lhadores; nos dias que correm, de nolável dinamis- das Leis do Trabalho. Mais do que isso, a Constitui-
mo económico, ele passa a ser uma necessidade vi- ção de 1988 - em seu artigo sétimo, inciso yigési-
vamente sentida 1110-5eldo - estabelece que o reconhecimenfo das 

O contexfo de globalização da economia tem convenções e acordos. coletivos de trabalho é um di-
sujeitado o parque produtivo nacional a ·um nfvel reito dos trabalhadores. Ocorre, porém, que a mera 
cada vez mais. intenso e mais qualificado dê compe- previsão constitucional e legal de existência e vafida-
titividade, pois os concorrentes internacionais dispõ- de dos contrafos coletivos nada resolve quando a 
em, em geral, de meios privHegiados para !ornarem própria Constituição e a legislação ordinária inviabNi-
seus produfos atraentes nos mercados externos. zam na prática e esvaziam de finalidade o livre ajus-
Essa exposição à competição internacional deman- te, entre empregados e empregadores, das condiçõ-
da de nossos empresários um gigantesco esforço no es de trabalho. 
sentido da capaciNação tecnológica ~mo via para in- Poderfamos Ílqui alongar-nos em consideraçõ-
crementar seus nfveis de produtividade e qualidade. es de ordem histórica e sociológica acerca das ori-
Conquanfo seja grande esse desafio, podemos dizer gens do modelo de relações laborais até hoje vigen-
que o empresariado brasileiro vem sabendo respon- te no Brasil. Podelfamos, na busca de explicações 
der a ele. O falo, porém, é que esse processo de para o atraso em que se encontra o Pafs .. nessa 
modernização das matrizes tecnológicas e organiza- área, retroceder até a década de trinta e relembrar 
cionais de nossas unidades produtivas oobta ainda que foi na Itália tascista que Ge!J1io Vargas foi bus-
maior urgência à tarefa de reformularmos nossas re- car os modelos para nosso sistema sindical; nosso 
lações laborais. Judiciário Trabalhista e nossas relações laborais 

Todo o apara1o legal que regula rigidamente o como um lodo. Poderíamos ãJSSertar sobre como 
mercado de trabalho brasileiro vem tornando-se ob- essa formação histórica resuHou em um sindicalismo 
soleto à medida em que o sistema econ6mico ga- atrelado ao Estado, oficialista, dependente de fontes 
nha em heterogeneidade e complexidade. Essa de financiamenfo compulsórias e, conseqOentemen-
realidade tem estimulado trabalhadores e empre- te, destilufdo de represen!ativid, o que inllJica ca-
gadores a recorrerem à negociação direta para rência de intedoct.inres dotados de legitimidade para 
solucionarem suas divergências ou para pactua- entabular negociações coletivas, única via para chegar 
rem novas condições de trabalho. Isso porque, .. aos contratos coletivos. Poderiamos."tarTtlém. aduzir 
do ponto de vista dos empregadores, não basta que era parte essencial do modelo importado a negati-
esforçar-se pela rápida incorporação das inova- va de legitimidade aos conflitls entre ~ e traba-
ções tecnológicas aos modos de produção e lho,oqueirJlllicaaexistênciadealuldantelegislação 
gestão empresariais, pois a celeridade desse reguladora- visando a evitar as disputas- e a submis-
processo adaptativo aos padrões vigentes em nf- são COitllUisória de qualquer conflitl ao JuãiCiário - vi-
vei mundial guarda relação direta com o estabe- saneio a uma imediata harmonização. Prêferimos, to-
lecimento de um novo parâmatro para o relacio- davia. concentrar-nos desde logo na situação aluai; 
namento entre capital e trabalho. Os trabalhado- verificar por que remanesce. apesar de alguns avan-
res, por seu tumo, têm compreendido que os no- ços já obtidos, a impossibirKiade de celebrarem-se 
vos tempos exigem parceria e co-responsabilida- contratls coletivos no Brasil 
de com seus empregadores e que o sucesso da A Constituição de 1988 trouxe dois slgnifica!i-
empresa é a única garantia de uma vida melhor vos avanços na área das relações laborais. Ao esta-
para quem trabalha nela belecer a plena autonomia das organizações sindi-

Em outras palavras, Senhor Presidente, Se- cais em face do Estado deu um primeiro porém im-
nhores Senadores, fanfo as condições objetivas - portante passo no sentido do fortalecimenfo das en-
determinadas pelas conjunturas macro e microeco- !idades representativas, condição sine qua non 
nõmicas - quanfo as condições subjetivas - relati- para a viabilização das negociações coletivas, que 
vas à consciência e ao desejo das partes - estão dependem diretamente da existência de interlocuto-
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res legitimados. Ao reconhecer em sua plenitude o 
direito de greve, abriu espaço para que os trabalha
dores exerçam a aulotutela coletiva de seus interes
ses, exonerando o Estado do exercício da função ru. 
telar que há décadas detém no campo das relações 
de trabalho. 

Por outro lado, optou o Constituinte de 1988 
por preservar alguns arcafsmos injustificáveis, que 
têm inviabilizado a efetiva modernização das relaçõ
es de trabalho no País. No Campo da organização 
sindical, foram mantidas a unicidade e a conlribuição 
compulsória, resquícios do modelo corporativista de 
inspiração facista que, de um lado, garan1em a per
petuidade de entidades sem reaJ_.iose~o junto às 
suas bases e.,de outro, impedem a saudáítel compe
tição que dinamizaria a vida sindical. Nas atribuições 
da Justiça do Trabalho foi mantido o poder normati
vo, outro resquício· do corporativismo, que repre
senta ingerência do Estado e finitação da autonomia 
dos agen1es econômicos no mercado de trabalho. 
Por fim, no Capítulo 11 do Título 11 - artigos 62. a 11 -
, intitulado 'Dos Direitos Sociais', opklu o Constillin
te por estab.ir minudente e extensíssima relação de 
direitos dos trabalhadores, o que irJ1)1ica rfgida regu
lação das condições de trabalho e, portanto, nova i
mitação da autonomia das partes. 

Senhor Presiden1e, Senhores Senadores: 
Esse é o tripé responsável pela impossibilidade 

da celebração do contrato colativo de trallalho no 
Brasil. Em primeiro lugar, carecemos ainda, por cul
pa da unicidade sindical e da conlribuição colllJl.Csó
ria, de in1erlocultores com legitimidade para negõ
ciar. Em segundo lugar, e ainda maís grave, o poder 
normativo da Justiça do Trabalho representa pode
roso deseslfmulo a que empresários e trabalhadores 
busquem um entendimen10, porque têm eles conhe
cimen10 de que as civergências que não sejam solu
cionadas pela via da negociação acabarão submeti
das ao Poder Judiciário, o qual delerminará, de cima 
para baixo, as-novas condições de trabalho. A lógica 
desse sistema leva a que as parles compareçam à 
negociação com posições suparradicalizadas, reMn
dicando os trabalhos muito maís do que aqlilo que 
imaginam possível e mostrando-se os empresários 
absolutarnen1e intransigen1es. Adotado essa postu
ra, cada uma das parles 1em a expectativa de que o 
Poder Judiciário, quando chegar o momento de sua 
intervenção, estabeleça um meio-tenno que lhe seja 
mais convenien1e. Em terceiro lugar, a excessiva n;t
gulainentação, em nível constitucional e da legisla
ção ordinária, das condições de trabalho não deixa 
espaço para a estipulação, pelas próprias parles in-

-- terassadas, de novos-paiãmêntros. A CÕntrataçâo 
coletiva fica esvaziada de finafKiade. Tudo já está 
previarnen1e regulado. 

Cumpre ressaltar, porém, que esse modelo 
de relação laborais - submetido a um rfgido arca
bouço legal regulador e à in1ervenção normativa 
do Judiciário Trabalhista- é de todo incompatível 
não apenas com nossa economia complexa mas 
também com o regime plenamente democrático 
que hoje vive o Pais. Assim como a heterogenei
dade de nosso sistema econômico requer flexibili
dade para que as partes possam postular condiçõ
es de trabalho adequadaS> à realidade especifica 
de cada ramo empresa'lial ou até de cada unidade 
produtíva, o regime político democrático implica do
tar os agentes econômicos de maior autonomia no 
mercado de trabalho. O modelo vigen1e, carac1eri
zado pela intervenção e a tutela estalais, é não ape
nas anacrOnico e prejudicial sob o ponto . de vista 
econômico, como essencialmente antidemocrático 
sob o ponto de vista político. 

Nessa nova conjuntura econõmica, que exige 
uma atitude de parceria e cc-responsabilidade entre 
capital e trabalho; nessa nova conjuntura política, 
que exige uma atitude de cidadania, de participação, 
de defesa dos direi1os pelos próprios interessados, a 
negociação coleliva é o instrumento maleável e efi
caz para o entendimento. A nós, legisfadores, cum
pre adotar uma posição muito firme no sentido de re
mover os obstáculos que subsistem à celebração 
generalizada de contra1Ds coletivos de trabalho, fór
mula mais evoluída para o disciplinamen10 das rela
ções laborials. 

Esse o propósi1o da manilestação que hoje diri
jo ao colando Plenário. Minha pretensão era deixar 
aqui esta alerta quanto à urgente necessidade de, 
no bojo do processo de reforma da Carta Magna, 
procedermos à urgente alteração dos dispositivos 
constitucionais que emperram a aooção generaliza
da do contra10 colativo de trabalho. Em particular, 
chamo a a1enção dos ilustres pares para o § 2" do 
art 114, que confere competência normatíva à Justi
ça do Trabalho, e, principalmen1e, para os arts. 62 a 
11. Esses preceitos constitucionais regulam de ma
neira tão minuciosa as relações econõmicas e so
ciais entre empregados e empregadores que aca
bam por inviabilizar, por esvaziar de qualquer finali
dade a eventual celebração de contrato colativo de 
trabalho. Além disso, é também nesse capitulo que 
estão contidas as derradeiras limitações alada vi
gen1es aos princípios básicos da liberdade sincical; 
tal como fixados pela Organização ln1ernacional do . 
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Trabalho, em sua Convenção no. 87: a unicidade sin
dical e a contribuição compulsória 

evolufdas. Pata a consecuçãO · desse if11)0rtante 
avanço na vida do País não haverá de faltar, com 
certeza, a colaboração do Congresso Nacional. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A reestruturação competitiva de nossa econo
mia e a plena democratização de nossa vida social 
estão a exigir a urgente alteração de um modelo de 
relações laboriais arcaico, autoritário e inconvenien
te. A superação desse modelo, a toda evidência, ha
verá de ocorrer via adoção da negociação e da con
tratação coletivas, fórmula vigente nas nações mais 

Mui1o obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sesslto às 17h56min.) 

1995, 

ATA DA 15~ SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA 
EM 25 DE SETEMBRO DE 1995 

(PubBcada no Diário do Senado Federal, de 26 de setembro de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

Na página n• 16.590, 1" coluna, na titulação do Projeto de Lei do Senado n• 269, de 

Onde se lê: 

PROJETO DE LEI N" 269, DE 1995 

Leia-se: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 269, DE 1995 

ATA DA t66• SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REALIZADA EM lO DE 
OUTUBRO DE 1995 

(publicada no Diário do Senado Federal. de 11 de ontubro de 1995) 

RETIFICAÇÃO 

Na publiçação do sumário feita no Diário do Senado Federal. de li de 
outubro de 1995, na página n• 00762, 2" coluna, no item 2.2.9- Requerimentos. 

Onde se lê: 

N" 1.324, de 1995, de autoria do Senador Mauro Miranda, solicitando ao 
Ministério da Fazenda infonnações que menciona 

Leia-se: 

N" 1.324, de 1995, de autoria do Senador Mauro Miranda, solicitando ao 
· Ministério da Educação informações que menciona 
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Ata da 19• Reunião da Mesa do Senado Federal, 
realizada em 28 de setembro de 1995. 

Às dez horas do dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa 
e cinco, na sala de autoridades do Gabinete da Presidência, reúne-se a 
Mesa do Senado Federal, com a presenÇa dos Senhores Senadores José 
Samey, Presidente; "reotOnio Vilela Filho, 1° Vice-Presidente; Júlio 
Campos, 2" Vice-Presidente; Odacir Soares, 1° Secretário; Levy Dias, 3° 
Secretário; Emandes Amorim, 4° Secretário; e Luiz Alberto de Oliveira, 
Suplente de Secretário. Havendo número legal, o Sr. Presidente declara 
aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. O Sr. 
Presidente inicia a reunião, apresentando os assuntos constantes da 
pauta. item 1: Requerimento n° 1.194, de 1995, de autoria do Senador 
João Rocha, de informação à Ministra de Estado da Indústria, do 
Comércio e do Turismo; Item 2: Requerimento no 1.195, de 1995, de 
autoria do Senador João Rocha, de informação ao Ministro de Estado da 
Justiça; Item 3: Requerimento n° 1.196, de 1995, de autoria do Senador 
J.oão· Rocha, de. informação ao Ministro de Estado da Previdência e 
Assistência Social; item 4: Requerimento n° 1.206, de 1995, de autoria 
do Senador Romeu Tuma, de informação ao Ministro de Estado da 
Fazenda; item 5: Requerimento no 1.212, de 1995, de autoria do Senador 
Pedro Simon, de informação ao Ministro de Estado do Planejamento e 
Orçamento; item 6: 1.219, de 1995, de autoria do Senador Ney 
Suassuna, de informação ao Ministro de Estado da Fazenda; item 7: 
Requerimento n° 1.220, de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, 
de informação ao Ministro de Estado da Justiça; item 8: Requerimento no 
1.226, de 1995, de autoria do Senador Eduardo Supllcy, de informação 
ao Secretário-Geral da Presidência da República; item 9: Requerimento 
n° 1.227, dê 199~, de autoria do Senador João Rocha, de informação ao 
Ministro de Estado da Aeronáutica; Item 10: Requerimento no 1.228, de 
1995, de autoria do Senador João Rocha, de informação ao Ministro de 
Estado da Fazenda; Item 11: Requerimento n° 1.229, de 1995, de autoria 
dos Senadores Eduardo Supllcy, Marina Silva e Nabor Júnior, de 
informação ao Ministro de Estado da Fazenda; item 12: Requerimento no 
1.235, de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim, de informação 
ao Secretário-Geral da Presidência da República; Item 13: Requerimento 
n° 1.270, de 1995, de autoria do Senador Ernandes Amorim, de 
informação ao Ministro de Estado da Fazenda. Os Requerimentos lidos 
foram aprovados e despachados à Secretaria-Geral da Mesa, para as 
providências regimentais. Item 14: a Mesa, no exercício da competência 
que lhe confere o § 5° do art. 40 do Regimento Interno, 
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aprovou, se-m õiiüs para o Senado, os Requerimentos n°s 44 a 73/95-M, 
apresentados nos termos do art. 13 do mesmo Regimento, com a 
redação dada pela Resolução n° 37, de 1995, solicitando licença, nos 
períodos a seguir mencionados, de autoria dos Senhores Senadores 
Ramez Tebet, nos dias 14 e 15 de setembro, para participar da visita da 
Comissão Temporária, destinada a investigar as obras não concluídas, 
custeadas pela União e examinar sua situação; Levy dias, no dia 15 de 
setembro, para tratar de assunto de interesse político-partidário em seu 
Estado; Teotõnlo VIlela Filho, nos dias 15 e 18 de setembro, para 
participar de reunião do Diretório Regional do PSDB de Alagoas, do qual 
é Presidente; Fernando Bezerra, no dia 18 de setembro, para tratar de 
assunto de interesse político-partidário em seu Estado; Gerson Camata, 
José lgnáclo Ferreira e Élclo Álvares, no dia 15 de setembro, para 
comparecerem ·à solenidade de inauguração da Estação Aduaneira 
Interior (EADI), no Estado do Espírito Santo; Lucldlo Portella, no dia 22 
de setembro, para tratar de assunto de interesse político-partidário em 
seu Estado; Valmlr Campelo, no período de 20 a 25 de setembro, para 
ausentar-se do Pais, com destino a Portugal, em viagem de caráter 
cultural; Ant6nio Carlos Valadares, nos dias 22 e 25 de setembro, para · 
exercer missão de caráter político-partidário, na qualidade de Presidente · 
do Diretório Regional do PP, em Sergipe, e 28 e 29 de setembro, para, · 
como palestrante, participar do VIl Encontro Estadual de Secretariado de 
Sergipet em Aracaju; Júnia Marlse, nos dias: 17 de agosto, para 
participar de debates promovidos pela FIEMGJMG sobre privatização da 
Vale do Rio Doce; 30 e 31 de agosto, para integrar a comitiva do 
Governador do Estado, na cidade de Uberaba, e recebimento do Titulo 
de Cidadã Honorária, na cidade de lturama-MG; 14 e 15 de setembro, 
para cumprir missão político-partidária em Belo Horizonte, no encontro 
Regional de Vereadores e comemorações do 50" aniversário do 
Sindicato dos Jornalistas de Minas· Gerais; e 22 e 25 de setembro, para 
exercer missão de caráter político-partidário, na qualidade de Líder do 
PDT, em Belo Horizonte; Carlos Bezerra, no periodo de 22 a 25 de 
setembro, para, atendendo a convite do Governo Boliviano, integrar a 
Comitiva Pficial do Governador do Estado do Mato Grosso na visita que 
fará à Santa Cruz de La Sierra, Bolívia; Joel de Hollallda, nos dias 20 e 
21 de setembro, para representar o Senado na inauguração do Memorial 
Nilo Coelho e na reunião do Conselho Deliberativo da Sudene, por 
ocasião dos eventos deliberativos do Centenário da cidade de Petrolina
PE; Jonas Pinheiro, nos dias 24 e 25 de agosto, para realizar diligência 
na SUDAM, SUDENE, Banco da Amazônia e BNB, nos Estados do Pará, 
Ceará e Pernambuco, de acordo com deliberação da Comissão Mista da 
MP no 1.078, e 25 e 28 de setembro, para participar de Mesa Redonda 
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sobre "Situação atual e perspectivas para o Brasil no Mercosul: 
Agropecuária, Saúde, Indústrias, Mercado de Trabalho e na Fiscalização 
Profissional, JlO Rio de Janeiro, e receber o título de "Profissional Médico 
Veterinário/95", em São Paulo; Humberto Lucena, nos dias 18, 22 e 25 
de setembro, para participar da Missa de 7° dia e de outras homenagens 
póstumas, inclusive representando o sr. Presidente José Samey ·e o 
Senado; João Rocha, nos dias 22 e 25 de setembro, quando estará 
desempenhando missão política de interesse parlamentar; Ney 
Suassuna, no . dia 22 de setembro, quando estará na Paraíba 
participando da Missa de 7° dia da morte do Governador Antônio Mariz; 
Lúcio Alcântara, no dia 22 de set~mbro;· para participar do Congresso 
"Alternativas de gestão das unidades públicas governamentais do S~S",: 
promovido pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde - CONASS, 
na cidade de Salvador-BA; Mauro Miranda, no dia 25 de setembro, 
quando estará em seu Estado. acompanhando o Ministro de Estado da 
Educação, em visita oficial; Benedita da Silva, no dia 25 de setembro, 
para participar de palestra sobre "A Pobreza na América Latina", no Rio 
de Janeiro; Hugo Napoleão, solicitando seja prorrogada a sua licença . 
até o dia 15 de setembro, em aditamento ao Requerimento n°·31/95-M, 
aprovado na reunião anterior; Júlio Campos, nos dias 22 e 25 de 
setembro, para tratar de assuntos de interesse político-partidários em seu 
Estado; Nabor Júnior, Leomar Qulntanilha e Carlos Bezerra, no 
período de 28 a 30 de setembro, para participarem do III Encontro da · 
Bancada Parlamentar da Amazônia · e da 24sa Reunião do 
CONDELISUDAM, a serem realizados no Estado do Amapá. Item 15: 
Requerimento no 74/95-M, de autoria do Senador Lúdlo Coelho, 
solicitando licença nos dias 22 e 25 de setembro, nos tennos do art. 43, I, 
do Regimento Interno, para viajar a São Paulo. Aprovado. Item 16: 
Requerimento n° _75/95-M, de autoria do Senador Emandes Amorim, 
solicitando licença no dia 26 de setembro, nos tennos do art. 43, I, do 
Regimento Interno, por encontrar-se em repouso e sob cuidados médicos 
nas dependências do Senado. Aprovado. Item 17: a Mesa recebeu os Of. 
nos 133 e 137/95-CPI/MINA, dos dias 19 e 20 do corrente mês, 
respectivamente, do Presidente da CPI, criada através do Requerimento 
n° 185/95, comunicando a ausência dos trabalhos da Casa, no período de · 
21 a 23 ·de setembro, para viagem ao Estado de Minas Gerais, dos 
Senhores Senadores Ramez Tebet, Romero Jucá, João França, José 
Eduardo .Putra, Emandes Amorim, José Blanco .e Leomar 
Qulntanilha, todos membros da referida CPI. Item 18: a Mésa recebeu 
comunicações de ausência do País, apresentadas nos tennos do art. 39, 
alínea "a", do Regimento Interno, de autoria dos Senhores Senadores 
Valmir Campelo, no período de 20 a 25 de setembro, com destino a 

163 
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Portugal, em viagem de caráte~ cultural; Carlos Bezerra, no periodo de 
23 a 25 de setembro, para integrar a Comitiva Oficial do Governador do 
Mato Grosso, na viagem que fará à Santa Cruz de La Sierra, Bolivia; 
Carlos Wilson, no periodo de 23 a 25 de setembro; e José Alves, no 
periodo de 27 de setembro a 05 de outubro, para participar, como 
observador parlamentar, da Reunião Especial sobre Reforma Setorial de 
Saúde, em Washington. Item 19: a Mesa recebeu comunicação do 
Senador Vllson Klelnüblng informando que, apesar de ter comparecido 
às Sessões Especial e Deliberativa Ordinária do Senado, no dia 25 do 
corrente mês, nl!io registrou o seu comparecimento. Em despacho, o sr. 
Presidente encaminhou a referida comunicação à publicação, da qual foi 
dado conhecimento ao sr. Diretor-Geral, para os devidos fins, através do 
OF. SGM. no 196, de 27 de setembro de 1995. Item 20: Processo n° 
016611/95-0, que "Encaminha o Curriculum Vitae do sr. Vicente Juliano 
Bonnard, para que seja homenageado pelo Congresso Nacional com a 
Ordem do Mérito, pelo motivo que expõe." A Mesa aprovou o 
encaminhamento do Parecer do Relator, Senador Júlio Campos, 2" Vice
Presidente do Senado, ao sr. 2" Secretário da Câmara dos Deputados, 
Deputado Leopoldo Bessone, para que · seja apreciado na próxima 
reunil!io da referida Ordem. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa, 
para as providências cabiveis. Item 21: Projeto de Resolução n° 87, de 
1995, que "Altera o Anexo 11 da Resolução n° 42, de 1995." Colocado em 
discussl!io, o Relator designado, Senador Odacir Soares, leu o seu 
Relatório, concluindo pela aprovação da Emenda n° 1 (Substitutivo) de 
Plenário. Posto em votação, é o relatório aprovado por unanimidade e 
encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa, para ulterior envio à CAE. 
Nada· mais havendo que tratar, o Senhor Presidente, às doze horas, 
decl~ncerrada a reunil!io, ao ·tempo em que determina que 
eu, ~ G:uv- ~ ; . (Raimundo Carreiro Silva), 
Secre rio-Geral da Mesa, 1ãVle a presente Ata que, após aprovada, vai 
assinada pelo Presidente. 

Sala de Reuni~. em 2~ de setem~ro de 1995. 
//41 /a/t-. · ·· · ~ -· 

Senador JOSÉ SARN 
Presidente 
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As dez horas do dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se 
a Comissão Diretora do Senado Federal, presentes os Senhores Senadoles José Samey, 
Ptesidente; Teotonio Vilela Filho, Primeiro VICe-Presidente; Odacir Soares, Plimeilfr 
Secretsrio; Emandes Amorim, Quarto-Secretllrio e os suplentes Ney Suassuna e Luiz 
Alberto. Iniciando os trabalhos passaram ao exame dos itens de pauta desta reunião. Item 
1: Requerimento n" 1.192/95 do Senador Gilberto Miranda, no qual solicita a trariscriçAo nos 
Anais de-Senado do artigo de autoria do Senhor Celso Pita, intitulado "Finanças em ordem", 
publicado no jomal "O Estado de S. Paulo". Aj)rovaclo. Item 2: Ato da Comissão Di~ora que 
regulamenta, no âmbito do Senado Federal e de seus Orgãos Supervisionados, a Lei n° 
8.666193 (Lei das Licitações). Aprovada a 28 opçAo das três apresentadas na reúniAo do dia 
14 de setembro. Item 3: Proposta de ocupação de estrutura infrabasilar, situada no subsolo 
em fl:ente ao Anexo I, destinada inicialmente para lanchonete, e agora para es instalaç6es da 
1V Senado, o canal de televisao que vai transmitir os trabalhos do Senado no sistema de 1V 
a cabo, e, consequentemente, da Central de Vídeo. Aprovado. Item 4: Projeto de Resolução · 
n° 87195 da Comissão Diretora, que altera o Anexo 11 da ResoluçAo no 42, de 1993. Colocado 
em discussão, o Rel.ator designado, Senador Odacir Soares leu o seu relatório, concluindo 

· pela aprovação da Emenda n" 1 (Substitutivo) de Plenário. Posto em votaçAo, é o relatório 
aprovado por unanimidade e encaminhado à SecretarilrGeral da Mesa, para posteriOr envio 
à Comissão de Assuntos EconOmicos.lfem 6: Processo no 007091/93-1 relativo à PrestaçAo 
de Contas da Associação lnterparlamentar de Turismo referente a 1992 e 1993. Aprovada a 
as tontas, com as ressalvas da Secretaria de Controle Interno. Por fim, o Senador Júlio 
Campos alertou a Comissão Diretora para a urgência da reforma no Anexo I (prevençAo 
contra~ndio) e para a izaçAo da Usina Geradora do Senado, tendo em vista 
am servi m estado precário. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presid e, ~ e · e "nta minutos, declarou encenada a reunião, determinando que 
eu, - (Agaciel da Silva Maia), Diretor-Geral do Senado 
Federal, avrasse a prese Ata que, apqs àprovada, vai assinada pelo Presidente. 

' Sala da Comissão Oiretora, em 28 de setembro de 1995. 

/,J~W / P-?7;77' 
Senador JOSÉ SARN 

. Presidente .... _________ . 
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· A ta cía 168ª- Sessão não delil:erativa, 
em 13 de outubro de 1995 

1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura 
Presidência do Sr. José Samey 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Declaro 
aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra
balhos. 

O Sr. ,. Secretário em exercício, Senador Na
bar Júnior, procederá à leitura do Expediente. 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFÍCIO 
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
N" 317195, de 11 do corrente, comunicando o 

arquivamento do Projeto de Lei do Senado no 372, 
de 1981 (n" 8.321i86, naquela Casa), de autoria do 
Senador Humberto Lucena, que dá nova redação ao 
~em I e aos parágrafos 32 e 52 do art 11 da Lei no 
3.807, de 26 de agosto de 1960. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1" 
Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior. 

t lido o seguinte 

ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR 
DE TURISMO 

Grupo Brasileiro 
Ofício no 56195 

Brasma, 29 de setembro de 1995 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên

cia que os Senhores Senadores relacionados em 
anexo, integrarão a Delegação do Grupo Brasileiro 
da Associação lnterparlamentar de Turismo à 11ª 
Assembléia Geral da Organização Mundial de Turis
mo, a realizar-se na cidade do Cairo - Egoo, entre 
os dias 15 e 22 de outubro vindouro. A mesma dele
gação valer-se-á do ensejo para, nos dias 23 a 25 
do mesmo mês, encontrar-se em Roma - Itália -, 
com autoridades do Ministério do Turismo e com au
toridades que promovem a "Operação Mãos Um
pas", em andamento naquele país. 

Dessa forma rogo a Vossa Excelência considere 
como em missão oficial a ausência desses Senadores. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de elevada estima e considera
ção. -Senador Carlos Wilson, Presidente. 

11~ Assembléia Geral da Organiza. 
çao Mundial de Turismo e encontros com 
autoridades italianas do Ministério do Tu
rismo e com aquelas que promovem a 
"Operação Mãos Limpas" em andamento 
na Itália, a realizarem-se, a primeira, na 
cidade do Cairo, Egito, entre os dias 15 e 
22 de outubro e, os demais eventos, em 
Roma e MHao, Itália, nos dias 23 a 25 do 
mesmo mês. 

DELEGAÇÃO 
Senador Carlos Wilson 
Senador Casildo Maldaner 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O ofício 

6do vai à publicação. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos 

pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador Nabor 
Júnior. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N!t 1.330, DE 1995 

Tendo sido convidado a integrar a Delegação 
do Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamentar 
à 11• Assembléia Geral da Organização Mundial de 
Turismo qlMUierá realizada na cidade do Cairo -
Egito, entre os dias 15 e 22 de outubro do corrente 
ano e nos dias 23 a 25 do mesmo mês de outubro 
em Roma - Itália, solicito me seja concedida autori
zação para desempenhar essa missão, nos termos 
do art 55, III, da Constituição Federal e art. 40, § 1•. 
"a" do Regimento Interno, com a redação dada pela 
Resolução no 37, de 1995. . 

Esclareço que deverei estar ausente do País 
no período de 13 à 26-1 0-95. 

S>tla das Sessões, 13 de outubro de 1995, -
Senador Casildo Maldaner. 

REQUERIMENTO N!t 1.331, DE 1995 

Tendo sido convidado a integrar a Delegação 
do Grupo Brasileiro da Associação lnterparlamentar 
à 11 ª Assembléia Geral da Organização Mundial de 
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Turismo qi.Ie será realiZadâ -ria Cidade do Cairo - Francisco Graziano Neto, anunciou que fo-
Egito, entre os dias 15 e 2Z de outubro do corrente ram assentadas neste ano 20.517 famílias. 
ano e nos dias 23 a 25 do mesmo mês de outubro Desse total, segundo ele, 9.430 em projetes 
em Roma - Itália, solicito me seja concedida autori- criados em 1995 - quer dizer, projetes no-
zação para desempenhar essa missão, nos termos vos, deste ano - e 5.886 em projetas anti-
do arl 55., III, da Constituição Federal e art. 40, § 1"-, gos, criados até dezembro de 1994. Sobre 
"a" do Regimento Interno, com a redação dada pela as restantes 5.201 famílias ainda não che-
Resolução n" 37, de 1995. gou ao Incra o número, mas a maior parte 

Esclareço que deverei estar ausente do Pais foi assentada em projetes novos. 
no perfodo de 14 a 26 de outubro do corrente ano. Quer dizer, o próprio Incra ainda não ti-

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1995. - nha rigorosamente essas informações. 
Senador Carlos Wilson. Graziano ressaltou que foram criados 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os re- 129 projetes este ano, com capacidade de 
querimentos lidos vão à publicação. assentamento de 20.354 famílias, numa 

O SR .. PRESIDENTE (José Samey) - Encer- área de 926 mil hectares. A meta é assentar 
rou-se, na quarta-feira última, o prazo para apresen- 40 mil famífléiS e "deve ser atingida", porque o 
tação de emendas ao Projeto de Resolução n" 107, governo dispõe ainda de 243 projetes, 220 no-
de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim, vos, com ~de receber28 mil faml1ias. 
que transforma as funções comissionadas que men- Portanto, hâ uma informação do pró-
ciona, cria cargos em comissão e dá outras provi- prio Incra sobre o número de famílias assen-
dências. . !adas já neste ano. 

. Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
A matéria vai às Comissões de Constituição, 

Justiça e Cidadania; e Diretora. 
O SR, PRESIDENTE (José 5amey) - Há ora

dores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Ai

cântara. 
·o SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pro

nuncia o seguintu discurso. Sem revisão do orado" -
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, os últimos 
dias têm sido marcados por um grande debate em 
tomo da questão da reforma agrária. Há uma série 
de invasões de propriedades, manifestações do Mo
vimenfo dos Sem-Terra, substituição da Presidência 
do INCRA pelo Dr. Francisco Graziano - pessoa da 
confiança e da intimidade do Presidente da Repúbli
ca -. reunião do Presidente da República com Lide
ranças do Partido dos Trabalhadores, como também 
muito desencontro em relação a números. 

Fti um dos que teve a oportt.llidade de falar, 
neste plenário, quando o Presidente da República lan
çou, no Ceará, no Mlllicfpio de São João do Jaguari
be, o programa de assentamento de populações na 
área rural, inclusive tendo, naquela ocasião, anunciado 
metas a serem cumpridas durante o seu governo. 

Esse desencontro de números foi esclarecido 
pelo aluai Presidente do Incra, Dr. Francisco Grazia
no. numa matéria p!.blicada no joma!- O Estado de 
S. Paulo do dia 11 deste mês, que passo a ler: 

O Presidente do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

Sobre a IJat"fe de recursos aplicados para es
ses assentamenfos, diz a matéria: 

Graziano corrigiu· os dados que vêm 
sendo divulgados pela imprensa, segundo 
os quais o Incra gastou este ano 3,5% do 
seu orçamento, que é de R$1,353 bilhão. 
Segundo ele, já foram gastos efetivamente 
R$651 milhões, sendo R$365 milhões na 
emissão de títúos da dfvida agrária. Portan
to, segundo Graziano, já foram gastos 
48,12% do orçamento lotai do Incra. 

O presidente do Incra disse que não vê 
I!IOtivO para mais invasões no Pais. Ele lem
brou que, nos Litimos dez anos, o governo 
assentou, em média, 15 mil famílias por ano. 

Isso significa dizer que o Governo Fernando 
Henrique assentou, neste ano de 1995, um número 
superior à média observada nos anos anteriores, já 
que teriam sido assentadas 20.517 famílias. 

Não obstante esse esforço do Governo, o pro
blema persiste, ·inclusive acarretando uma grande 
preocupação no campo. 

Os jornais de hoje, pelo que li na sinopse, tra
zem muitas notícias inquietantes com relação ao 
Rr®LIIDIª c:!eJ!!l!~_earregimentações de propriec 
tários rurais, agora até com uma artiruação transna
cional: os proprietários rurais dos países do Marco
sul estariam se articulando para resistirem a essas 
invasões de suas propriedades. 
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Então, o Pre5kienie pediu üma trégua, para milhões de hectares. As ãreãS arrecadadas ê utiliza-
que se pudesse repor o problema nos seus devidos das para colonização, por sua vez, atingiram 17 mi-
tennos, e para que se estabelecesse uma politica coe- lhões de hectares, com 115 mil familias beneficiadas 
rente e efeliva para a solução dessa grave questão. em noventa projetes, dos quais apenas 41 foram 

Os recursos anunciados na matéria que acabei emancipados. A baixa taxa de emancipação dos 
de ler, da responsabilidade do Dr. Francisco Grazia- projetes nos remete à questão de se apenas a pro-
no, podem atenuar os problemas dos sem-terra, moção do acesso à terra será suficiente para trans-
principalmente aqueles mais agudos, que existem formar os não-proprietários em familias com alivicfa.. 
em 22 Estadcs, representados por 32 mil fanulias de econômica rentável. Ainda neste perfodo foram 
acampadas, 213 delas às margens de rodovias ou regularizados 81 mühões de hectares. 
em terrenos cadidos a título precário. Para evitar Outro marco no processo de Reforma Agrária 
problemas e confrontações, como os de Corumbia- foi no perfodo de 1985-1990, denominado de Nova 
ra, em Rondônia, os recursos deveriam ser canaliza- República, que represen1ou a transição entre o regi-
dos preferencialmente para as áreas mais criticas, me de exceção e a re1omacfa da democracia no 
embora estas não sejam, por vezes; as mais ade- país. Neste período, foi aprovado o Primeiro Plano 
quadas ao desenvoMrnento agrícola. Nacional de Reforma Agrária, que previa desapro-

É necessário, neste momento, refletir sobre as priação de 43 milhões de hectares para assenta-
decisões e os resultados do programa de reforma men1o de 1,4 milhão de famffias de trabalhadores 
agrária no Brasil, o qual, apesar do tempo decorrido sem-terra. Infelizmente, cflficuldades de várias or-
e dos esforços envidados não alcançou, a nosso dens determinaram que apenas 1 0% das metas pro-
ver, os fins desejados. Há, ao longo do processo, gramadas fossem efetivamente alcançadas. Dos 43 
uma grande soma de erros cometidos, seja no mo- milhões de hectares foram obtidos 4,5 milhões que 
delo, seja na execução e uma excessiva politização resultaram na criação de 515 pro]e1os, com caÍ>aci-
do problema. dada para assentar 90 mil famfiias, número peque-

- Quem come eu - e é o caso do Senador Na- no, se comparado à meta de 1,4 milhão de famllias 
bcr Júnior, que está aqui e do nosso üustre visitante previstas inicialmente. 
Deputado Augus1o de Carvalho - participou da As- Eventos como o de Corumbiara, em Rondônia, 
sembléia Nacional Constituinte sabe que um dos levam a nação a refletir sobre a situação dos sem-
grandes lobbies que funcionou na Assembléia Na- terra e sobre a necessidade de acelerar o processo 
cional Constituinte foi aquele que se desenvolveu de Reforma Agrária. É necessário, entretanto, que 
em tomo da reforma agrária, ta~ _por ~e dos se faça uma avaliação de todas as tentativas feitas, 
sem-terra, come tanilérn dos proprietáios nras. o que no sentido de se melhorar o perfil de distribuição de 
gerou uma péssima solução na Constitl.ição de 1988, terra no Brasil. De modo simplíslico, chega-se à con-
que em nada tem aju:lado a resolver o problema. clusão de que os programas de assentamento e colo-

O órgão responsável pela política de reforma nização, de medo geral, inclusive os do DNOCS - De-
agrária no País é o Incra, que sucadeu o lnic, que partamenlo Nacional de Obras contra as Secas, não 
gerou o Supra, que transfonnou-se em lnda e posta- chegaram a reslitados satisfat6rios e que até contri-
riorrnente em lbra, refletindo entre tantas siglas uma buíram, por falta de assistência aos assentados, para 
série de desacer1os e, até cer1o ponto, uma falta de a construção de verdadeiras favelas no campo. 
decisão política para implementação da reforma A meu ver, durante todos esses anos, confun-
agrária. É interessante ressaltar que dos anos 60 em diu-se uma boa e necessária reforma com a dMsão 
diante, em plena. fase do au1oritarismc, foi'JTlUou-se pura e simples das terras. Um reestudo das estraté-
uma legislação agrária das mais avançadas que se gias de implementação de reforma agrária no Pafs 
tem conhecimento na história do País - o Estatu1o da deve levar em conta a necessidade de criação de 
Terra. Na prática, enfrentando a legislação avança- um sistema de planejarnento, graças ao qual o Incra 
da, opunha-se à falta de um conhecimen1o da reali- possa identificar as terras passíveis de desapropria-
dada, do despreparo dos executores e da ausência ção, sem ter de esperar pela prévia sinalização do 
de vontade política de implementação efetiva da re- movimento polftico organizado dos trabalhadores 
forma agrária, a qual passou a se resumir a tímidas sem-terra. 
medidas de colonização e à regularização fundiária. É bem deixar de lado a retórica vazia e se de-

Em um período de 20 anos, ou seja, de 1964 a bruçar sobre algumas quesliles, come as levantadas 
. 1984, foram desapropriados 185 imóveis, com 13,5 pelo atual Presidente do lncr>!. Dr. Francisco Grazia-



Outnbro de !995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 769 

no, ao longo do tempo um estudioso dÕ assunto. ve. à próprio assentado teni que pOSsÚir tradição de 
Ele afirma que as estatísticas do Incra mostram de trabalhar com a agricultura e ser treinado para saber 
forma exagerada e sem base sólida de apoio que superar os complexos desafios da atividade. Para 
26% de todas as propriedades rurais brasileiras exemplificar as complicações crescentes da atividade 
são latifúndios. agricola. é bom ràSsaltar que em 1950 predominavam 

Segundo ele, hã uma dis10rção na conceituação cinco pragas principais na agric:Ub.m brasileira 
do que é latifúndio e no Pais estabeleceram-se dois Hoje, são mais de trinta. Na década de cio-
tipos: o primeiro é o latifúndio por tamanho, que va- qüenta, quem obtivesse um pedaço de terra teria 
ria conforme a região; o segundo, o latifúndio por ex- maiores facilidades de progredir. O agricultor sem 
ploração. Quando a propriedade rural não atinge um terra, que não detém nem a tecnologia nem recursos 
determinado grau de produtividade, ela é considera- para investir, dificilmente conseguirá gerar produ10s 
da um latifúndio por exploração, mesmo que seja de e riqueza 
pequeno tamanho. A S!'l Marina Silva - Permite-me V. E# um 

ESsas estatisticas equivocadas do INCRA co- aparte? 
locam no mesmo patamar tanto o latifundiãrio que O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Oúço a Senado-
especula com a terra, quanto o agricul10r médio que ra Marina Silva 
tem dificuldades paia a aquisição de insumos mo- A S!'l Marina Silva - Muito obrigada, pela opor-
demos e que, por isso, não consegue bons indices !unidade do aparte. Preocupa-me essa ques1ão a 
de produtividade. Por conta disso, são fisfados nos que v. E# acaba de se referir. Muitas vezes, o Go-
relatórios como latifundiãrios, aumentando as esta- vemo tenta fazer assentamen10s em áreas inade-
tisticas de terras passiveis de desapropriações, que quadas, como é o caso de algumas regiões na Ama-
atingem 42 milhões de hectares, mencionados no úl- zônia, onde a· área não é fértil, porque a Amazônia 
limo Plano de Reforma Agrária quantidade que mli- como um todo tem apenas uma pequena camada 
tos acreditam exagerada fértil - a camada de húmus - de, no máximo, trinta 

Essas eStatísticas distorcidas são fru1o de um centímetros, constituída exatamente por aqueles re-
cadastramento malfeito e desatualizado, de vez que siduos das folhas e árvores que apodreceram. Com 
seus dados incluem terras registradas na década de o decorrer dos anos, em razão principalmente das 
sessenta. Uma outra distorção é que o Incra consi- queimadas, essa camada vai perdendo todas as 
dera, em muitos casos, terras inadequadas para a suas riquezas, o seu potencial mineral para se poder 
agricultura como férteis. As terras cobertas por ma- desenvolver uma agricultura saudável. Outro aspec-
tas na Amazônia ou as caatingas nordestinas abri- to é que há sempre a compreensão de que terras 
gam, em tese, enormes latifúndios, mas não se ade- desocupadas, espaços desocupados existem na 
quam à prática da agricultura, devido à inacessibili- Amazônia Há uma concentração de terras nas 
dade ou pela baixa dotação de recursos naturais. mãos de poucos no Centro-Sul, e se tenta resolver 
Nessa área, têrTH>e cometido grandes equivocas, esse problema de concentração fazendo assenta-
como os assentamentos sendo praticados em terras mantos na Amazônia Isso já tem criado alguns pro-
sem aptidão agrfcola No Centro-sul, de onde blernas muito graves. Eu poderia citar aqui inúmeros 
saem 70% dos produtos agrfcolas brasileiros, projetos de assentamentos de pessoas que vieram 
acredita-se ser um equivoco onerar grandes pro- de outras regiões e que não conseguem se adaptar 
priedades como latifúndio. Hoje elas se tomaram às condições do clima e em razão também de pro-
empresas rurais. A nosso ver, as grandes fazen- blemas como malãria e hepalite. Muitas vezes, pen-
das que produzem mlito, devem ser encaradas sa-se, até porque a Amazônia não é muito divulgada 
como grandes empresas rurais, fontes de empre- - a sua forma, a sua conformação - que lá há um va-
gos estáveis para os sem-terra, e tratadas como zio demográfioo - ela é ocupada, não é desocupada 
se tratam os oligopólios da economia Deveriam -, só que é ocupada de forma adequada para que 
sim pagar impostos mais altos. contim.JP. a ser Amazônia Se ela for ocupada com lo-

A maior quantidade de terras disponíveis para tes quadriculados, com cada posseiro podendo des- · 
assentamento es1ão, sem dúvida, no sul do Amazo- matar, daqui a alguns dias não mais poderá existir. 
nas e do Pará, no norte do Tocantins e Goiás, no Inclusive, estamos, aqui, debatendo sobre a questão 
Piaui e no Maranhão. Essas terras devem ser dota- da reforma agrãria tendo, graças a Deus, a presença 
das de infra-ii!strutura, e é necessária a conscientiza- de um grande lutador em defesa da Amazônia, que 
ção de que apenas assentar o sem-terra não resol- é o Padre Paolino Baldassari, que está acompanha-
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do do Bispç Dom Moacyr Grechi, Padre Heitor Turri- populacionais, tomando regiões hoje -despovoadas-
ni, o PrefeiÍo de Rio Branco, o Prefeito de Sena Ma- atraentes para a instalação de usinas de leite, super-
dureira, que estão enfrentando um conflito muito sé- mercados, agroindúsbias e bancos. 
rio no que se refere a essa questão da terra e à ex- Para evitar o êxodo rural, que incha a periferia 
ploração irregular de madeira. Parabenizo-o pelo das grandes metrópoles brasileiras, não basta as-
seu pronunciamento. E V. Ex• que está ligado à sentar os trabalhadores sem terra ~ preciso lhes 
Amazônia fez a ressalva de que aquela não é uma dar condições de sobrevivência decente, E não ape-
área "desocupada, mas ocupada para as condições _nas a estes, mas também aos milhões de pequenos 
de exploração que precisamos e deve ser feita na agricultores, que já possuem suas terras, mas não 
Amazônia. Muito obrigada têm como viver delas. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA · Ml.ito obrigado A Secretaria de Desenvolvimento Agrícola do 
pelo seu aparte. V. Ex• traz uma conbibuição impor- Ministério da Agricl.itura, com apoio do BID, está de· 
!ante e mostra as limitações da Amazônia, porque senvolvendo um projeto da chamada Agricultura Fa-
aquela grande Região, aquela grande área com uma miliar, que se encontra no Brasil em ampla decadên· 
baixa densidade-demográfica, tem suas caracteristi- cia e precisa ser apoiado, porque esses pequenos 
cas ecológicas, tem o seu habitat e o seu meio am- _ agricultores, essas tamilias que detêm pequenas 
biente que precisam ser respeitados. glebas de terra representam um potencial muito 

Agora mesmo, o Banco Mundial está formulan- grande de produção e de fixação dessas pessoas no 
do um pedido público de desculpas sobre o financia- campo, inclusive garantindo a geração de empregos 
menta de projetas que implicaram no desmatamento e evitando essa urbanização acelerada e caótica 
da Amazônia Então, isso ajuda a criar essa cons- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, somos 
ciência. E V. ~tem se destacado aqui no Senado absolutamente a favor de uma reforma agrária 
por 'ser uma pessoa permanentemente preocupada abrangente. Mas da mesma forma que estamos dis-
cam esses problemas. cutindo reformulações profundas na maneira de Ira-

Aproveitando a oportunidade, quero saudar a tar as questões do Estado, dentro de um esquema 
presença da comitiva de religiosos do Acre, lidera- de globalização da economia e do processo de reen-
dos por Dom Moacyr Grech e pelos Prefeitos que genharia do Governo, é necessário abrir um novo 
aqui estão para, com V. Ex~. ir ao Presidente da debate que incorpore Lma critica às maneiras, algu-
República, segundo noticia a imprensa, colocar ai· mas ultrapassadas, de promover a reforma agrária 
gumas questões em relação à terra e à Aoresta A idéia central é a de que é necessário um novo re-
Amazõnica. cadastrarnento, garantindo que os especl.iadores 

Em Estados como Mato Grosso, Maranhão, não forneçam novamente informações falsas sobre 
Pará e Piauí, há áreas desabitadas de soo mil hec· suas terras. Em seguida, é necessário desapropriar 
tares cada, próximos à infra-estrutura Essas áreas terras ociosas e elaborar uma política agrária, com 
poderão servir de modelo para um novo sistema de os órgãos do Estado, Prefeituras e representações 
reforma agrária Neste sistema o Incra desoneraria o de agricultores que tenham impacto e funcionem. 
T escuro Nacional do pagamento das desapropriaçõ- Quem trá:lalha nas várias regiões, conhece mais suas 
es, gerando recursos próprios com a venda de parte necessidades que qualquer técnico do Governo Fede-
das terras desapropriadas para a agricultura capitalis- ral, dai a descentralizaçã:l com mais responsabilidade 
ta Conviveriam lado a lado empresas grandes, bem dos Estados e Prefeituras se fazer necessária 
estruturadas, e pequenas empresas, mm modelo em o presidente dos órgãos estaduais que cuida 
que a complementariedade predominaria do problema da reforma agrária, apresentou ao Mi· 

Como o modelo atual tem primado pelos resul- nistro da Agricl.itura e ao presidente do Incra, um 
lados insatisfatórios, é necessário ousar. Uma das documento propondo a descentralização da Reter-
idéias é utilizar um sistema capaz de absorver a expe- ma Agrária e sua municipalização, baseado na idéia 
riência capitalista da colonização, que fuildou cidades de que as prefeituras conhecem melhor a realidade 
e gerou rnJitas riquezas em vários Estados, prirx:lJal- local, podem negociar em condições mais vantajo-
mente no Paraná e mais recentemente Rondônia sas essas terras e tomariam o processo mais descon-

A iniciativa privada poderá ser estimulada a centrado, conseqOentemente com mais chances de re-
participar de tal esforço, pois a mistura de coloniza. solver os contrrtos, de maneira mais rápida, evitando 
ção privada com a distribuição de terras agricultá- os graves inciden1es que têm caracterizado as pes-
veis pelo Governo, na certa fundará novos núcleos soas envolvidas com esse assunto nos ütimos anos. 
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Por úllimo, gostaria de opinar que o Brasil so- que reconheceu que •a qualidade do ensino básico é -
mente responderá ao desafio do interior se atacar o ruim" e atribuiu a deficiência à má distribuição dos 
problema rural em todos os seus aspecfos: transpor- recursos e aos baixos salários. O Presidente acredi-
tes, crédilo, armazenagem, classificação de produ- ta que o Congresso aprovará o plano e com ele se-
tos, preços mínimos, tributos, implantação de agrovi- rão criadas •as condições para uma boa educação e 
las e agroindústrias. Em estudo recente, verificou-se salários juslos para os professores•. 
que só a taxação indireta pode chegar a mais de Diferenças - Segundo o Presidente, o tamanho 
20% do valor brulo da produção agrícola, sem con- do Brasil dificulta o trabalho dos Estados e mlinicí-
tar o que já vem embt.tido nos insumos, mais o lmpos- pios e as realidades são bem diferentes. "Há casos 
to de Renda Terrilorial Rural, de pifia cobrança. Como em que os municípios pobres carregam nas costas a 
solucionar tuJo isso sem uma reforma tributária? responsabilidade pelo ensino da 1~ à 8l' série, en-

O problema dos transportes é outro exemplo quanto o Estado faz mtito pouco; e temos casos de 
da emergência de profundas mudanças. Enquanlo municípios que nada fazem, deixam para o Estado 
que nos Estados Unidos e na Argentina gasta-se todas as responsabilidades", admitiu. Fernando Hen-
U$14 ou U$15 para transportar soja ou farelo até o rique acredita que o plano disciplinará a distribuição 
parlo, no Brasil chegou-se a gastar U$28, segundo do dinheiro destinado ao 12 grau e definirá o que é 
um estudo da ABIOVE (Associação Brasileira das de responsabilidade do municfpio e do Estado. 
Indústrias de Óleos Vegetais). Pelas nossas rodo
vias esburacadas passam 70% das cargas, contra 
25% nos Estados Unidos e 18% na Alemanha, que 
preferem navios e trens. Parte da renda que poderia 
ficar no interior perde-se entre a fazenda e a fábrica. 

Se o Brasil equiparasse os cuslos de transpor
tes de algumas das suas oleaginosas aos norte
americanos ou argentinos, só ar economizaria algo 
em redor de U$280 milhões. Há uma estudo na Se
cretaria de Assuntos Estratégicos provando que é 
possível reduzir de U$8 para U$3 os custos da lone
lada embarcada nos portos, e de U$20 para U$15 o 
transporte entre o Brasil e a Europa 

O simples aumenlo da produtividade geraria di
nheiro suficiente para empregar de forma decente 
muilos sem-terra O Brasil está maduro para recusar 
demagogia que mantém viva certas posições fiqui
vocadas. 

Muilo obrigado. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA EM SEU D/8-
CURSO: 

PRESIDENTE LANÇA PLANO DOMINGO 

Projeto a ser enviado ao Congresso 
prevê redistnbuição de verbas para educa
ção 

Brasília - O Presidente Ferilando Henrique 
Cardoso usou ontem o seu programa semanal de rá
dio Palavra do Presidente para falar sobre o Plano 
de DesenvoMmento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério, que prevê a redistribui
ção de verbas para a educação. O plano será lança
do domingo, Dia do Professor, por meio de mensa
gem a ser enviada ao Congresso. Fernando Henri-

"INCRA REAFIRMA TOTAL DE ASSENTAMENTOS 

Brasilia - O Presidente do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária QNCRA), Francisco 
Graziano Neto, anunciou que foram assentadas nes
te ano 20.517 farrulias. Desse total, segundo ele, 
9.430 em projetas criados em 1995 e 5.886 em pro
jetos antigos, criados até dezembro de 1994. Sobre 
as restantes 5.201 tammas ainda não chegou ao In
cra o número, mas a maior parte foi assentada em 
projetos novos. Graziano ressaltou que foram cria
dos 129 projetos este ano, com capacidade de as
sentamento de 20.354 famílias, numa área de 926 
mil hectares. A meta é assentar 40 mil famOias e 
"deve ser atingida", porque o Governo dispõe ainda 
de 243 projelos, 220 novos, com capacidade para 
receber 28 mil familias. 

Graziano anunciou que, na próxima semana, o 
Incra irá encaminhar minutas de convênios com os 
Estados para fazer programas de reforma agrária 
De acordo com ele, os Estados são •uma ponta im
portante dentro do programa, porque possuem terras 
devolutas". Graziano anunciou ainda que serão libe
rados R$67 milhões até o final do ano para a realiza
ção de 789 obras de infra-estrutura em 500 assenta
mentos. Os recursos para essas obras provêm, em 
parte, do Ministério da Agricultura (Departamento de 
Cooperativismo) e do Fundo Nacional de Desenvol
vimenlo da Educação (FNDE). 

Graziano corrigiu os dados que vem divulgados 
pela imprensa, segundo os quais o Incra gastou este 
ano 3,5% do seu orçamenlo, que é de R$1 ,353 bi
lhão. Segundo ele, já foram gastos efetivamente 
R$651 milhões, sendo R$365 milhões na emissão 
de titulas da divida agrária. Portanlo, segundo Gra- . 
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ziano, jlÍ foram gastos 48,12% do orçaménto total dÔ seja ao menos acatido pelo própiio CÕngre5sO, que --
Incra. o escreveu. 

· · .. O presidente do Incra disse que não vê motivo O que diz o texfo da LDO? Que o Orçamento 
para mais invasões no País. Ele lembrou que, nos Gerai da União de 1996 deve priorizar a conclusão 

. últimos dez anos, o Governo assentou, em média, de obras inacabadas antes de alocar recursos para 
15 mil fammas pc.r ano. • novas obras. 

· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo Ora, no relatório preliminar apresentado à Co-
a palavra ao Senador José Roberto Arruda missão Mista de Orçamento, ao.Senador Renan Ca-

. O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF. lheiros e ao Deputado lberê Ferreira, que é o Rela-
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora- tor, constam apenas 81 obras que se circunscrevem 
dor.) -.Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, voHo, às 18 Unidades da Federação v~itadas pela Cernis-
. hoje, a um tema que me parece ser um dos mais im- são Especial. Essas,. que acrescidas . daquelas dos 
portantes a serem discutidos no Congresso Nacional EstaQos não visitados não devem uHrapassàr o nú-
e na relação saudável que deve existir entre o Con- mero de 120 obras,. são, entre as 3 mil, as que pri-

. gresso. Nacional e o Governo Federal, na elaboração meiro trazem maior prejuízo com sua paralisação e 
do Orçamento Gerai da União no próximo ano. são as que respondem mais rapldarilente às eXpec-

Na última quarta-feira, a Comissão de Obras tativas das populações dos .Estados.. . . . 
Inacabadas, presidida pelo Senador Carlos Wilson, · Essa prioridade, Sr. Presidente, não foi feita 
cujo Relator é o Senador Casiklo Maldaner, aten- apenas pelo sentimento, pelo feeling. de cada um 
dendo a uma idéia consensual de todos nós, mem- - dos representantes da Comissão de Obras lnacaba-
-bros daquela Comissão, preparou um relatório preli- das. Ao contrário, na visita que fizemos aos Estados 
minar; e dentre as mais de 3 mi obras, mostrou as conversamos com os Governadores, conversamos 
que merecem atenção dessa Comissão Especial. com as Bancadas parlamentares de cada um das-
Esse trabalho teve a colaboração - que, sem dúvida ses Estados, ouvimos os Ministros de cada uma das 
alguma, tem sido importante- do Tribunal de Contas áreas e o Tribunal de Contas da União analisou obra 

• da .União e da ConsuHoria Legislativa do próprio Sena- por obra e verificou as condições es;:iedills de cada 
.do e, analisou· mais de 3 ·n"il obras, repito, separando uma E chegamos à conclusão de que, concluídas, 

. pouco mais de uma centena delas que, pela sua im- essas obras prioriiárias Rstadas no relat6rio preliminar, 
· portãncla em. cada urna das Unidades da Federação, juritas, dependem de rerusos da ordem de R$2 bilhõ-
.. deve merecer, a jufzo dessa Comissão, prioridade do es - aproximadamente 23% apenas dO· montante. re-
Govemo Federal nas suas respectivas conclusões. servado no ano de 96 para investimentos da União. 

Atendendo a uma sugestão do Senador Edison Resolvido Isso, concluídas essas obras estaria-
Lobão, que é o seu Vice-Presidente, a Comissão de mos dando um grande passo numa direção deseja-
Obras Inacabadas visitou o Presidente José Sarney, da pelo Congresso Nacional e pela sociedade brasi-
no Gabinete da Presidência do Senado Federal - re- !eira Em primeiro lugar- e talvez seja esse o aspec-
gistre-se a atenção especial que S. Ex• tem dado ao to mais importante - incentivaríamos uma mudança 
trabalho· da Comissàc;>. de Obras Inacabadas -, pro- cuHurai, a de que este Pais, o Governo Federai, os 
pugnanr;l.o, por algumas· teses que, embora pareçam governos estaduais, os governos municipais não de-
óbvias, são extremamente importantes na consolida- vem iniciar nwas obras enquantl existirem em suas 
ção de urna nova metodologia de tratamento do Or- áreas obras inconclusas. Em segl.lldo lugar, acabaria-
çâmento.Geraf da União.. · · mos com essa ruit.rn no País de que um determinado 

Propõe a Comissão - e quero relembrar isso ao Governo vence uma eleição, assume seu mandafo e 
Plenário.- que, em primeiro lugar, as Bancadas dos pára obras no seus Estados, sifTlllesrnente pela razão 
Estados, representadas no Congresso Nacional pe- de que e$S3S obras vinham de Governos anteriores. 
los Srs. Deputados Federais e pelos Srs. Senado- Em terceiro lugar, dimim.irfarnos o desperdício. 
"res, abram mão de suas eventuais emendas indivi- Sr. Presidente, há casos incríveis de multas 
duais, embora regimentalmente previstas, para dar contratuais pela paralisação que se somam às des-. 
prioridade às emendas coletivas. pesas, previstas no contrato, mas terríveis para o 

Sugere, em segundo lugar, que o texto da Lei Erário, de manutenção de canteiro, de desativação 
de Diretrizes Orçamentárias aprovado pelo próprio de maquinário, de realivação de canteiro quando as-
Congresso Nacional, não totalmente respeitado na sas obras são reiniciadas e de dilapidação de partes 
elaboração do Orçamento por parle do Executivo, de obras já executadas; tudo isso somado fez com 
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que determinadas obras tivessem consumido mais Mas há um segundo, Sr. Presidente, extrema-
recursos públicos para ficarem paradas do que mente importante na minha concepção pessoal, que 
aqueles necessários para serem concluídas. Há ai- é o seguinte: o Congresso Nacional viveu problemas 
gumas cujos equipamentos estão comprados, depo- seriíssimos, em função da sua responsabilidade de 
sitados em portos de pafses europeus, para o que o modificar e de aprovar o Orçamento Geral da União 
Governo brasileiro paga altíssima taxas de depósito, em exercfcios anteriores. As emendas individuais, 
sem que esses equipamentos venham ao País por ainda que previstas regimentalmente, na verdade- e 
falta. muitas vezes, de valores agregados muito me- isso é o exemplo histórico-, têm dado chance a uma 
nores do que aqueles previstos nos contratos. enorme dispersão dos recursos públicos, a uma vio-

Com tudo isso, chega-se a uma conclusão: lenta pulverização desses recursos - ou por razões 
efetivamente, a obra pública mais cara que existe é políticas, que não são as razões maiores da socfe-
a obra paralisada A Comíssl!o de Obras Inacabadas dade, ou ainda, o que é pior, por razões inominá-
já cumpriu uma parte do seu trabalho, que é mostrar veis, que foram claramente demonstradas à socfe-
claramente à opinião pública onde estão os proble- dade na CPI do Orçamento. 
mas das obras inacabadas, por que cada uma delas Essas emendas incfiViduais, repito, muitas ve-
está parada e a necessidade de conclusão de uma zes sem o critério individual de uma análise mais 
grande parte delas. Mas penso que ela estaria cum- global do interesse de cada urna das Unidades da 
prindo um objetivo maior, que é dar ao Pais um con- Federação ou de cada um dos setores de responsa-
tribuição objetiva no sentido de que todas essas bilidade do Governo Federal, têm contribufdo enor-
obras, sem exceção, possam sem concluídas no memente para o desperdfcio de recursos pÜJiicos. 
ano de 96. Determinado parlamentar faz vinte, trinta 

emendas individuais para agradar determinados se-
Mais do que isso: essa Comissão foi formada tores do seu eleitorado; cada uma dessas emeildas 

inicialmente por sete Senadores e sete suplentes, 
mas na verdade trabalhou com esses quatorze Se- individuais acaba tendo uma quantidade de recursos 
nadores como se fossem todos titulares; recebeu muito pequena que não daria para fazer nenhu-
uma contribuição inestimável de outros Senadores ma das vinte ou trinta obras colocadas; muitas 
que não faziam parte da Comissão; visitou 19 Uni- delas são irresponsavelmente iniciadas e obvia-
dadas da Federação; acompanhou pessoalmente mente não são concluídas; os responsáveis pela 
várias obras; tez urna análise contundente dos nú- gestão do Orçamento acabam não liberando 
meros disponíveis; tem hoje um relatório detalha- esse dinheiro e, na verdade, o Orçamento Geral 

•1 da União fica uma grande colcha de retalhos, 
do da situação de obras inacabadas no Bras~ ; re- sem ter prioridades nele próprio definidas -
cebeu uma auditoria importante do Tribunal de Con-
tas da União. Não se pode admitir que esse traba- corno, aliás, prevê a LDO. 

lho receba o nmo das gavetas e das prateleiras A segunda tese que levanto aqui, Sr. Presiden-
desta Casa. te, é que reflitam todos os Parlamentares sobre os 

É: preciso, efetivamente - e aqui faço o meu pri- problemas que esta Casa viveu nos anos anteriores 
meiro apelo - que a Comissão Mista de Orçamento e pensem, quem sabe, em abrir mão de suas emen-
leve em conta o esforço que fizemos de concluír das inãwiduais em favor de emendas coletivas das 
esse relatório preliminar antes do relatório definitivo, Bancadas, que, por serem coletivas, já passam por 
que deverá ficar pronto em novembro. Por que o re- negociação política suprapartidária - porque é exigi-
latório preliminar? Justamente para permitir que a da uma quantidade de assinaturas e apoios bastante 
Comissão Mista de Orçamento tenha elementos mf- significativos no seio de cada bancada -, o que leva 
nimos a considerar já nas modificações que esta a que a definição de prioridades passe por urna dis-
Casa vai propor ao Orçamento de 96. É: necessálio cussão política realmente importante, analise o re-
que o Congresso Nacional leve em consideração, eu sultado dos trabalhos da Comissão de Obras lnaca-
repito, esse mapa detalhado do que foi visto no Pais badas. E aí, quem sabe, poderíamos ter um exam-
e possa contribuir, efetivamente, ele próprio, o Con- pio de maturidade politica do Congresso Nacional no 
grasso Nacional, para a conclusão dessas obras instante em que substituíssemos todas as emendas 
que, em cada uma das Unidades da Federação individuais por emendas de bancada, que priorizas-
onde estão locadas, são efetivamente importantes sem a conclusão de obras inacabadas e, eventual-
para a sociedade a que devem servir. Esse é o pri- mente, outras atividades de Governo, mas como ra-
meiro apelo que faço neste dia sultado de discussão madura e decisão majoritária . 
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de- éada bancada representada neSte Congresso . 6 Gama ·é,-tiàje, uma cidade de 200 mil habi-
Nacional. tantes. que foi fundado no ano da fundação da Bra-

No caso específico do Distrito Federal, de cuja sma, em 1960, para exatamente que ali fossem mo-
Bancada faço parte, já demos um passo nessa dire- rar pioneiros, homens que vieram de todas as regiõ-
ção. Nas emendas ao PPA, cujo prazo venceu na úl- es do País para participar do esforço da construção 
tima quarta-feira, Sr. Presidente, os oito Deputados de Brasília. A J:H!!ioria dos quais, inclusive, quando 
Federais e os três Senadores da Bancada do Distrito da fundação dii _·Gama, operários que trabalharam 
Federal não apresentaram nenhuma emenda indivi- na construção da barragem do Paranoá. 
dual. Apresentamos apenas cinco emendas coleti- Hoje, maís, do que ser uma cidade de 200 mil 
vas de interesse da Capital do País e da região do habitantes, o Gama, que dista 38 quilõmetros do 
Eritomo, e demos, com isso, uma demonstraÇão ela- -Plano Piloto, tem vocações econõmicas muito pró-
ra de que estamos na linha, na direção da idéia bási- prias, muito bem definidas. E há um esforço grande 
ca de não pulverizar recursos públicos, ao contrário, da sociedade do Gama, dos setores representativos 
de concentrá-los em atividades que nos parecem da cidade, e de todos nós que gostamos de Brasília 
prioritárias para a região que representamos no e queremos preservá-la na sua concepção de Capi-
Congresso Nacional. tal, para que o Gama - juntlmente com Santa Maria 

É para fazer estes doís apelos - o primeiro de- - tenha incentivadas as vocações econõmicas pró-
las dirigida à Comissão Mista de Orçamento e o se- prias da microrregião, de tal maneira que de cidade-
gundo dirigido a uma reflexão dos Deputados Fede- dormitório que foi duranta 20, 30 anos, ela possa 
rais e Senadores- que neste momento ocupo a !ri- ser, ao contrário, um vetor de desenvolvimento da 
buna, Sr. Presidente, porque penso que seguindo região Centro-Oeste. 
essa finha, essa direção o Congresso Nacional po- O Gama está muito próximo da divisa do Pistri-
derá ter um momento de afirmação política ao mexer to Federal com Goiás e representa um centro econõ-
no Orçamento, ao modificar a proposta orçamentária mico importante no desenvolvimento de pequenas 
vinda do Executivo, mas não com objetivos políticos, cidades que cresceram na divisa de Brasma. Penso 
que, ainda que justos, são particulares, ainda que que algumas atitudes do Governo Federal e do Go-
defensáveis, não representam o pensamento majori- vemo local, levadas a efeito com harmonia, pode-
tário da sociedade brasileira riam, efetivamente, fazer que o Gama experimentas

De outra forma, o Congresso Nacional modifi
caria esse Orçamento tendo em vista uma base ra
zoável de argumentos, estaria chancelando um tra
balho extremamente sério e responsável feito pela 
Comissão de Obras Inacabadas e, mais do que isso, 
estaria inaugurando um período de. maior responsa
bilidade no que respeita à apresentação de emen
das ao Orçamento Geral da União. E, por último, es
taria evitando que pelos corredores do Congresso 
Nacional circulassem interesses nem sempre defen
sáveis nas modificações propostas ao Orçamento 
Geral da União. 

Gostaria também de pedir licença ao Sr. Presi
dente e aos Srs. Senadores para, concluída assa re
flexão acerca dos assuntos do Orçamento Geral da 
União e da Comissão de Obras Inacabadas, fazer 
um registro aqui de importância particular para o 
Distrito Federal. 

Ontem foiam comeirrOrados os trinta-e cinco 
anos de fundação de uma das cidades mais impor
tantes que compõem o contexto do Distrito Federal, 
que é a cidade do Gama, que V. Ex", inclusive, co
nhece tão bem. 

se um período de desenvolvimento e de geração de 
empregos. 

Um ponto fundamental - e que é consenso na 
região do Gama - é a criação do Porío Seco. Ainda 
ontem, participando das comemorações do aniver
sário do Gama, visitamos a região de 1 00 mil metros 
quadrados reservada para o Porto Seco do Dístrito 
Federal. 

Hoje, na verdade, Sr. ·Presidente, embora te
nhamos urna ferrovia absolutamente concluída ligan
do BrasHia ao porío de Vitória - e digo sempre que 
se não a tivéssemos, talvez fizéssemos todos um 
grande movimento para construí-la, para que o de
senvolvimento do Centro-Oeste tivesse condições 
eft!tivas de se auto-sustentar -, esquecemo-nos de 
usá-la Existe apenas um trem de carga trafegando 
por essa ferrovia, por semana, e toda a produção de 
grãos, principalmente a grande produção de soja de 
toda a região do cerrado tem sido transportada para 
o por:l!! de VItória por_carninhlles,-PQtes_s.as~tad!lS 
que, por isso mesmo, são esburacadas. 

O que desejamos, com a idéia do Porto Seco, 
é que a produção de soja e outras produções agre
gadas, principalmente as resultantes da vocação na-
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tural da agroiridúStria do cénlro:oestebiasileiro, se- nia. inseridoS mm contexto de desenvoMmento, que 
jam trazidas a Brasma, para aquela região do Gama, só vai dar certo se for um desenvoMmento regional. 
sejam alfandegadas aqui, gerando, portanto, irnpos- Sr. Presidente, na última semana, o Ministro do 
tos, empregos na região, e. através de contêineres, Planejamento, José Serra. presidiu uma reunião ex-
sejam transportadas, por via férrea, em uma estrada tremamente importante, que envolveu vários gover-
de ferro que já existe e está funcionando, para o por- nadares dessa região, todos os Secretários de Pia-
to de Vitória nejamento desses sete Estados, na busca de inte-

Não somente diminuir-se-á, com isso, o preço gração dos seus modelos de desenvolvimento e de 
agregado desses produtos de exportação, porque o ações prioritárias que podem merecer a locação de 
transporte ferroviário é muito mais barato, muito recursos internacionais com o aval e com a contra-
mais econômico do que o transporte rodoviário, partida do Governo Federal, de tal sorte que o Cen-
como também ajudar-se-á a preservação das rodo- tro-Oeste brasileiro tenha as condições básicas de 
vias brasileiras e, mais importante do que isso, pos- desenvolvimento. 
sibilitar-se-á que a região do Gama e de Santa Maria Em conclusão, Sr. Presidente, com o desenvol-
tenham uma vocação econômíca própria, porque o vimento do Centro-Oeste, que é bom para o Brasil, 
exemplo brasileiro é de que onde nasce uma esta- haverá a promoção de um modelo de desenvolvi-
ção alfandegária de interior ou um porto seco nas- mento mais racional, mais integrado, resgatando in-
cem, também, atividades econômicas secundárias clusive os ideais de Juscelino Kubifschek de inte-
agregadas - e, principalmente, no nosso caso, a riorização do Pafs. E se o desenvolvimento do Cen-
agroindústria e a indústria de transformação de bens Iro-Oeste é bom para o Brasil, ele é fundamentai 
produzidos aqui no cerrado. para a capital do País. Não hâ qualquer solução ur-

Estou convencido, Sr. Presidente, de duas te- bana que favoreça a preservação de Brasilia na sua 
ses básicas, que são a minha contribuição objetiva à concepção original de cidade capital, em face das 
celebração dos 35 anos do Gama grandes pressões exercidas sobre Brasilia pelas re-

A primeira delas é que o Centro-Oeste brasilei- giões ml.ito pobres que a cercam. Para se ter uma 
ro, efetivamente, tem o seu lugar no novo modelo de idéia, 61% dos pacientes atendidos nos hospitais de 
desenvolvimento nadonal. Não é possível que, esta- Brasília vêm de outras regiões, vêm de fora do Dis-
bilizada a economia, reformada a Constituição para !rito Federal. 
que essa estabilidade econômica tenha perrnanên- Ou partimos para o modelo de desenvolvimen-
cia, nós, brasileiros, vivamos um novo período de to desconcentrador, que priorize a geração de em-
crescimento econômico mas cometamos o mesmo pregos e os investimentos em infra-estrutura na re-
erro de modelos anteriores, ou seja, concentradores gião do Entorno do Distrito Federal e na Região 
de renda nas regiões mais ricas e mais desenvoM- Centro-Oeste, ou, ao contrário, investindo mais den-
das. Penso que a nossa geração tem a responsabili- Iro de Brasllia, estaremos paradoxalmente dilapidan-
dade de inverter esse processo e de fazer com que do a nossa qualidade de vida, porque as correntes 
haja variáveis claras de apoio à desconcentração do migratórias e as pressões exercidas sobre os nos-
novo modelo de desenvolvimento. sos equipamentos p(blicos efetivamente são insus-

0 Centro-Oeste brasileiro tem um solo fértil, tentáveis. 
tem água abundante, tem baixa densidade demográ- Recentemente, por dedsão pessoal do Presi-
fica, tem estradas prontas, tem energia elétrica dis- dente José Samey, foi lançado no Congresso Nacio-
ponível - quer a energia já transformada nas usinas nal um livro de memórias do Professor Lúcio Costa 
construídas ou em construção, ou a energia poten- da maior importãnda. TIVe o prazer, inclusive, de en-
cial, através das imensas quedas d'água de Ioda !regar um volume ao Presidente. O Professor Lúcio 
esta região do planaiiO brasileiro - enfim, o Centro- Costa, lúcido nos seus 93 anos, que desenvolveu o 
Oeste brasileiro tem um clima fantástico - não há ne- projeto urbanístico da nova capital do País, dando 
nhum addente climático importante, aqui se tem tanto orgulho aos brasileiros nos anos 50, ele pr6-
e1Catamente a dimensão de quando chove e quando prio nos chama a esta reflexão: Brasma precisa ser 
é seca-, e quando falo em Centro-Oeste brasileiro, preservada na sua concepção de capital para que 
na verdade refiro-me ao conceito ampliado do Oeste não tenha o mesmo risco de grandes cidades como 
brasileiro, envolvendo os Estados de Mato Grosso Rio e São Paulo, que tinham, há 30 anos, uma belís-
do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Fe- si ma qualidade de vida e depois viram caotizados os 
dera!, o noroeste de Minas e também Acre e Rondô- seus centros urbanos em função das correntes mi-
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gratóriáS, da favelização, enfim, da criação dás rrie- gisifo da audiênciã. que· teremos, às 16h30min, com 
galópoles, que trazem muto mais desvanlagens do o Presidente da República, onde serão recebidos o 
que vantagens. Brasília, para ser preservada, preci- Bispo Dom Moacyr Grechi; o Padre Paolino Baldas-
sa urgentemente partir para o apoio desse modelo sari; o Frei Heitor Tl.l'rini; o Prefeilo do Ml.llicfpio de 
de desenvolvimento regional do Centro-Oeste brasi- Sena Madt.reira, Sr. Agnaldo Chaves; e o Prefeito de 
leiro. Rio Branco, Capi!à do Estado do Acre, Sr. Jolge V"II!M. 

Sr. Presidente, o Gama comemorou ontem 35 Nessa audiência, iremos tratar da situação irra-
anos e tem todat' as condições para se desenvolver guiar da madeira, que por si só já traz uma ligação 
com Taguatinga e Ceilãndia. Nessas três cidades vi- com a desorganização e desestruturação da econo-
vem mais de um milhão de habitantes a uma dis!ãn- mia do Estado do Acre e da Amazônia como um 
cia média de 40Km do Plano Piloto. Essas cidades todo. Para que os Estados daAmazOnia deixem de ser 
têm vocações próprias, claras, bem definidas, que, dependentes dos repasses do Governo Federal, deveria 
se incentivadas, ao invês de serem cidades-dormi1ó- haver uma política de desernlolvimento adequa:la, que 
rio, voltadas para a atividade econômica terci~ria do respondesse às verdadeiras vocações dessa região, em 
Plano Piloto - aqui só há emprego no comérc1o e no termos de produção, no sentido da liif!ZBÇOO dos seus 
Serviço Público -, podem ter atividades primárias recusos nBlrais da fonna coneta, gerando Elfl1ll'9!lOS e 
produtivas voltadas para o desenvolvimento do En- riquezaparaamaioriadapopUaç!il. 
tomo e do Centro-Oeste brasileiro. Sr. Presidente, no meu Estado, onde fica a úlli-

Rnalmente, Sr. Presidente, quero registrar o ma reserva de mogno do planeta, está havendo uma 
meu apoio incondicional à frente pariamentar criada ação criminosa de madeireiros inescrupulosos que 
na semana passada que teve V. Ex" como Presiden- já saíram do Estado do Pará, porque tamb9m já fize-
te de Honra. Traia-se da Frente Ferroviária, que, ram a sua politica de terra arrasada nessa região. 
tendo nascido com um slogan muito interessante: Estão agora no Estado do Acre, mais precisar"lnte 
•o Brasil trem jeito", defende investimentos cada vez no Municlpio de Sena Mad...eira, no Alto Rio laco, 
maiores nas ferrovias brasileiras, tanto urbanas onde estão cometendo verdadeiras atrocidades. 
quanto interUibanas, em detrimento da tese vence- Além da violência cometida contra seringueiros, in-
dora no Brasil, há mais de 40 anos, de investi'!lentos dios e posseiros e da violência ambiental e crimes que 
em rodovias. praticam na destn.ição da floresta, são pessoas que, 

Está na hora de o Brasil efetivarnente pensar, no lugar do coração, com certeza têm uma pedra. · 
de forma mais concreta e objetiva, que o transporte Diante de tanta violência, observo a figura do 
colativo de passageiros e carga, em um país como o Padre Paolino, com 70 anos de idade, dos quais 
nosso, com as suas condições geopolíticas, tem de 40 nas matas da Amazônia, no Município de Sena 
sedimentar-se, realmente, em investimentos ferro- Madureira, levando auxilio tanto espiritual quanto 
viários. Isso tem exemplo em vários países do ml.ll- material, porque em muitos momentos as institu-
do. ções do Estado não funcionam. Ele é o médico, o 

Em algumas regiões do Brasil, esses investi- provedor daquilo que o Estado deveria oferecer 
mantos em construção de estradas de ferro, quer ln- para as suas popiJações. Alguém tem a coragem 
terestaduais, quer Ulbanas, têm dado um grande re- de reunir homens de dinheiro e poder e de deci-
sultado no direcionamento do modelo de desenvolvi- dir que iriam eliminar a vida de uma pessoa 
menlo da cidade ou das regiões a que servem. como essa. 

Muito obrigado. Daqui a pouco, ele estará sendo recebido, jun-
0 SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Quero tamente com a comitiva, pelo Presidente do Coo-

esclarecer a V. Ex" que a Mesa determinou a publi- grasso, Senador José Sarney, a quem agradeço 
cação do relalório preliminar da Comissão de Obras pela acolhida à nossa luta. Teremos também nessa 
Inacabadas, que já se encontra no Diário do Con- audiência a participação do ilustre Senador Nallor 
grasso Nacional de hoje, justamente para divulgar Júnior. Isso é algo que devemos fazer em benet.:io 
esse documento, que consideramos tão importante, e da própria valorização dos sentimentos da pessoa 
o trabalho tão meritório desenvolvido pela Comi:isão. hll'nana No dia em que admitirmos que se elimine 

Com a palavra a Senadora Marina Silva deliberadamente a vida de pessoas pelas causas 
A SR~ f(ARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o que defendem, por aqlilo em que acreditam, estare-

seguinte discuiSo. Sem revisão da oradora) - Sr. mos dando um passo à frente, infelizmente, naq11lo 
Presidente, Sr's e SIS. Senadores, quero fazer o re- que se chama barbárie humana 
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l'!egistro que, no Estado do Acre, em uma ope- com a coinplacência, a falta de fiscalização do IBA-
ração que durou apenas quatro horas, a Polfcia Fe- MA, contribuindo para o empobrecimento da região 
dera! apreendeu e guardou em depósito clandestino e subtraindo as condições de sobrevivência dos nos-
15 m~ toras de mogno, suficientes para carregar 100 sos seringueiros. Sabemos que o principal esteio da 
caminhões. Imagine, Sr. Presidente, que um metro economia regional - a extração da borracha e .da 
cúbico de mogno custa R$500. Uma árvore tem de castanha - está em decadência A madeira repre-
cinco a o~o metros cúbicos de madeira. Isso, lã fora, senta, portanto, maneira de o trabalhador rural agre-
é uma fortuna incalculável. É por isso que Padre gar para si maior renda. Os madeireiros, todavia. ex-
Paolino empatou a saída de 11 mil metros cúbicos e trapolam as licenças para extrair pequenas quanli-
em seguida de 24 m~ metros c:Cbicos. Agora, em dades e seguem extraindo milhares e milhares de 
operação que tem seu nome, Operação Baldassari, metros cúbicos de mogno, madeira nobre, de alta 
o IBAMA descobriu mais essas 15 m~ toras de mog- cotação no mercado nacional e internacional. Fica 
no. Isso provoca ódio profundo por parte desses evidente, assim, a necessidade de conter-se essa 
aprove~ores dos recursos naturais da Amazônia, corrida indiscriminada, a abusiva extração de madei-
que, de forma inescrupulosa, pretendem lucros fá- ra nobre na Amazônia, particularmente no Estado do 

. ceis; para isso, são capazes de tudo, até mesmo de Acre. Parabenizo V. ExA por esse pronunciamento e 
eliminar vidas. associo-me à campanha, que pretende valorizar 

Vamos levar ao Presidente. além dos proble- nossa região, com destaque para a zona rural e, es-
mas de violência, da ausência de política de desen- pacificamente, o Município de Sena Madureira. 
volvimento, algumas alternativas muito simples, mui- A SR• MARINA SILVA - Agradeço a V. Exª 
to concretas, que, se forem adotadas, se forem pelo aparte. Registro, Senador Nabor Júnior, que, 
transformadas em políticas públicas de desenvoM- logo que tomamos conhecimento das ameaças sofri-
mento para a Amazônia, com certeza, promoverão a das pelos Padres Paolino Baldassari e He~or Tumni, 
diminuição desse quadro de atrocidades que aconte- enCBlllinharnos ao Ministro da Justiça um pedido de 
cem em nossa região. providências. Na oportunidade, S. Exª se pro!ltificou 

O Sr. Nabor Júnior - Perm~me V. Ex" um em nos dar todo o apoio,. no que for possível, da Pc-
aparte? lícia Federal. 

A SR• MARINA SILVA - Pois não, nobre Se- Como eu dizia anteriormente, as sugestões 
nador. que levaremos ao Presidente são muito simples. 

O Sr. Nabor Júnior - Senadora Marina Silva, Hoje os seringueiros vendem uma tora de mogno 
associo-me a v. Ex" e registro a presença, na cap~ por R$1 O ou R$20 para madeireiros inescrupulosos, 
da República e no momento, aqui, na tribuna de que as revendem por R$500 ou R$800. Os madei-
honra do Senado Federal, de tão importantes persa- reiros o fazem não porque não tenham amor pela 
nalidades de nosso Estado. É o caso do Bispo Dom floresta, não porque não saibam o que está aconte-
Moacyr Grechi; do Padre Paolino Baldassari, de cendo, não porque desconheçam o fato de que da-
Sena Madureira; do Frei Heitor Turrini; dos PrefeifDs qui a alguns dias não terão perspectiva de vida, mas 
de Rio Branco, Jorge Viana, e de Sena Madureira, sim por ser essa a única forma que têm para sobre-
Agnaldo Chaves, que logo mais terão duas audiên- viver pelo menos por mais um mês, mais um ano, 
cias: com o Presidente do Congresso Nacional, Se- porque não há hoje politica de preços da borracha Se 
nedor José Samey, que, no momento, preside esta lhes for dada alternativa, não farão isso, porque sabem 
sessão, e às 16h30min com o Presidente da Repú- a importência da mata para sua sobrevivência. 
blica, Senhor Fernando Henrique Cardoso. Espero É preciso estabelecer uma política de preços 
que a vinda de tão expressiva delegação a Bras'lia para a borracha e a garantia de compra do produto, 
suscite providências por parte das autoridades fede- porque mu~ vezes o Governo Federal estipula o 
rais no que tange a uma política de contenção desse preço mínimo, mas não garante a compra do esto-
verdadeiro crime, que é o desmatamento indiscrimi- que que é produzido. Vamos levar essa sugestão ao 
nado de madeiras nobres da nossa região, mais pre- Presidente da República, além da proposta de que 
cisamente em Sena Madureira Temos, nesta Casa, deve haver uma parada na extração do mogno. Va-
acornpanhado depoimentos do Padre Paolino, de mos sugerir ainda que se realize um debate com as 
Dqm Moacyr, de v. Ex" e de outras pessoas sobre o autoridades do Governo Federal, entidades não-go-
que acontece no Município de Sena Madureira: os vemamentais, com a participação dos segmentos da 
madeireiros extraem madeira descontroladamente, Igreja que acompanham essa luta, com as entidades 
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ligadas ao movimento sindical, para que apresentem 
uma proposta de como se fazer a exploração correta 
da nossa madeira, o ouro vegetal da Amazônia. To
davia, deve haver critérios, deve haver manejo, deve 
haver pohlica de beneficiamento dessa madeira da 
região. Para isso, precisaremos de recursos e tecno
logia. Não se pode deixar esse volume de recursos 
ir embora do Brasil. Lã fora uma só peça de madeira 
pode custar R$3 mil. Esse é o preço de uma cama 
de mogno, cama de sotteiro, conforme tivemos a 
oportunidade de ver. Enquanto isso, o seringueiro 
vende uma tora de mogno, que dã para fazer •n• ca
mas. por apenas R$20,00 ou R$30,00. O Brasil não 
pode permitir esse saque nas suas riquezas. 

Pretendemos sugerir ainda ao Presidente que 
dê atenção ao que chamamos hoje de implantação 
dos sistemas agroflorestais - um consórcio de várias 
cutturas perenes -, porque não podemos continuar 
apenas com o extrativismo da castanha, da borracha 
ou da madeira Queremos incluir novas culturas: pu
punha, cupuaçu, acerola, açaf, que são alternativas 
viãveis, desde que se lhes institua algum tipo de be
neficiamento. 

Jã temos a experiência, com sucesso, do Pro
jeto RECA e do Pólo Agroflorestal, que estã sendo 
implantado pelo Prefeno Jorge Viana - a Dr" Ruth 
Cardoso teve a oportunidade de conhecer essa ex
periência. Estamos tentando levar essa proposta de 
reforma agrária para o Presidente do INCRA, Sr. 
Francisco Graziano, para que tome conhecimento 
do que deveria ser uma reforma agrária adequada 
para a Amazônia Não devemos copiar outros mode
los, porque certamente na Amazônia irão fracassar. 

O que pretendemos com essa audiência? Si
tuar os problemas graves que estamos enfrentando, 
problemas estruturais e problemas de violência, mas 
também levar ao conhecimento do Presidente que o 
povo tem capacidade para criar soluções. O Brasil 
hoje precisa de respostas, e a Amazônia tem boa 
parte dessas respostas. 

O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V. 
ExA um aparte, nobre Senadora Marina Silva? 

A SR~ MARINA SILVA -Ouço, com prazer, o 
aparte do nobre Senador José Roberto Arruda 

O Sr. José Roberto Arruda - Inicio pedindo 
desculpas por ter-lhe cortado o raciocfnio, mas eu 
não queria que V. Ex" terminasse o seu pronuncia
mento sem que eu pudesse cumprimentar o Padre 
Paolino, Dom Moacyr e os Srs. Prefenos_ que aqui 
estão. O Congresso Nacional, embora numa sexta
feira esprimida entre um feriado e um final de sema
na, embora estejamos sem pauta deliberativa, rece-

be esse tema nuin momento exti-emainente impÕr-
tante. T odes que somos responsãveis pelo Pais, 
quer no Executivo, quer no Legislativo, devemos 
preocupar-nos, em relação à Região Amazônica, 
com o desenvolvimento desestruturado, desumano 
às vezes e sem sustentação que lã ocorre, não ape
nas quando noticias, vindas do exterior, dão conta 
das imensas barbaridades que ocorrem aqui tão pró
ximo a nós. A vinda do Padre Paulino e de Dom 
Moacyr, o alerta que V. Exª e o nobre Senador Na
bar Júnior fazem neste Congresso e, principalmente, 
o fato de que o Presidente do Congresso Nacional e 
o Presidente da República vão, no mesmo dia, rece
ber em audiência esses brasileiros, que, afinal de con
tas, estão ar lutando nllo só por mais humanidade na 
ocupação da nossa Amazônia, mas principalmente 
buscando um modelo de desenvolvimento que seja 
equilibrado, que seja racional, que seja auto-sustentá
vel e que principalmente leve em consideração o ser 
humano como elemenfo mais importante de qualquer 
processo de desenvolvimento. Que a estada em Brasf
lia desses brasileiros sirva para alertar Ioda a socieda
de brasileira, a opinião pública em geral, que nós te
mos condições e podemos inverter a direção, que real
mente nos envergonha, desse processo de desenvol
vimento sem sustentação económica e desequilibrado. 
Afinal de contas, todos nós, quando passamos na 
adolescência pelos livros de História, ficamos enver
gonhados com o ouro que era levado de Ouro Preto, · 
com o ouro que era tirado de Minas Gerais e levado 
para enfeitar as belfssimas igrejas da Europa no pe
rfodo da Colonização. Hoje, parece que não nos da
mos conta de que uma apropriação ainda mais indé
bita, ainda mais desumana é feita em pleno século 
XX, no seio de uma das regiões que, além de ser 
das mais bonnas do planeta, é uma das poucas que 
ainda podem responder por um desenvolvimento 
eqtilibrado, com a manutenção do seu ecossistema 
Penso que a presença desse tema na Capital do 
nosso Pais, no dia de hoje, deve merecer- e vai me
recer, com certeza - a atenção dos setores organiza
dos da sociedade, da opinião pública, da imprensa, 
do Congresso Nacional, do Governo Federal, até 
porque só este tem elementos concretos para in
tervir na região Amazônica - e eu falo em interven
ção no sentido etimológico da palavra, uma inter
venção pró-ativa, favorável, em beneficio do homem e 
em beneficio, principalmente, de um modelo de de
senvolvimento que seja mais racional, mais equilibra
do, que deixe de envergonhar a todos nós, brasileiros. 

A SR~ MARINA SILVA- Agradeço seu aparte 
e faço questão de registrar que V. Ex! tem sido um 
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Senador muito atuante, preocupando-se principiil
mente com o desenvolvimento sustentável da região 
Centro-Oeste. 

Inclusive, quero registrar para a comitiva que 
irá tratar com o Presidente do Congresso e com o 
Presidente da República de tão importante tema 
para o nosso Pafs que a quantidade de pessoas que 
está aqui é superada pela sua qualidade. 

Temos, aqui, a presença do Senador Cafeteira, 
do Maranhão, que também está ligado à problemáti
ca da Amazônia; do Senador Nabor Júnior, que há 
mais de 30 anos é um político preocupado com as 
questões de seu Estado; de V. Ex", Senador José 
Roberto Arruda, cujas preocupações com relação a 
essa questão do desenvolvimento eu acabei de 
elencar; do Senador Ademir Andrade. do Pará, que 
corajosamente enfrenta esses criminosos do meio
ambiente e dos direitos humanos no seu Estado, 
luta que todos nós conhecemos e respeitamos. Além 
do mais, esta sessão, ainda que não deliberativa, é 
presidida pelo Presidente José Samey, que tem a 
oportunidade de ser Senador por um dos Estados 
mais bonitos. da Amazônia. Talvez seja com uma pe
quena pitada de inveja, mas eu tenho que dizer isso: 
o Amapá é o Estado mais bonito da Amazônia. Eles 
têm a oportunidade de ter aquele paraíso, aquele 
santuário. Quando visitei o Amapá pela primeira vez, 
eu disse: "Olha o Capiberibe! Pela primeira vez es
tou sendo acometida de um sentimento inferior, que 
não se pode nem declinar, que é a inveja. Isso é 
mais bonito do que o Acre não sei quantas vezes". 
Mas o meu Acre tem uma alma que, embora não se 
expresse na sua forma, é belíssima, é fantástica; 
tem também um povo lutador, e é capaz de transfor
mar em acreanos italianos que há 40 anos estão no 
meio daquela mata defendendo a vida, defendendo 
a esperança, que são o Pe. Paolino e o Pe. Heitor. 

Esse tema que estamos abordando requer a 
solidariedade de todos nós e, acima de tudo, o em
penho, para que essas propostas sejam viabilizadas. 
São coisas muito simples que podem ser feitas. Bas
ta que comecemos a trabalhar no concreto, no deta
lhe, no cotidiano da vida das pessoas, que elas co
meçarão a acontecer. 

O Sr. Epitáclo Cafeteira - Permite-me V. ~ 
um aparte? 

A SR• MARINA SILVA- Pois não, Senador 
Epitácio Cafeteira 

O Sr. Epitáclo Cafeteira - Nobre Senadora 
Marina Silva, nós que participamos desta Legislatura 
tivemos a satisfação, tivemos a alegria, tivemos até 
certo ponto o deslumbramento de receber uma flor 

da Região Amazõnica. que é V. ~. que chega aqui 
para dizer realmente o que o povo pensa. que chega 
preocupada com a sua região e com os problemas 
da Amazônia. Afill!ll de contas, a Região Amazônica 
tem sido sempre (101ocada corno um santuário, into
cável. Mas há determinados pontos que me preocu
pam às vezes, cçmo, por exemplo, a demarcação 
das terras indígenas. Preocupa-me não porque os 
índios não precisam de terras; eles precisam; mas o 
caboclo também precisa A minha preocupação é 
que, na Europa, no Primeiro Mundo, eles entendem 
nação em função da étnica e procuram dar às nos
sas nações indfgenas uma condição de povos sepa
rados do Brasil. Tenho muito medo que um dia des
ses, um dia tenebroso para a História do Brasil, sur
jam movimentos na Europa no sentido de ocupar até 
a Amazônia para defender esses povos e essa na
ções. Não tivemos a capacidade de ter uma certa di
visão, de colocar a terra na mão do homem .que tra
balha. do nosso mestiço e do nosso índio. Isso é 
preocupante, principalmente quando se vê - V. Exi. 
ainda há pouco falou na questão do mogno - o quan
to essa gente ganha exatamente com essas leis que 
proíbem a exploração do mogno. Então, ficamos 
aqui segurando essas riquezas para o enriqueci
mento deles lá, enquanto que os povos que habitam 
a Amazônia passam a maior necessidade. É uma 
realidade. Quero registrar, com mtita tristeza, que o 
Meroosul deu mais privilégios à Argentina, Uruguai e 
Paraguai do que aos Estados do Norte e do Nordes
te. Hoje, os grandes benefiCiados do Merc:osU são 
os nossos parceiros alienígenas do sul, enquanto os 
nossos conterrâneos do Norte e do Nordeste estão 
parados, olhando. Lembro-me de uma frase muito 
célebre neste País: "Amazônia - integrar para não 
entregar". Fico pensando até quando as palavras se
rão apenas palavras e as frases serão apenas fra
ses; até quando não teremos ações concretas para 
transformar essas frases em algo vivo, que traga 
uma certa tranqüilidade para o povo da nossa re
gião. Meus parabéns a V. Ex~. que tem todas as 
condições de ser a porta-bandeira dessa nossa luta 
No seu pelotão, inscreva-me como seu soldado. 

A SR• MARINA SILVA- Agradeço a V. Ex!' pe
las palavras carinhosas dirigidas à minha pessoa 
Fico muito feliz em saber que V. Ex!' se soma - claro, 
eu já sabia -, junto com todos nós, a esse batalhão 
em defesa dos interesses do nosso País, da socie
dade como um todo e, particularmente, das pessoas 
que vivem e sobrevivem naquele pedaço de terra. 

A melhor forma de evitamtas que outros países 
fiquem levantendo teses e se intrometendo na nossa 
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soberania nacional é cuidarmos adequadamente da
quilo que ternos. Se desenvolvermos a Amazônia da 
forma correta estaremos, inclusive, dando uma lição 
ao Primeiro Mundo. Eles conseguiram o desenvolvi
mento e um benefício social a duras penas; mas, em 
compensação, tiveram também que destruir o seu 
meio ambiente. Por isso, ficam preocupados com 
aqueles países que ainda são uma possibilidade de 
vida no Planeta, e o Brasil, graças a Deus, é um de
les. Só para se ter uma idéia, 30% dos reservatórios 
de água doce do rnt.l1do estão na Amazônia É por 
isso que eles ficam preocupados com a nossa região, 
além de toda a biodiversidade, todo o ecossistema que 
ternos, em que também estão interessados. 

Para concluir o meu pronunciamento, quero 
agradecer a todos que me apartearam e que se co
locaram à disposição para essa luta, e a presença 
dos Padres Paolino e Heitor, dos Prefeitos e do Bis
po Dom Moacyr, que se constituem uma força, uma 
alavanca nessa luta em defesa da vida, do homem 
simples, de uma política social justa para a Amazô
nia. Considero que metade do que conseguimos 
como avanço deve-se à ação da igreja e de religio
sos progressistas, que entendem essa dimensão de 
compatibilizar-se o lado espiritual com o lado mate
rial, de viabilizar a vida dos homens. 

Quero, nesta sexta-feira, concluir dizendo, 
mais uma vez, aquela frase que tanto gosto de repe
tir: "Nessa luta, somos todos anjos com uma só asa, 
e só conseguiremos voar quando estivermos abra
çados•. Existem muitos pontos que, às vezes, nos 
separam, mas também há muttos que nos unem, e é 
isso que mantém esse elo de ligação entre aqueles 
que, mesmo pensando diferente, são capazes de 
uma ação conjunta 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo 

a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade, último 
orador inscrito. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao iniciar 
meu pronunciamento, quero me congratular com a 
Senadora Marina Silva e com os religiosos que a 
acompanham, desejando que tenham um grande su
cesso na audiência com o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso. 

Creio, Sr. Presidente, que o Movimento dos 
Sem-Terra que acontece neste Pafs e a chacina 
ocorrida em Rondônia acordaram, despertaram o 
Poder Executivo para o imenso caos em que vive
mos. Não nos adianta ter a inflação contida e ser-

mos, segundo relatório do Banco Mundial, o primeiro 
país do mundo em nível de desigualdade e de injus
tiça social. 

Um dos aspectos dessa injustiça, evidente
mente, é a questão da distribuição e da propriedade 
da terra no Brasil. 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
parece que taz o Governo acordar para essa realida
de. O Brasil precisa da reforma agrária. Queremos 
demonstrar, neste plenário, a nossa solidariedade a 
esses trabalhadores e ao seu líder, conhecido como· 
José Rainha, e dizer que é um erro muito grave da 
Justiça, do Executivo, de qualquer delegado, decre
tar a prisão preventiva desse rapaz. Temos de reco
nhecer que a luta deles é legítima, resultado da ina
ção do Governo Federal, que não assume a sua pró
pria responsabilidade, tazendo com que esses traba
lhadores rurais tomem uma posição de cobrança, de 
avanço, de ocupar a terra, ocupar dependências pú
blicas, como aconteceu agora, em Pontal de Para
napanema Essas dependências públicas estavam 
sendo destruídas pelo tempo, completamente inser
víveis para qualquer tipo de coisa, e esses trabalha
dores ocuparam-nas para lazer a terra produzir, para 
ter um lar para suas famílias, para seus filhos, enfim, 
para todas as pessoas do Movimento que delas ne
cessitam. O Governo tem de reconhecer as necessi
dades desse povo, compreendê-las e buscar dar so
lução a elas. 

Sr. Presidente, digo tudo isso também para re
gistrar um movimento que acontece no meu Estado, 
o Pará. Lá, também existe o Movimento dos Traba
lhadores Rurais Sem Terra O maior acampamento 
que temos já vem sendo constitufdo há mais de dois 
anos, !ando se iniciado com uma ocupação de terras 
em Parauapebas, das quais a Vale do Rio Doce se 
diz proprietária A Vale do Rio Doce, que legalmente 
ocupa uma área de 400 mil hectares, cedida por 
este Congresso Nacional, especificamente pelo Se
nado da República, na verdade, hoje, ocupa um mi
lhão, 170 mil hectares no Estado do Pará. Ou seja, 
expandiu as suas posses de 400 mil para um mi
lhão, 170 mil hectares no meu Estado, guardarido 
essas terras como de sua propriedade absoluta 

Agora, querem vender a Vale. Evidentemente, 
quem comprá-la - se isso chegar a acontecer - vai 
ser dono de um milhão, 170 mil hectares de terras, 
só no meu Estado do Pará. 

A Vale expulsou os trabalhadores rurais des
sas terras das quais se diz proprietária Há dois 
anos, esses trabalhadores acamparam inicialmente 
em Parauapebas; posteriormente, foram para Mara-
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bá, invadindo a sede do Incra, onde permaneceram 
por mais de seis meses acampados. Por meio de 
um acordo, de um entendimento, voltaram a Paraua
pebas, esperando na cidade o cumprimento de com
promissos do Governo Federal. Esses compromis
sos não foram cumpridos e eles invadiram duas fa
zendas da tamma Lunardelli, que possui, na Amazô
nia, segundo dados do Incra, mais de um milhão e 
500 mil hectares de terras, espalhados por todos os 
Estados da região. Eles invadiram essas duas fa
zendas, que estavam praticamente abandonadas jâ 
há quase seis meses, esperando que o Incra resol
vesse os seus problemas. 

Há cerca de 80 ou 90 dias, tivemos uma reu
nião, que durou seis horas, na sede do Incra, em 
Belém, com a participação do seu ex-Presidente, Sr. 
Bazflio, quando ficou acertado que S. ga tomaria 
providências para que essas fazendas tossem desa
propriadas, ou, então, negociaria com os seus pro
prietários para que os posseiros lá pudessem per
manecer. Passaram-se três meses e o problema 
não foi resolvido. 

Na segunda-feira, esses trabalhadores rurais, 
em número de aproximadamente duas mil tammas, 
desesperados e cansados, passando fome e neces
sidade, que prepararam a terra nessas duas fazen
das e estavam no aguardo de sementes para plan
tar, decidiram sair em caravana, a pé, de Parauape
bas a Belém - são cerca de 450 Km de distância 
Esses trabalhadores e suas tammas, após andarem 
33 Km a pé, cansados, esfomeados, revoltados com 
a situação, chegaram no Municlpio de Curionópolis, 
onde fecharam a rodovia e prenderam o Vice-Prefei
to daquele Municlpio. Dessa forma, o aluai Presi
dente do Incra, inclusive tomando a iniciativa de nos 
procurar, imediatamente solicitou que entrássemos 
em contato com esses trabalhadores sem terra, ga
rantindo que resolveria o problema deles dentro de 
30 dias. Isso aconteceu exatamente na quarta-feira 
passada, antecntem. Se eles liberassem a rodovia, 
se soltassem o Vice-Prefeito, o Incra garantiria uma 
alimentação, por trinta dias, para essas duas mil ta
mOias de trabalhadores, através de cestas básicas 
de alimentos e que, durante esse periodo, S. Ex'l da
ria uma solução definitiva para a ques1ão, desapro
priando essas duas fazendas, ou comprando, atra
vés de negociação com proprietários rurais, outras 
áreas nas proximidades, para que eles lá pudessem 
permanecer. 

Quero congratular-me com o Presidente do In
cra, Dr. Francisco Gmziano, esperando que o Presi
dente da Repítlüca alerte para esses fatos e come-

ce a agir e a resolver essa questão, porque, na ver
dade, a culpa não é do Presidente do Incra. Não foi 
o Dr. Bazmo, ex-Presidente do Incra, o culpado por 
não se ter resolvido o problema desses sem-terra, 
porque sentimos nele boa vontade e empenho para 
resolver a questão. O que falta são recursos, é von
tade politica, é decisão política para se resolver o 
problema Isso é da nossa responsabilidade- nós, 
Congressistas, o Poder Legislativo desta Nação - é 
de responsabilidade dos políticos maiores, do Poder 
Executivo e do Presidente da República Não será 
uma decisão do Presidente do Incra que resolverá 
essa questão. 

Portanto, espero que o Presidente da Repúbli
ca atente para esse fato e dê, definitivamente, uma 
solução para o problema. Os trabalhadores, mais 
uma vez, confiaram na palavra do Presidente do IN
CRA, desobstruíram a estrada e ontem, durante 
todo o dia, estiveram negociando com o Coordena
dor Regional do Estado do Pará, Dr. Walter, e com o 
Presidente do lterpa, Dr. Ronaldo Barata. Espero 
que S. Ex"s realmente cumpram o acordo feito com 
relação à questão da alimentação, e que, nesses 30 
dias, resolvam definitivamente o problema dessas 
duas mil famílias que estão, há dois anos, esperan
do, acampadas, no Município de Parauapebas, no 
Estado do Pará 

Sr. Presidente, hoje à tarde, haverá uma reu
nião com o Presidente do Incra e o Presidenta da 
Funai, onde tentaremos resolver um problema mais 
grave do que esse problema dos sem-terra de Pa
rauapebas, que é o problema da disputa pela posse 
da terra que hoje existe entre os trabalhadores rurais 
do Município de Tucumã e de São Félix do Xingu e 
dos índios da tribo Bacajá-Kayapós. 

Essa briga já existe também há muilos anos 
por falta de competência do Governo que não de
marcou as terras indígenas, que, anteriormente, na
quele município, estavam em tomo de 250 mil hecta
res e que, através de decreto, foram expandidas 
para 1 milhão de hectares. Os trabalhadores rurais 
contestam essa expansão ou esse critério de definir 
a propriedade dos índios, já que a demarcação legal 
não havia sido feita Quer dizer, o preceito constitiJ. 
cional elaborado nesta Casa- de que a terra dos ln
dias fosse demarcada em todo este Brasil em cinco 
anos - não foi cumprido. E, por isso, gerou todo esse 
conflito. Ou seja, os trabalhadores tomaram conta 
das terras de pretensão dos índios; no dia 20 de se
tembro, esses lndios ocuparam a colônia denomina
da Setor Sudoeste, onde estão mais de 3.000 faml-
6as de trabalhadores rurais, prenderam esses traba-
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lhadores, avançaram con!ra suas casas, tomaram 
seus pertences e os botaram para fora da terra prati
camente à força. 

Imediatamente contactamos a Funai, o Ministé
rio da Justiça e o Incra Conseguimos que fosse en
caminhada uma Comissão naquele mesmo final de 
semana, quando estivemos em Macapá. Foi uma 
delegação, num avião da aeronáutica, à região, que 
constatou que de fato a terra pertencia aos índios; 
pediram aos colonos que tivessem calma, pois iriam 
resolver a questão e que conseguiriam outra terra 
para eles. Três dias após regressarem da região de 
São Félix do Xingu e Tucumã, os posseiros voltaram 
à área, de maneira organizada, annados e dispostos 
a qualquer confronto com os índios. Quer dizer, a in
competência e a irresponsabilidade do Governo Fe
deral fazem com que hoje irmãos, trabalhadores ru
rais, pobres e humildes, confrontem-se, até à morte, 
com os índios da nossa Região. 

É evidente que esses posseiros voltaram por
que já estavam há quase dois anos, tinham trabalho 
nas suas terras e perderam praticamente tudo o que 
tinham com a sua expulsão pelos índios. Não acredi
taram no Governo - como, de fato, têm toda razão 
em não acreditar. Como o Governo, com tamanha 
dificuldade que tem, vai conseguir terras para mais 
2.000 1arnmas e Ílinda pagar pelas benfeitorias feitas 
naquela área? 

É uma situação realmente extremamente com-
plicada! · 

Entrei, imediatamente, em contato com o Dr. 
Márcio Santilli - que é um companheiro por quem te
mos a maior estima e corrfiança - solicitando-lhe que 
tentasse acalmar os índios e os funcionários, a fim 
de evitar que os índios voltem lá até que seja encon
trada uma solução, porque, se isso ocorrer, o confli
to será iminente e inevitável, provocando multas 
mortes, e o BrasH será extremamente prejudicado 
com essa questão. 

Parece que o Presidente da Funai conseguu 
manter os índios e os funcionários daquele órgão à 
distância; e hoje à tarde, às 15h, estaremos reunidos 
para buscar uma solução para esse grave problema 
que temos no Estado do Pará. 

A S~ Marina Silva - Permite-me V. ExA um 
aparte, nobre Senador Ademir Andrade? 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço, com rrn.ita 
satisfação, a Senadora Marina Silva 

A Sr" Marina Silva·- .Gostaria de dizer, Sena
dor Ademir Andrade, que, no que depender de mim 
estarei dando a minha colaboração para evitar que 
ocorra um encontro sangrento entre trabalhadores e 

índios. ColocCHne à inteira disposição para, junto 
com V. Ex" e o Dr. Márcio Sanblli - e, concordo, é 
uma pessoa sensível, conhecedor da causa indíge
na, que tem uma responsabilidade muito grande, um 
companheiro nosso nessa luta e que, hoje, está 
numa função muito importante no que se refere à 
causa indígena -, colaborar naquilo que V. Exa 
achar ser importante. 

O SR. ADEMIR ANDRADE- Com certeza, Se
nadora Marina Silva 

Gostaria de poder contar não só com V. Ex", 
mas com todos que pudessem participar conosco des
sa reunião, que será hoje, às 15h, na sede do Incra 

Será muto importante a sua participação, 
como uma pessoa extremamente envolvida com 
toda essa questão 110 nosso Pais. 

De forma, Sr. Presidente, que, prestadas essas 
informações ao Senado da República, espero e tor
ço para que o Presidente da República realmente 
compreenda essa situação do nosso País, que acor
de para essa nossa grave realidade. Sua Excelência 
terá inteira solidariedade nossa, inteiro apoio nosso 
no momento em que não se deixar influenciar pelas 
pressões daqueles que desejam que os sem-terra 
sejam presos, sejam massacrados, daqueles que 
querem só para si, que só têm a usura como nor
ma Espero que Sua Excelência tenha a coragem 
de enfrentar, inclusive, os meios de comunicação, 
que fazem urna campanha a favor da lei, da or
dem, da questão constitucional e esquecem de di
zer que o Brasil, infelízmente, sendo esta grande 
Nação, esta maravilhosa, esplendorosa e rica Na
ção - potencialmente, talvez, urna das Nações 
mais ricas deste planeta - está enquadrada como 
a primeira Nação do mundo em nível de desigual
dade social. Esse fato é exposto a todos nós pelo 
Béllco Muncial, que é urna institução extrema
mente conhecida e respeitada É pena que a míclia 
nacional não divulgue isso para o nosso povo, e que 
fique pressionando e "chamando a atenção" para a 
lei e a ordem, que precisam prevalecer no nosso 
Pais. 

O Presidente da República terá nossa inteira 
solidariedade se compreender esses fatos, se bus
car tirar o Pais desta triste situação de primeiro lugar 
em desigualdade social. Muto obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os Srs. 
Senadores Lúcio Alcântara, Edison Lobão e Odacir 
Soares enviaram discursos à Mesa para serem pu
blicados na forma do cisposto no art 203 do Regi
mento Interno. 

. S. EXOs serão atendidos. 
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) 
Sr.Presidente, Sr% e Srs. Senadores, quero, hoje, 
lembrar o já sabido. Repetir o óbvio. Porque o óbvio, 
no tumulto da vida quotidiana, comi o sério risco de 
passar a segundo ou terceiro plano. Ou ficar coberto 
por um manto de esquecimento. 

Falo, Sr. Presidente, do exercício da cidadania 
É o instrumento mais poderoso de que uma socieda
de pode lançar mão para tomar-se mais justa e mais 
democrática 

Todos sabemos - mas peço pennissão para re
petir - que uma sociedade não é maís cidadã por ser 
mais poderosa Ao contrário. É a prática de direitos 
e deveres que enriquece uma nação ao tomar o indi
víduo mais solidário e o governo mais eficiente. 

Sr. Presidente, lembro esse conceito tão impor
tante na vida em sociedade para associá-lo às pes
soas portadoras de defiCiência. É um contingente 
considerável: 1 0% da população brasileira. 

Traduzindo: 15 milhões de pessoas. Esse nú
mero representa meia Argentina Os deficientes de 
nosso país poderiam povoar metade do território do 
pafs vizinho. 

É em nome dessa população, Sr. Presidente, 
nobres Senadores, que trago a este plenário os 
termos de documento a mim encaminhado. Trata
se do 'Subsídios para os planos de ação dos go
vernos federal e estadual na área de atenção ao 
portador de deficiência". 

O texto, elaborado pela Coordenadoria Nacio
nal para Integração da Pessoa Portadora de Deficiên
cia, mais conhecida por Carde, propõe ações em qua
tro áreas: prevenção, reabilitação integral, equiparação 
de oportunidades e referência sobre legislação. 

O documento tem a.S bases assentadas em 
quatro princípios. O primeiro reza que a pessoa por
tadora de deficiência e a famflia devem ser cc-parti
cipantes do processo de reabilitação. 
. __ .ÉJácilenteoder_o porquê do postulado. O que
rer constitui a mola propulsora da superação da defi
ciência. A pessoa só se cura se quiser. A ação co
mum - da famflia e do portador da deficiência - é o 
principal ingrediente do processo. Sem ele, as ações 
serão, senão inúteis, quase inócuas. 

O segi.Ildo princípio, Sr. Presidente, d'IZ que a fa
mília do portador de deficiência deve também ser as
sistida Só com orientação adequada, ela pode enga
jar-se adequadamente no processo de reabifl!ação. 

O terceiro princípio estabelece que o atendi
mento à pessoa portadora de deficiência deve ser 
constantemente avalíado e aprimorado. 

·É lugar comum na medicina dizer-se que não 
há doenças, mas doentes. Por isso os métodos, re
médios, processos e tecnologias precisam ser cons
tantemente avaliados e, sempre que necessário, 
adaptados às peculiaridades de cada indivíduo. 

O último princípio, Sr. Presidente, mas não me
nos importante, prega a participação efetiva das or
ganizações de e para portadores de deficiência na 
fonnulação de políticas, planos e programas que tra
tem de ques!ões de interesse desse g~o. 

Só assim se conseguirá atingir as reais neces
sidades dessa comunidade tão especial e singular. 
E se poderá evitar ações inócuas ou delirantes que, 
por ignorância ou má-fé, retardam o processo de in
tegração em vez de facilitá-lo e estimulá-lo. 

Sr. Presidente, nobres Senadores, no âmbito 
legal, houve conquistas. A Constituição de 198~ 
abriga em seu texto dispositivos que asseguram di
reitos aos portadores de deficiências. Mas outras 
providências se fazem necessárias. 

Dinamizar a implementação dos textos legais 
já regulamentados é uma delas. Instituir, em caráter 
obrigatório, conferências municipais, estaduais e na
cionais sobre a integração desse grupo social é ou
tra medida necessária 

Institucionalmente, há mlito por fazer. Cito al
gumas recomendações apresentadas no documento 
do Corda. Uma delas é manter um órgão na esfera 
pública federal, preferencialmente vinculado à Presi
dência da República, destinado a coordenar, elabo
rar, implementar e monitorar as políticas públicas 
para as pessoas portadoras de deficiência 

Outras: manter a Secretaria de Educação Es
pecial e o Departamento do Desporto no Ministério 
da Educação e do Desporto; e o Programa de Aten
ção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência no 
Ministério da Saúde. 

Tratar desigualmente os desiguais é princípio 
tmiversalmente conhecido. lfl'IIJÕ&sa, Sr, Presidenta, 
abrir portas para integrar plenamente o portador de 
deficiência à vida social. Criar no Ministério do T ra
balho um núcleo para implementação de programas 
de fonnação profissional. Criar, no Ministério Públi
co, um selor específico de defesa do portador de de
ficiência física. Criar um fundo especifico para ma
nutenção de ações relativas à assistência a esse 
segmento social. 

O documento da Corda enumera ações relati
vas às esferas de prevenção, reabilitação integral, 
equiparação de oportunidades e legislação que, uma 
vez implementadas, darão a moldura necessária à · 
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inadiável integração do portador de deficiência ffsica 
à sociedade. 

Peço, Sr. Presidente, licença para talvez abusar 
da paciência dos meus pares. Mas, considerando a re
levância da proposta. enumero algli'IS pontos ~es 
de dar idéia concreta da abrangência das ações. 

Na área da prevenção: 
1. Regulamentação e implementação da Políti

ca Nacional de Prevenção das Deficiências de forma 
descentralizada e regionalizada. 

2. Implementação de programas permanentes 
formativos e informativos que visem ao esciareci
merm das causas das deficiências e as formas de 
preveni-las. 

3. Rear.,.açao de caJ1l)al'lhas permanentes de 
vacinaç!io e de esclarecimentl à população sobre os 
riscos da m10medicação e de acidentes doméslicos. 

4. Promoção de cursos com informações sobre 
as deficiências para profissionais de saúde que 
atuam em prorm atendimen!o, em salas de parlO e 
nos diferentes serviQOS das unidades de saúde. 

5. Desenvolvimento de programas nutricionais 
que visem a·suprir as carências alimentares causa
doras de grande número de deficiência, com ênfase 
especial para o aleitamento matemo e a utilização 
de aliínen!os regionais de baixo custo. 

6. Implantação e/ou melhoria dos serviços de 
tratamento e distribuição de água, coleta e tratamen
to de esgo!o e lixo (saneamerm básico). 

A saúde, a educação, o trabalho, o lazer e a fa
mlia constituem aspec!os importantes da reabilita
ção integral do portador de deficiência física 

Na área da saúde, algumas ações merecem 
destaque: 

1. Instalação de rede regionalizada, descentra
&zada e hierarquizada de serviços de reabilitação, 
contemplando as ações de prevenção, diagnóstico, 
orientação, ações básicas e complexas de reabilita
ção, inclusive as de integração social, promovendo a 
inter-relação dos serviços existentes. 

2. Garantia do atendimento ambufatorial e hos
pitalar especializado, abrangendo o fomecimen!o de 
órteses, próteses, bolsas de ostomia e materiais au
xifiares, assegurando a implantação das Portarias 
116, 120 e 122 de 1993 do Ministério da Saúde. 

3. Garantia, nas tabelas do SUS, de pagamen
to do valor de mercado com vistas ao atendimen!o 
de qualidade em reabilitação integral da pessoa por
tadora de deficiência. 

4. Garantia, no âmbito comunitário, dos eqlipa
mentos básicos necessários à reabilitação da pes

_soa portadora de deficiência 

5. Concepçi;io e implementação sistemática de 
programas básicos de treinarnen!o e reciclagem de re
cursos humanos voltados para a reabmtaçà:l integral. 

6. Criação. , lieJos Estados ou consórcios de 
Municípios, de seri{iços de reabilitação de referência 
regional dentro do'princípio de regionalização e hie
rarquização das ações de atenção à pessoa porta
dora de deficíência 

7. Criação de mecanismos de acompanhamen
to, controle, supervisão e avaliação dos serviços de 
reabilitação, para garantir a qualidade do atendimen
to propiciando reabilitação interativa e globai à pes
soa portadora de deficiêncía 

, Nas áreas de educação e trabalho, chamo a 
atenção para seis pontos: 

1. Garantia da participação de representantes 
de órgãos e instituições de e para pessoa portadora 
de deficíência, na implementação da Política Nacío
nal de Educação Especial. 

2. Garantia do acesso da pessoa portadora de 
deficíência ao ensino p~lar, de 1 "· 2" e 3" 
graus e profissionalizante no sistema regular e cen
tros de educação especial, reconhecendo o principio 
de igualdade de oportunidades educativas. 

3. Destinação de um percentual mínimo de 5% 
do Orçamento da Educação, assegurado um au
men!o progressivo até atingir, pelo menos, a faixa de 
10% até o final da década, para a Educaç!io Especial. 

4. Adequação arquitetônica dos prédios escola
res em construção e dos já existentes, de forma a 
permitir e facilitar o acesso da pessoa portadora de 
deficiência 

5. Criação de condições, no sistema de educa
ção, para aplicação do arl 76 da lei 5.692, no senti
do de antecípar a qualificação profissional do porta
dor de deficiência que não tenha revelàdo aptidão 
para a continuidade da educação acadêmica 

6. Fonnulação e regulamentação de uma Políti
ca Nacional de Geração de Oportunidades de Tra
balho e Renda e de Capacitação Profissional da 
Pessoa Portadora de Deficiência. 

E importante também, Sr. Presidente, garantir 
o ofereciínen!o de atividades esportivas, culturais, 
recreativas e de lazer sob a, orientação de profissio
nais especíalizados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendi apre
sentar um pálido esboço do hercúleo esforço que 
deve ser empreendido para integrar o portador de 
deficiência à vida social. 

Não sei se me estendi demasiadamente. Sei, 
isto sim, que a causa é justa e necessita no apoio 
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de todos, independente de ideologias ou interesses 
partidários. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA) - Sr. Presi

dente, Sr"s e Srs. Senadores, a imprensa tem publi
cado e comentado o episódio das doações recebi
das pelos políticos na última campanha eleitoraL O 
tema, pelo destaque dado, parece revelar um acon
tecimento novo, descoberto pela Folha de S. Paulo, 
merecedor de manchetes e de editoriais. 

O fato, no entanto, só pôde ser 'revelado', em 
termos jornalísticos, pela transparência com que se 
processou. Graças à legislação vigente, cada candi
dato presta contas à Justiça Eleitoral, nomeando 
nome por nome, quantia por quantia, quantos tive-
ram a generosidade de ajudar as campanhas dos 
candidatos que mereciam a sua confiança 

Qualquer pessoa do povo, e particularmente os 
jornalistas, têm condições de bater às portas da Jus
tiça Eleitoral e indagar, e anotar, os bônus eleitorais 
vendidos pelos candidatos. Coube à Folha de S. 
Paulo o mérito de ser o primeiro jornal a fazê-lo, 
dando ampla publicidade a detalhes que estavam 
abertos à curiosidade da opinião pública 

Ora, seria ingenuidade dizer~e que se pode 
enfrentar uma corrida eleitoral sem amplos recursos, 
geralmente superiores à capacidade financeira dos 
candidatos. Todos conhecemos, por exemplo, os al
tos custos exigidos para se montar um programa 
nos horários ditos 'gratuitos'. Na verdade, nada se 
paga às emissoras, que, por lei, são obrigadas a ce-
der seus estúdios e maquinário. Contudo, a produ
ção de um único programa muitas vezes esgotaria 
as disponibilidades de um candidato da classe mé
dia 

Ainda agora, na listagem publicada pelo jornal 
paulista, const:rta~e que inclusive candidatos comu
nistas bateram às portas de empreiteiras e dirigen
tes de Bancos para buscar a ajuda de que necessi
taram para suas ·campanhas eleitorais. Tudo muito 
natural, a meu ver, pois não hã candidato capaz de 
suportar sozinho, sem a colaboração financeira dos 
que podem oferecê-la, uma campanha mesmo niti
damente popular. A 'revelação' jornalística não é 
novidade para nenhum de nós políticos ... 

Ressalt~e logo de início, portanto, que ne
nhuma restrição temos a fazer à aludida reportagem. 
Ao contrário, só merece cumprimentos pelo seu es
forço de compilação e comparação. 

Pessoalmente, localizei equívocos nos 'dados 
apresentados pelo jornal, já que me atribuiu ter rece-
bido o dobro - e oxalá o tivesse recebido - do mon-

tante que realmente coletei junto aos que acred;iã-
ram na minha vocação de homem público, profunda 
e integralmente interessado em melhores dias para 
o nosso País e o povo brasileiro. 

O objetivo deste meu pronunciamento, porém; 
não é criar polêmica sobre dadbs corretos ou incor- · 
retos oferecidos pelo jornal paulistano, o que é de 
somenos importância 

Creio que se torna oportuna, sim, a discussão · 
em tomo do financiamento de eleições, um proble
ma praticamente já solucionado em todos os países 
do Primeiro Mundo. 

Esta tem sido a preocupação de vários dos 
Srs. Senadores, através de muitas proposições já 
formalizadas nesta Casa 

A 26 do mês passado, juntamente com o Sena
dor Pedro Simon, apresentei o Projeto de Lei do Se-
nado nJ! 270/95, que dispõe sobre a destinação de 
recursos orçamentários para o custeio das campa- . 
nhas eleitorais. 

O eminente Senador Pedro Simon e este ora
dor que lhes fala debruçaram-se sobre o assunto e 
chegaram a conclusões que provavelmente serão 
igualmente as de V. Ex's: 

1 A - o problema dos financiamentos eleitorais 
não pode continuar como está, mesmo após ter sido· 
amenizado com a legislação que tentou disciplinar o 
assunto; 

2ª - algo hã de ser feito para impedir o abuso . 
do poder econômico nas eleições; 

32 - a atual Lei Orgânica dos Partidos Políti
cos, na qual se abriga a instituição do Fundo Parti
dário, jã oferece o caminho claro, aberto, para o en
contro das melhores soluções através de simples 
projeto de lei, sem necessidade de novas reformas 
constitucionais. 

O nosso projeto, ora em tramitação na Comis
são de Constituição e Justiça, buscou inspiração na 
legislação alemã, naturalmente adaptado à realidade 
brasileira 

Aceita o fato de que o Poder Público de nos
so País, sozinho, não tem condições de financiar 
as campanhas eleitorais, e por isso o projeto admi- _ 
te a participação dos recursos privados até deter
minados limites. Dotações orçamentárias seriam 
reservadas para o custeio das campanhas à razão 
de cinco reais por eleitor alistado pela Justiça Elei
toral em 31 de dezembro do ano anterior ao da 
realização das eleições, cuja receita será rateada 
pelos partidos políticos proporcionalmente ao ta
manho da bancada de cada um deles na Câmara 
dos Deputados. 
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São vários os outros detalhes que disciplinam 
o assunto no nosso proje!o de lei, que deixo de ler e 
explicar para poupar os meus nobres Colegas. 

Srªs e Srs. Senadores, na justificação da nossa 
proposição, para a qual peço a especial atenção da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Vossas Ex
celências, dissemos que o aprimoramento da legis
lação eleitoral e partidária é uma exigência perma
nente de qualquer sociedade que procura tomar 
mais efetiva e representativa a participação política 
de seus cidadãos. 

A influência do poder econômico sempre este
ve presente nas discussões a respeito da real repre
sentatividade democrática dos pleitos eleitorais de 
qualquer país. Quanto ao Brasil, sua legislação elei
toral vem sendo modificada constantemente para in
cluir restrições ao uso abusivo do dinheiro nas cam
panhas eleitorais. No entanto, constatam-se, com 
freqOência, acusações contra determinados candida
tos, eleitos em razão de despenderem elevadas so
mas de recursos financeiros em suas campanhas, 
infringindo, assim, a lei. · · 

As principais democracias representativas do 
mundo estão procurando remover tal problema insti
tuindo o financiamento público direto aos partidos 
políticos. Essa prática vem ganhando força entre os 
países europeus desenvolvidos, sendo q!JE! nos paí
ses nórdicos, Suécia, desde 1966, e posteriormente 
Finlândia, Noruega e Dinamarca, há uma certa simi
Htude de legislação a respeito, o que permite falar 
em "modelo escandinavo• de subvenção estatal dos 
partidos, que está baseado em três pilares, a saber: 
a) a ajuda econõmica oficial é destinada aos parti
dos de acordo com sua força eleitoral e sua força 
parlamentar; b) financiamento das atividades ordiná
rias. em bases anuais. sem que a ocorrência de elei
ções resulte na alocação de recursos públicos adi
cionais; c) não se exige, com exceção do caso fin
landês, controle sobre o uso dessas subvenções pú
blicas nem sobre a origem de quaisquer outras fon
tes de financiamen!o de que podem dispor os parti
dos. É importante ressaltar que a ausência do con
trole mencionado. na letra •c• é uma caracteristica 
desses países escandinavos, não ocorrendo nos de
mais países europeus que adotam o financiamento 
público dos partidos. 

O sistema de financiamento público dos parti
dos e da campanha eleitoral na Alemanha para o 
Bundestag compreende um sistema de restituição 
parcial das despesas efetuadas e de adiantamento 
de futuras restituições de despesas de campanha 
eleitoral, financiado com verbas orçamentárias. Isso 

significa, na prática, subsiãar regularmente os parti
dos políticos, prevendo, ainda, o controle e publici
dade da contabilidade das campanhas dos partidos. 
Nesse sistema, o montante global de despesas resti
tuíveis de campanha é calculado na base fixa de 5 
marcos alemães por eleitor alistado, a ser rateado 
entre os partidos de acordo com seu desempenho 
eleitoral demonstrado pela apuração final do resulta
do das eleições. As doações de recursos financeiros 
são permitidas desde que não provenham de funda
ções públicas ou associações de interesse público; 
proíbem-se, também, as efeh •adas por associações 
profissionais e as anônimas de valores superiores a 
1.000 marcos alemães e as que forem oferecidas 
com evidente expectativa de vantagem econômica 
ou politica. Toda doação superior a 20.000 marcos 
alemães deve ter seu valor declarado com a identiti
cação do doador. 

O processo eleitoral norta-americano; na sua 
parte referente ao financiamento das campanhas, é 
disciplinado em legislação que compreende duas 
vertentes: as eleições federais em geral (presiden
ciais e para o Congresso) e uma especifica pára as 
eleições presidenciais. São estabelecidos, tanto 
para as pessoas ffsicas como para as pessoas jure
dicas, 6mites para doações aos candida!os, os quais 
deverão constituir comitês habifitados para recebê
las, e obrigaloriadade de publicidade daquelas de 
valores superiores a US$ 1 00. Existem comissões 
estaduais, de composição bipartidária, que contro
lam os balancetes entregues pelos comitês eleitorais 
dos candidatos. Periodicamente são remetidos à Co
missão de Beições Faderais (FEC) relatórios por
menorizados sobre as contribuições recebidas. Não 
há limites para as despesas de campanha para o 
Congresso; no entanto, tratando-se de eleições pre
sidenciais, o candidato pode optar pelo financiamen
to público desde que obtenha 5% dos votos válidos 
e renuncie a qualquer financiamento privado de sua 
calfllanha 

Na Franç3, a Lei Orgânica .,o. 88-226 e a Lei 
Ordinária .,o. 88-227, ambas de 11 de março de 
1988, instituíram o financiamento público das cam
panhas para a Presidência da República e a Assem
bléia Nacional, bem como das atMdades partidárias 
de rotina, sendo bastante expressivo tal financia
mento de modo a evitar que as verbas de origém pri
vada sejam determinantes para a eleição de qual
quer candidato. No caso da eleição para a Presidên
cia da República, o candidato que obtiver pelo me
nos 5% (cinco por cento) dos votos válidos no pri
meiro turno será ressarcido em 25% (vin~ e cinco 
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por cento) do limite máximo legal de despesa, que é 
de 24 milhões de dólares para o primeiro turno, valor 
este reajustável anualmente através de decreto, de 
acordo com a previsão de evolução da média anual 
dos preços de bens e serviços de consumo familiar. 

Poderíamos citar outros países que financiam 
seus partidos políticos e suas campanhas eleitorais, 
porém, julgamos suficientes os exemplos acima para 
demonstrar uma tendência mundial de as democra
cias procurarem alijar da disputa eleitoral a malsã in
fluência do poder eoonômico. 

A Carta de 1988 determina, ainda, em seu art. 
17, §3", que: "Os partidos políticos têm direito are
cursos do fundo partidário ( ..• )". Esse fundo está pre
visto na Lei n" 9.096, de 19 de setembro de 1995 
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos), com a denomi
nação de Fundo Especial de Assistência Financeira 
aos Partidos Políticos (art 38), constituído de recur
sos provenientes de diversas fontes, inclusive de do
tação orçamentária da União (art 38, IV), a qual de
verá ser consignada ao Tribunal Superior Eleitoral 
(art 40). Tais recursos devem ser aplicados em con
formidade com o disposto no art. 44 da referida lei, 
que menciona entre outros itens, o alistamento e 
eleição (44, III). 

Todavia, a prãtica das campanhas eleitorais, 
inobstante a preccupação da legislação recente em 
coibir o abuso do poder eoonômico, tem demonstra
do que o financiamento público dessas campanhas, 
através do fundo partidãrio, não tem cumprido a fina
lidade de reduzir a influência do poder econômico no 
resultado das eleições. 

Os pafses que têm a legislação orientada nes
sa direção são países economicamente prósperos e 
na maioria dos casos politicamente amadurecidos, 
tendo uma população de elevado nível educacional 
e cultural que, por isso mesmo, cobra dos governan
tes um processo eleitoral em que não possa haver 
dúvidas quanto a seus resultados. 

O Brasil ainda não se enquadra exatamente 
neste perfil. Mas as frequentes denúncias de que 
candidatos são eleitos infringindo as normas eleito
rais, abusando de poder eoonômico para conseguir 
êxito eleitoral, toma necessária a atuação do Poder 
Público, financiando as campanhas eleitorais, para 
coibir e erradicar tais práticas eleitorais incompatí
veis com uma verdadeira democracia 

As objeções mais comuns· à destinação de re
cursos . orÇamentãrios, em montantes significativos, 
para que os partidos possam disputar as eleições 
sem se submeterem aos interesses de grandes gru
pos econômicos, relacionam-se com as prioridades 

dos gastos governamentais e com a própria nature
za de tais despesas, que poderiam ser inconvenien
tes frente aos graves problemas sociais do País, 
onde substancial parcela da população é mal assisti
da pelo Poder Público. 

Tais argumentos podem ser retorquidos tanto 
por seu aspeclo financeiro, considerando-se que o 
volume de recursos orçamentãrios é perfeitamente 
suportável pela sociedade sem que haja necessida
de de sacrificar qualquer programa social, quanto 
pelo fortalecimento da cidadania, que é condição in
diapensável para que os frutos do progresso eoonô
mico cheguem a lodos os brasileiros. 

Sr"s e Srs. Senadores, procuramos nesse pro
jeto aproveitar a legislação partidária e eleitoral exis
tente, apenas ampliando seu alcance. Por conse
guinte, o que estamos propondo, em síntese, é a 
ampliação e reforço do Fundo Partidário, previsto na 
Lei n" 9.096, de 19 c!e setembro de 1995 (Lei Orgâ
nica dos Partidos Políticos), para que o Estado pos
sa participar, de modo decisivo, no financiamento das 
campanhas eleitorais. inspirando-se nos modelos ado
lados pelas principais democracias do miJldo. 

Creio estar em nossas mãos, com os aprimora
mentos sugeridos pela experiência dos que compõ
em esta Casa, a solução para o problema do custeio 
das campanhas eleitorais. 

Esperamos que Isso aconteça. 
Muito obrigado. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO) -Sr. Pre

sidente, Sr"s e Srs. Senadores, é meu propósito, no 
pronunciamento que agora farei, favorecer a intensi
ficação dos debates sobre a Reforma Administrativa. 

Estes começam a atingir intenso clima de aque
cimento, o que, além de sumamente salutar, já fora 
previsto por muifos parlamentares, inclusive por mim. 

t: que, pela reforma administrativa, mais do 
que por outras reformas, mexe-se a fundo com as 
pessoas e com seus direitos. 

Nas outras, estavam em jogo o formato das 
instituições e certas regras que presidem o jogo eco
nómico. 

Nesta, atinge-se, sob vários aspectos, o direito 
das pessoas e, por consequência, o próprio Estado 
de Direifo. 

Não pretendo, hoje, ferir lodos os aspeclos en
volvidos na tão propalada Reforma Administrativa 
Vou limitar-me, neste pronunciamento, à abordagem 
de dois pontos, que, no meu entendimento, constituem 
o conteúdo mais controvertido da citada reforma 

Refiro-me à extinção da estabilidade dos servi
dores públicos e à aboüção do Concurso Público, · 
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como requisito essencial para ingresso no quadro de 
servidores do Estado. 

Todavia, antes de adiantar minha posição face a 
esses dois pontos de suma relevância, quero, prelimi
nannente, propor ao Governo algumas ponderações 
que urgem marcar presença. seja no desenrolar dos 
debates, seja no encaminhameni:> das votações. 

As ponderações ou·advertências que, pois, te
nho a fazer aos homens de Governo, especialmente 
àqueles mais envolvidos na concepção, na gestação 
e no processo de nascimento da reforma, são as se
guintes: 

Não magnifiquem suas expectativas de mod
ernização e revitalização do País, mediante a sim
ples promoção de mais uma reforma do aparelho do 
Estado. Caso contrário, não tardarão- perdoem-me 
a palavra a decepcionar-se. 

Nas últimas décadas, não hã governo que se 
preze que não tenha "perpetrado" suas reformas. 

Reformas do ensino, reformas ortográficas, refor
mas administrativas, reforma agrária, reformas da 
Constituição, reforma eleitoral, reforma dos partidos, 
sem falar no Imposto de Renda, cuja legislação é inde
fectivelmente contemplada com uma reforma anual. 

E o Brasil continua o mesmo: imaturo, instável, 
inculto, doentio, desigual, ineficiente, às voltas com 
sérias crises, as mais sérias· das quais são a crise 
de valores e a crise de identidade. 

Quando é que nossos reformistas acabarão 
por descoblir que a reforma que se impõe sobre to
das é a reforma do homem brasileiro, do qual de
pende a viabilidade de todas as reformas? 

Outra ponderação: Cuidado, muito cuidado 
mesmo, com o ímpeto e a sofreguidão em "remover 
constrangimentos legais". 

f mpetos com esses, desencadeados açodada
mente, e puxados a "rolo compressor", quase sem
pre têm como consequência ou o congestionamento 
de processos na barra dos tribunais, ou a geração 
de atas por demais parecidos com os atas institucio
nais, de triste memória. 

Por fim, minha terceira advertência. 
Se de fato, o que pretendem os mentores da 

reforma administrativa é, como alardeiam, recuperar 
o respeito e a imagem do servidor perante a socie
dade e estimular o seu desenvolvimento profissional, 
comecem, então, por respeitá-los publicamente, pe
rante a sociedade. 

Evitem, até mesmo por uma questão de acata
mento ao que de melhor se ensina nas Universida
des, sobre relações humanas e sobre psicologia do 
trabalho, que porta-vozes irados do Poder Público, 

compareçam ·quase que diariamente ante os órgãos 
de imprensa ou da mídia eletrõnica, para torturá-los 
com alguma ameaça, ou para detratá-los generaliza
demente, como que forçando a Nação a identificá
los como· a encarnação detestável de todas as nos
sas mazelas. 

Isso dito, Sr. Presidente passo a expender 
meus pontos de vista, ou melhor, meu posiciona
mento relativos, em primeiro lugar, à abolição da es
tabilidade. 

Para clareza de minha abordagem irei desdo
brar o problema em dois. Considerarei primeiramen
te a estabilidade dos servidores aluais, com mais de 
dois anos cumpridos de estágio probatório. 

Considerarei, em seguida, a estabilidade dos 
futuros servidores, isto é, daqueles que ingressarão 
no serviço público, após a aprovação das emendas 
que encaminham a reforma administrativa 

Para simplificar, inverto a ordem dos proble
mas. 

Começo pelo segundo caso, isto é pela abolição 
da estabilidade dos futuros fixlcionários, portanto, da
queles que ainda não conquistaram esse direitl. 

No que a estes concerne, considero negociável 
e aceitável a alteração do estatuto de estabilidade, 
seja, abolindo-a, seja flexibilizando-a. 

Quanto à situação configurada no primeiro 
caso. is!P é, quanto aos funcionários já estáveis, 
quero desde já deixar bem claro minha posição inar
redável: não à desestabilização! 

Não à postergação indébita dos direitos adqui
ridos. 

Para marcar o absurdo cortido na negação do di· 
reito adquirido aduzo o exemplo de um caso concreto. 

O Senhor Fernando Henrique Cardoso concor
reu às eleições para a Presidência da República, ga
nhou-as, foi diplomado, prestou juramento perante o 
Congresso Nacional, tomou posse e passou a exer
cer o cargo de Presidente, tendo obedecido rigoro
samente, em cada um desses passos, às normas 
específicas da Consti!Lição. Graças a isso, ele é de
tentor do privilégio e da prerrogativa de ser o Presiden
te de todos os brasüeiros, até o final de seu mandato. 

Contrariar esse direito seria golpe, cambala
cho, ruptura odienta de tudo aquilo que dá sustenta
ção ao Estado de Direito. 

Da mesma forma, o funcionário público, obede
cendo estritamente à legislação específica, ingres
sou no quadro de servidores, contraiu deveres, e 
conquistou direitos, entre os quais o da estabilidade. 

Ignorar isso, passar por cima disso é o mesmo 
que deitar por terra os fundamentos do direito, e so-
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bre eles fazer passar o rolo compressor do arbítrio e 
da prepotência 

Ora Senhores Senadores, pelo seu perfil hu
mano e intelectual, por seu histórico politico e por 
sua índole democrática, o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso acabará descobrindo, que ele não 
tem vocação para isso nem leva jeito de ser tratoris
ta de roi<HXlmpressor. 

Quanto à abolição do concurso público como 
condicionante de ingresso do cidadão brasileiro ao 
serviço do Estado, só a jUgo aceilável, em certos ca
sos, a serem cuidadosamente especificOOos e regiJa
mentados. Não, portanto, como med"Kla generaliza:la. 

Estão aí os Governadores a clamar contra o 
excesso de pessoal e a insuficiência de meios para 
quitar as respectivas folhas de pagamento. 

Ora, não há nenhum noviço em politica brasi
leira que desconheça este traço de nossa cultura ou 
de nossa incultura sóciQiJOiitica: os Governadores 
assumem e ao fazê-lo, demRem milhares de funcio
nários, para poderem governar. 

Ao findar o mandato, eles admitem e nomeiam 
o dobro dos funcionários antes demitidos, para po
derem se eleger ou eleger seus sucessores. 

Tudo isso entrou na rotina de nossos criticáveis 
procedimentos polílico-admin!s!!ativos, a des,.ne!fo 

da vigência da norma que condiciona as nomeações 
à prestação de Concurso Público. 

Imaginem, então, o que não farão os maus go
vernantes, se puderem dispor, a seu talante, dessa 
peixeira de dois gumes inventada por Bresser Perei
ra, que se chama quebra da estabilidade e abolição 
do concurso! 

Não! Antes de levannos a bom termo uma radi
cal reforma do homem brasileiro - aí incluindo todos 
os ingredientes que só a educação para a cidadania 
e o cultivo de elevados valores morais podem operar 
- seria um desastre •remover constrangimen10s le
gais" e depositar em mãos inabilitedas, instrumentos 
tão perigosos quan10 são o institu10 da instabilidade 
assim como o ins!Ru10 do acesso, sem maiores exi
gências, ao serviço público. 

Esperar milagres da introdução dessas fran
quias, é desconhecer o Brasil real. 

É o que penso, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessll.o às 10h52min) 




